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Voorwoord
2019 begon voor de Vahonschool als een turbulent jaar met wisselingen in de schoolleiding
en het bestuur en met een inspectieonderzoek dat grote impact had op alle betrokkenen bij
de school.
Vanaf zijn aanstelling op 21 februari 2019 heeft de interim directeur/bestuurder ingezet op
herstel van rust, regelmaat en vertrouwen bij leerlingen, team en ouders. Ook is de school
bestuurlijk in rustiger vaarwater gekomen. De directeur/ bestuurder is verantwoordelijk voor
alle beleidszaken met betrekking tot het onderwijs, de identiteit, het werkgeverschap en de
bedrijfsvoering. Een directeur bedrijfsvoering ad interim ondersteunt hem daarbij vanaf 1 april
2019. De nadruk lag op het vorm geven van een gedegen planning- en controlcyclus en het
verankeren van een transparante administratieve organisatie, samen met ONS
administratiekantoor. Financieel gesproken stond 2019 in het teken van afrekenen met het
verleden, realiseren van goede arbeidsvoorwaarden en herstel van achterstallig onderhoud
door te investeren in een aantrekkelijk schoolgebouw en moderne (digitale) leermiddelen.
Een goede liquiditeitspositie maakt dat mogelijk.
De Vahonschool verzorgde per 1 augustus 2019 onderwijs en begeleiding aan 353 leerlingen,
een jaar eerder telde de school 449 leerlingen. De instroom stagneerde en de uitstroom van
twee groepen acht versterkte de krimp, die naar wij verwachten zal stabiliseren rond 320
leerlingen. Bijna alle leerlingen hebben banden met de Hindoe gemeenschap in Den Haag en
omstreken. Zij komen vanwege de Hindoe identiteit naar onze school. De helft van de
leerlingen komt op eigen gelegenheid, de andere helft maakt gebruik van busvervoer dat via
een aparte, nieuw opgerichte stichting Leerlingvervoer wordt aangeboden.
In 2019 scoorden de groep 8 leerlingen bij de CITO toets op het landelijk gemiddelde van de
vergelijkingsgroep; het jaar ervoor was dat hoger. Vanaf voorjaar 2019 heeft de schoolleiding
samen met het team hard gewerkt aan de basiskwaliteit van het onderwijs, mede vanwege de
herstelopdrachten van de onderwijsinspectie. Met externe ondersteuning is in schooljaar 1920 een intensief kwaliteitszorgtraject vorm gegeven.
Stichting Vahon vormt ook werkgever van ca. 38 fte aan werknemers. De interim directie ziet
gemotiveerd en deskundig personeel als de succesfactor voor goed onderwijs en zet in op
transparant personeelsbeleid en goed werkgeverschap.
Wat ons allemaal verbindt zijn de leerlingen die aan onze zorg en aandacht zijn toevertrouwd.
Samen willen we een leer- en leefgemeenschap blijven vormen die de basis heeft in de
Hindoecultuur in Den Haag en omstreken.
Iedereen die zich daarvoor in blijft zetten hebben wij nodig en verdient onze welgemeende
dank.
Edu Dumasy , Interim directeur/ bestuurder
Dit bestuursverslag van stichting VAHON volgt de indeling die de PO-raad heeft aanbevolen
voor een compact verantwoordingsverslag bij de jaarrekening 2019
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HOOFDSTUK 1. Het schoolbestuur
1.1 Bevoegd gezag éénpitter
Het bevoegd gezag van de Algemene Hindoe Basisschool is de Stichting Vooruitstrevend
Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland, kortweg VAHON met bestuursnummer 40740. De
Vahonschool is de enige onder dit bevoegd gezag en heeft als brinnummer 25GH. De Stichting
en de school zijn gevestigd aan de Mackaystraat 6, 2571 AR te Den Haag. De Stichting is op 29
november 1991 opgericht en ingeschreven in de KvK, eerst als vereniging en vanaf 2011 als
Stichting. De stichting heeft statutair tot doel het oprichten en in stand houden van scholen
op Hindoeïstische grondslag. De stichting Vahon beijvert zich om onderwijs en ontwikkeling
aan te bieden aan kinderen van 4-12 jaar vanuit een Karmavadische filosofie. De school
besteedt bijzondere aandacht aan de Hindoe religie en de Hindoe cultuur. De schoolleiding is
bereikbaar onder info@Vahon.nl en via 070 3841924 of www.Vahon.nl.
1.2. Organisatiestructuur en governance
Sinds 2011 bestaat de bestuursstructuur uit een Raad van Toezicht, een vijfhoofdig bestuur
en een schooldirecteur; daarnaast was een intern adviseur van de directie actief. Begin 2019
is de bestuursstructuur gewijzigd. Tot die wijziging bestond het bestuur uit vijf personen, te
weten S. Sookhoo (voorzitter), P. Goelzar ( penningmeester) , B. Sahti, M. Minakoemari
(secretaris) en S. Mohabier. In 2018 zijn spanningen ontstaan tussen de geledingen en in
februari 2019 zijn de vijf bestuursleden en de intern adviseur van het bestuur teruggetreden.
De zittende directeur is vervangen door één directeur/bestuurder ad interim, te weten drs. E.
A. H. Dumasy. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze directeur/
bestuurder is verantwoordelijk voor alle beleidszaken met betrekking tot het onderwijs, de
identiteit, het werkgeverschap en de bedrijfsvoering. Een directeur bedrijfsvoering ad interim
ondersteunt hem daarbij. Er is dus enerzijds een organieke scheiding blijven bestaan tussen
besturen en toezien; anderzijds is in de praktijk van alle dag de directeur vooral betrokken op
het primair proces en het personeelsbeleid en de interim bedrijfsvoering op het secundaire
proces inclusief de financiële gang van zaken. De financiële- en personeels/salaris
administratie is ook in 2019 belegd bij ONS Onderwijskantoor te Heerlen.
1.3. Verslag intern toezichtsorgaan
De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op het functioneren van het bestuur – in
2019 de directeur/bestuurder - van de Vahonschool. Het bevoegd gezag van de Vahonschool
onderschrijft de Code Goed Bestuur, zoals deze door de PO-Raad is opgesteld en leeft deze na
en maakt daarbij onderscheid tussen de functies ‘besturen’ en ‘toezien’. De Raad ziet door
integraal en onafhankelijk toezicht toe op de onderwijsorganisatie, in het bijzonder op het
(interim) bestuur en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang.
De taken en bevoegdheden van de RvT liggen vast in de statuten van de stichting en in het
toezichtskader dat in 2020 wordt vastgesteld. De raad ziet toe op rechtmatige verwerving en
doelmatige en rechtmatige aanwending van middelen. Voor hun werkzaamheden ontvingen
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de huidige leden een vergoeding conform de norm van de vereniging van toezichthouders in
het onderwijs. De Raad van Toezicht was in 2019 als volgt samengesteld:
• Anna Maria Andriol (voorzitter), Strategisch adviseur/docent De Haagse Hogeschool,
nevenfunctie : Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Zuidwest
• Devindra Ramautarsing , Keuringsarts bij Meditel en Directeur Phyto Health Pharma
• S. Mairan Sewtahal, Directeur Royal Wonen BV, nevenfunctie: betrokkene bij
Bijzondere Investeringszone Weimarstraat , Den Haag
• Narain Mathura (lid tot 1 augustus) , gepensioneerd Hindoe priester en geestelijk
verzorger nevenfuncties : Voorzitter van Hindi Parishad Nederland en Voorzitter
van Hindoe Ouderenbond Den Haag
• Deo Prahladsingh (lid tot 1 augustus) , gepensioneerd, nevenfuncties : Docent NT2 in
de Wijk Den Haag en Voorzitter Surinaamse Vereniging Bouwlust (tot augustus )
Laatstgenoemde twee leden bereikten op 1 augustus 2019 het einde van hun zittingstermijn.
Besloten is om de vacatures niet op te vullen en als driehoofdige RvT door te gaan.
Werkzaamheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is gedurende 2019 maandelijks bijeengeweest. Onderzoek door
de onderwijsinspectie in het najaar van 2018 en het verschijnen van het concept rapport
hebben een crisisachtige situatie veroorzaakt die aan het voortbestaan van school en stichting
raakte. Dit vereiste veel aandacht en actie vanuit de raad van toezicht. De RvT heeft eind
2018 het voltallige bestuur van de school verzocht om hun functie neer te leggen. Dit was
begin 2019 een feit. Tegelijk heeft het directielid met de portefeuille bedrijfsvoering zijn werk
beëindigd. Vervolgens heeft de RvT per 1 februari 2019 met instemming van de MR een
interim directeur/ bestuurder benoemd, minimaal tot 31 december 2019.
De RvT heeft twee keer samen met directeur/bestuurder en MR vergaderd, en tweemaal
alleen met de MR. Met de directeur/bestuurder is iedere maand gesproken. Per 1 april is een
interim directeur bedrijfsvoering aangesteld. Hij is op drie vergaderingen van de Raad
uitgenodigd, waar het ging om de goedkeuring op de begroting en de jaarrekening, maar ook
over de verbetering van de administratieve organisatie en de ontwikkeling van financiën en
formatie. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de RvT in 2019 waren:
• Strategische beleidsontwikkeling. Kaders voor de doorontwikkeling van een veilige
school met goed onderwijs, een duidelijke identiteit en goed werkgeverschap.
• Bestuurlijke toekomst: zelfstandig of samen? Vanaf augustus is met een extern
procesbegeleider gewerkt aan verdere verkenning. Daartoe behoorde ook een
draagvlakpeiling onder werknemers en ouders over de meest geschikte bestuurlijke
partner. De uitkomst zal leiden tot een intentieverklaring tot bestuurlijke
samenwerking en een haalbaarheidsonderzoek voor bestuurlijke fusie in 2020.
• Vergoeding RvT. Niet langer wordt gewerkt met een vrijwilligersvergoeding maar met
een vaste vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI.
• Financiële performance en continuïteit. Monitoren van verbetering van de financiële
processen en toezicht op het versterken van de planning & controlcyclus.
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•
•

Externe vertegenwoordiging ( met directeur/bestuurder) richting belanghebbenden
zoals de gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW.
Goed werkgeverschap, veilige leer- en werkomgeving en afhandeling van juridische
procedures inzake beëindiging dienstverbanden.

Terugblik en vooruitblik
Het inspectierapport heeft veel losgemaakt in de gemeenschap in en om de Vahonschool. Dat
deed soms veel stof opwaaien en vereiste bestuurlijke stuurmanskunst en heldere
communicatie. Met de inzet van de interim bestuurder en directeur bedrijfsvoering is het
gelukt om de school in rustiger vaarwater te brengen. Er wordt beleidsmatiger gewerkt, de
financiële processen zijn goed belegd en de financiële continuïteit is gewaarborgd. Het
personeel is tevreden over het herstel van de sociale veiligheid. Stakeholders hebben
vertrouwen in de bestuurlijke toekomst die in 2020 vorm gaat krijgen. Kortom de RvT
constateert een positieve ontwikkeling op alle gebieden van de onderwijsorganisatie en heeft
vertrouwen in een goede toekomst voor onze bijzondere school.
1.4. Verslag Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de MR heeft in 2019 meerdere wijzigingen ondergaan. Van de 6 gekozen
leden die per 1 januari 2019 deel uitmaakten van de MR zijn er rond de zomervakantie 5
vervangen. De zittingsduur van de huidige leden zal tot december 2021 zijn.

Afgetreden lid

Aangetreden lid

Datum
per 1 december
Maira Lalbahadoersing (PMR) 2018
Angela Soekhlal voorzitter
Ashna Nandpersad (OMR) (OMR)
per 13 juni 2019
Sila Kanhai (PMR)
Eric van Os (PMR)
per 11 juli 2019
Dew Binesari (PMR)
Rita Ragunath (PMR)
per 11 juli 2019
Perkaas
Khoenkhoen Alette
Chauthie-Saaltink per 1 augustus
(OMR)
(OMR)
2019
per 10 oktober
Shoesma Jaggoe (OMR)
Kailash Nijzing (OMR)
2019
De MR heeft in 2019 in totaal 16 keer vergaderd, waaronder vijf maal met het (interim)
bestuur, tweemaal met de Raad van Toezicht en één keer met de Ouderraad. De onderwerpen
waarover de MR instemming of advies heeft afgegeven aan het bestuur betroffen :
•
•
•
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Formatieplan 2019-2020
Begroting 2019-2020
Installeren bouwcoördinatoren

Instemming
Instemming
Instemming

•
•
•
•
•
•

Schoolgids 2019-2020
Gedragsprotocol
Protocol bij overlijden familieleden buitenland
Aanstellen directeur bedrijfsvoering a.i.
Uitbreiden /aanvullen van het interim bestuur
Klachtenregeling

Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Advies / akkoord

De MR is tevens vertegenwoordigd in de in 2019 opgerichte Commissie Toekomst Vahon,
welke in het leven is geroepen om de plannen uit te werken met betrekking tot de toekomst
van de Vahonschool. De Commissie heeft regelmatig overleg gehad met de externe
procesbegeleider die in overleg met OCW is aangesteld.
In oktober 2019 heeft een online peiling plaatsgevonden onder ouders en het personeel over
verschillende toekomstscenario’s en in december 2019 heeft een kennismakinggesprek
plaatsgevonden met de voorzitter CvB van een scholenstichting in Den Haag waar de
Vahonschool zich mogelijk bij zal aansluiten.
Gezien de nieuwe samenstelling van de MR is besloten dat alle leden de ééndaagse cursus ‘de
vijf basisrechten van de MR’ volgen via de VOO. Ook heeft de MR gelet op de nieuwe
ontwikkelingen bij de Vahonschool een externe adviseur van de VOO gevraagd te adviseren
bij de afhandeling van complexe instemmings- of adviesaanvragen, met name rond financiën,
formatie en fusie. De extra scholing over de MR rechten en plichten bij een fusie is verschoven
van december 2019 naar januari 2020.
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Raad van Toezicht, bestuur en MR zijn afspraken
gemaakt over de samenwerking en onderlinge communicatie tijdens de fusiebesprekingen.
Ook heeft de MR samen met het bestuur informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de
achterban (ouders en teamleden) om hen te informeren over de ontwikkelingen bij de
Vahonschool. Zoals gezegd is in samenspraak met het bestuur een online peiling gehouden bij
de achterban over de bestuurlijke toekomstscenario’s. Verder werden regelmatig
nieuwsbrieven verstrekt en is de website geactualiseerd. Tot slot fungeerde de MR als
vraagbank voor de achterban over allerlei actuele onderwerpen.
De MR heeft zich in 2019 zeer actief en betrokken opgesteld, waardoor een positieve, nauwe
samenwerking met het bestuur en Raad van Toezicht is ontstaan. De MR heeft zich steeds
kritisch maar positief opgesteld. Dit heeft geleid tot vele nieuwe uitvoerbare inzichten voor
het bestuur. Dat maakt de MR een waardevolle betrokken gesprekspartner binnen de
organisatie van de Vahonschool.
Tot slot spreekt de MR graag zijn waardering uit voor de constructieve overleggen met het
bestuur en Raad van Toezicht.
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1.5. Dialoog
Communicatie
Bureau Autar Consultancy heeft al in 2018 in samenspraak met ouders een beleidsplan
ouderbetrokkenheid ontwikkeld. In 2019 zijn de eerste stappen gezet om de communicatie
systematisch te verbeteren, onder meer door het organiseren van ouderinformatieavonden
en het ondersteunen van de Medezeggenschapsraad bij de verkiezing van de oudergeleiding.
In 2019 is een ouderenquête gehouden met een redelijke respons (35 %), waarna de
aandachtspunten gedeeld zijn met de Ouderraad. Ook is de website vernieuwd en is begonnen
met een digitale nieuwsbrief voor de ouders. Zo kunnen zij beter op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen op school. In 2020 gaat adviesbureau Sardes met alle belanghebbenden het
ouderbeleidsplan actualiseren.
De Vahonschool werkt actief mee aan het actueel houden van de website
www.scholenopdekaart.nl . Zo blijven belanghebbenden goed geïnformeerd over zaken als
opbrengsten, instroom- doorstroom- en uitstroomgegevens van leerlingen, onderwijstijd,
school- en zorgplan, samenstelling personeel, ziekteverzuim en de financiële situatie van de
school. Ook is benchmarken mogelijk. In de paragrafen over onderwijs en personeel in het
vervolg van dit bestuursverslag zijn enkele graphics ontleend aan deze website.
Ouderbetrokkenheid
Het (interim) bestuur heeft in schooljaar 2019-20 ingezet op meer en betere
ouderparticipatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de ouderparticipatiegroep (OPG), de
medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Ook is een leerlingenraad opgericht.
De Vahonschool kreeg in 2019 een betrokken ouderraad. De leden zetten zich in om de
kernwaarden van de school (mede) vorm te geven, bijvoorbeeld door hulp bij de organisatie
van hindoefeesten zoals Holi en Diwali en buitenschoolse activiteiten. Ook steeds meer
andere ouders worden actief als vrijwilliger op school door te assisteren bij pleinwacht en/ of
onderwijsactiviteiten binnen en buiten de school (excursies).
Voortgezet Onderwijs
De “warme” overdracht van relevante leerlinggegevens door de school aan de middelbare
school vormt een vast onderdeel van onze werkwijze. In overdrachtsgesprekken wordt –
indien nodig vanuit het belang van leerling en ouders - door de directie ook informatie
verstrekt over het verloop van de schoolloopbaan van leerlingen. Tegelijk is er aandacht voor
privacy en het recht op ‘een nieuwe start’ voor een leerling die naar de brugklas gaat.
Jaarlijks vindt er overleg plaats (Bovo) tussen het voortgezet onderwijs en de basisscholen
over de vorderingen die de leerlingen maken. Zo krijgt de school ook informatie of het gegeven
schooladvies klopt of afwijkt van de prestaties op de basisschool.
Gemeente Den Haag
De VAHON School werkt op verschillende terreinen intensief samen met de gemeente Den
Haag. Binnen het Zorg Advies Team (ZAT) - samengesteld uit verschillende zorgdisciplines-
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werkt de school samen met de wijkagent, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. Er vindt
maandelijks overleg plaats. Daarnaast verwerft de Vahonschool jaarlijks gemeentelijke
subsidies in het kader van extra werkgelegenheid (Conciërgeregeling, ID- Banen,
Participatiebanen, Sportcoördinator) . Met subsidie vanuit de Haagse Educatieve Agenda
organiseert de school extra en intensiever onderwijs in een verlengde schooldag, in de
zomerschool en met culturele activiteiten. Tot slot wordt subsidie besteed aan IKC-vorming
en aan ouderbetrokkenheid.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De Vahonschool maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Dat is met 214 scholen en bijna 60.000 leerlingen één van de
grootste samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Samen met de scholen zorgt het
SWV voor een dekkend aanbod voor leerlingen van 4-13 jaar. In het ondersteuningsplan
beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij dat wil realiseren. Het ondersteuningsplan voor
de periode 2017-2021 heeft de titel Verbinden, Vertrouwen en Verantwoorden en is te lezen
op www.sppoh.nl. Het schoolbestuur van de Vahonschool is zelf verantwoordelijk voor het
vormgeven van de basisondersteuning zoals afgesproken binnen het SWV. Sommige
leerlingen hebben meer nodig, zij krijgen extra ondersteuning binnen de Vahonschool. Voor
een deel geeft de school dit zelf vorm, maar soms doet zij dit met inschakeling van externe
ondersteuners. Ook in 2019 heeft er op directeuren- en bestuursniveau regelmatig overleg
plaatsgevonden. De intern begeleider van de Vahonschool neemt deel aan het Zorgplatform
van het SWV. De school ontvangt jaarlijks ongeveer €50.000 ondersteuningsbekostiging en zet
die in voor interne begeleiding, deskundigheidsbevordering en externe inhuur van
specialisten. Ouders van (toekomstige) leerlingen worden geïnformeerd over passend
onderwijs via de website van de school.
Klachtenregeling
De Vahonschool beschikt over een klachtenprocedure waarop de MR positief heeft
geadviseerd. Er zijn twee interne vertrouwenspersonen en één aandachtsfunctionaris in het
kader van de meldcode kindermishandeling. Voor klachten die niet intern opgelost kunnen
worden, is de school aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Uitgangspunt is dat klachten in eerste instantie intern worden opgelost, conform de routing
die is opgenomen in de schoolgids. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan
kunnen ouders en leerlingen zich richten tot de geschillencommissie. In 2019 is er één klacht
gemeld bij de vertrouwenspersoon.
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HOOFDSTUK 2. Verantwoording van beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting &
facilitaire zaken, en Financieel beleid. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de
risico’s en risicobeheersing.
2.1 Onderwijs & kwaliteit
2.1.1. Missie en visie
De missie en visie leggen de basis onder de onderwijskwaliteit die de Vahonschool nastreeft.
Samen met de schoolbegeleidingsdienst HCO zijn directie en team vanaf maart 2019 gestart
met het (her)formuleren van de onderwijskundige ambities en de missie van de school. Deze
missie luidt : “De school beschouwt, op basis van de Karmavadische filosofie, ieder kind als
een uniek en volwaardig wezen, waarbij diens bestemming afhangt van de persoonlijke inzet
en ijver. Het gedrag en de levenswijze staan centraal bij het tot uitdrukking brengen van de
geloofsovertuiging waarbij er grote ruimte aan een persoonlijke invulling wordt gegeven. “
De visie van de school richt zich op de bewustwording van de eigen identiteit, zonder
isolement of vervreemding van de maatschappij waarin het kind moet functioneren. Het
gedrag en de levenswijze staan centraal bij het tot uitdrukking brengen van de
geloofsovertuiging met een grote ruimte voor een persoonlijke invulling. Om aan de
ontwikkeling van de eigen identiteit te werken is zelfkennis noodzakelijk. Daarom is naast het
Nederlands als dagelijkse omgangstaal en schooltaal enig onderwijs in eigen taal en cultuur
onmisbaar. De kern van de pedagogische visie bestaat uit het opvangen, opvoeden en
begeleiden van kinderen die de ouders aan het schoolteam toevertrouwen in een veilig
schoolklimaat waarin de kinderen welkom en gerespecteerd te voelen. Maar ze moeten ook
leren om met structuur en grenzen om te gaan ter bevordering van de zelfstandigheid en de
verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling in het vervolgonderwijs en de latere
beroepspraktijk. Op deze wijze werken zij aan hun persoonlijke en sociale competenties.
Onze onderwijskundige visie gaat uit van de wil om kennis te vergaren, die te gebruiken en
daarbij nieuwsgierig te zijn. Een kind motiveren tot leren is daarbij belangrijk in het onderwijs.
De individuele ontwikkeling van het kind krijgt, binnen een jaarklassensysteem daarom ook
zoveel mogelijk ruimte, inclusief individuele begeleiding. Speerpunten in het schoolbeleid zijn
vandaar differentiatie, zelfstandig werken, handelingsgericht werken en klassenmanagement.
De leerkrachten beschikken over organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren,
coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van een goede communicatie. Zo
scheppen zij de juiste voorwaarden voor de leerlingen om te leren waardoor leerresultaten
verbeteren en pestgedrag vermindert. Goed klassenmanagement zorgt voor een situatie
waarin de leerlingen succesvol en opbrengstgericht les krijgen met oog voor individuele
verschillen.
Tot slot bereiden wij vanuit onze maatschappelijke visie kinderen voor op het democratisch
burgerschap in de Nederlandse maatschappij; en de school is daarvoor de oefenplaats,
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bijvoorbeeld door het kiezen van leerlingenraden per klas. We proberen met elkaar om de
weerbaarheid en de zelfstandigheid van het kind in de maatschappij te vergroten. Dat begint
al op het schoolplein waar de leerlingen met elkaar leren spelen met gebruikmaking van veel
spelmateriaal. Via school zijn er ook mogelijkheden voor weerbaarheidstrainingen om het
zelfvertrouwen te vergroten, faalangst te reduceren en adequaat te reageren op pestgedrag.
2.1.2 Kwaliteitszorg
Ons streven is dat goed onderwijs de leerlingen in staat om cognitieve, sociale, creatieve en
motorische vaardigheden te ontwikkelen in een kindvriendelijke omgeving. Met oog voor
individuele verschillen worden de leerlingen geholpen op weg naar passend en succesvol
vervolgonderwijs. De Vahonschool presteert zoals verwacht mag worden van een school met
onze leerlingpopulatie.
In januari en maart 2019 bracht de inspectie twee onverwachte bezoeken in het kader van het
kwaliteitsonderzoek. In het rapport dat op 7 juli 2019 verscheen bleek het inspectieoordeel
op veel onderdelen onvoldoende en werden negen opdrachten geformuleerd voor herstel
binnen 1 jaar. De interim-directeur/bestuurder is vanaf maart 2019 met inschakeling van
onderwijsbegeleidingsdienst HCO een kwaliteitszorg verbetertraject gestart, op basis van de
PDCA-beleidscirkel. Op alle onderdelen zijn betekenisvolle stappen gezet door de
schoolleiding en het team. De belangrijkste vorderingen betreffen :
•
Het maken van doorlopende leerlijnen door 10 werkgroepen ; de taal- en
rekenwerkgroep zijn het verst gevorderd
•
Een leerlijn sociale redzaamheid wordt gerealiseerd via de methode ‘Vreedzame
school’, tevens is met de werkgroep Sociale veiligheid een gedragsprotocol ontworpen en liet
de vervolg enquête sociale veiligheid in november grote verbeteringen zien in de feiten rond
en de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en ouders
•
Om het leerklimaat te verbeteren zijn allerlei didactische en onderwijskundige
maatregelen getroffen, waardoor leerlingen via activerende werkvormen en workshops meer
actief en betrokken raken bij hun leerproces; ook de creativiteit wordt zo gestimuleerd
•
Het didactisch handelen wordt in het nieuwe schoolplan via het DIM-model verder
uitgewerkt en leerkrachten worden getraind om les te geven via deze directe instructie
methode; in 2020 gevolgd door het PLG-model met nog meer inbreng van de leerling zelf in
het leerproces.
•

De eindtoets wordt afgenomen volgens de opgestelde, geldende procedures.

Onderwijsopbrengsten en activiteiten zijn in 2019 structureel gemonitord en besproken op de
teamvergaderingen; en na analyse zijn vervolgkeuzes gemaakt. Daarnaast is er systematisch
gewerkt aan de professionalisering van medewerkers via cursussen en studiedagen gegeven
door HCO trainers en andere externe onderwijsadviseurs.
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2.1.3. Resultaten van de Vahonschool
Aan de website www.scholenopdekaart.nl zijn de volgende 2 overzichten ontleend die inzicht
geven in de ontwikkeling van de resultaten van de school.

De resultaten op de Cito Eindtoets zijn in schooljaar 16/17 en 18/19 gelijk aan de benchmark
en in de drie andere schooljaren boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep.
Ook het percentage zittenblijvers is met 1,5 % laag en onder de benchmark.

De uitstroom van de 57 groep 8 leerlingen naar het vervolgonderwijs in 2019 was als volgt:
VWO 7 leerlingen ; HAVO 17 ; VMBO 31 ; Praktijkonderwijs 2.
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2.1.4. Identiteit, burgerschap en participatie
De Vahonschool is zoals eerder gesteld een Hindoe basisschool. Dat houdt in dat naast de
reguliere lessen er ook nog godsdienstles in Dharma gecombineerd met Hindi gegeven wordt
waarvoor een doorlopende leerlijn is ontwikkeld. Het streven is om op zijn minst het eerste
diploma (Hindi) te behalen voordat de leerlingen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
Bewustwording van de eigen identiteit zonder afstand van de maatschappij waarin het kind
moet functioneren is het uitgangspunt van de school. Vandaar dat de Hindi-identiteit
gekoppeld wordt aan burgerschapsvorming in het project voor lokale burgerschapsvorming
Ontmoeten & (Her)denken. We proberen de leerlingen oog te laten hebben voor hun
leefomgeving in al zijn facetten. Zo proberen we ze bewust te laten zijn van de mogelijke
geluidsoverlast die buren van het speelplein ervaren en houden we hen aan de afgesproken
speeltijden op het schoolplein. Ook leren ze de buurt kennen door het bezoeken van
bijzondere gebouwen en bouwprojecten en door bezoek aan musea in Den Haag. De
leerlingenraad heeft ook plannen ontwikkeld om samen te werken met buurtinstellingen,
zoals het naburige verzorgings- en revalidatiecentrum Zamen waar veel Hindoestaanse
bejaarden vertoeven.
De school heeft de methode de Vreedzame School ingevoerd dat deels ook een programma
voor burgerschapsvorming inhoudt. Het is een programma voor basisscholen gericht op
sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als
een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en mogelijke conflicten op te lossen
en te voorkomen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap
en staan open voor verschillen tussen mensen. We proberen ze in en buiten de lessen te leren
om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische
manier met elkaar beslissingen te nemen en constructief conflicten op te lossen. Een
werkgroep van leraren begeleidt deze projecten.
2.1.5. Extra onderwijs en onderwijstijd
De school biedt leerlingen op vrijwillige basis een Verlengde Schooldag. Dit wil zeggen dat
kinderen op diverse middagen na school kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van
sport, dans en muziek. Hieraan zijn voor de ouders (en leerlingen) geen kosten verbonden
aangezien de school daar jaarlijks een subsidie voor aanvraagt bij de gemeente Den Haag. Elke
activiteit bestaat uit ca.10 lessen, die meestal worden afgerond met een presentatie of
voorstelling aan de betrokken ouders.
Een andere vorm betreft de zomerschool. Deze wordt aangeboden in de eerste twee weken
van de zomervakantie voor de groepen 3 tot en met 7. Tijdens deze zomerschool krijgen de
deelnemers van onze leerkrachten extra taalles en wordt de taalvaardigheid van de leerlingen
uitgebreid op een speelse manier. Daarnaast is er elke dag aandacht voor cultuur, sport,
techniek, tekenen, dans, etc. en gaan de deelnemers op excursie. Kinderen van andere scholen
kunnen ook deelnemen aan de zomerschool. In 2019 maakten ca. 80 leerlingen gebruik van
dit leuke en leerzame aanbod, gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.
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In het Bestuursakkoord PO staan afspraken tussen het ministerie van OCW en de PO-raad.
Vahon ontvangt – net als alle schoolbesturen in PO - naast de reguliere lumpsumbekostiging,
ook een bedrag bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox. De bekostiging is
bedoeld voor vier actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord tussen het ministerie van
OCW en de PO-raad. Het gaat om:
1.
Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2.
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3.
Professionele teams
4.
Doorgaande ontwikkellijnen
De Vahonschool zet deze middelen in voor talentontwikkeling, onderwijsverbetering, en
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en onderwijsassistenten. De Haagse
organisatie voor schoolondersteuning HCO is daarbij de belangrijkste externe partner.
Ook zonder dit extra onderwijsaanbod plant de schoolleiding voldoende onderwijstijd,
waarvan de realisatie via het leerling informatiesysteem (Magister) wordt bijgehouden.
Lesuitval komt niet voor, want onder supervisie van een bevoegde leerkracht treden
gepensioneerde leerkrachten en onderwijsassistenten onder begeleiding op als tijdelijke
vervanger.

15

2.2 Personeel & professionalisering
Strategisch personeelsbeleid
De Vahonschool heeft de opdracht en de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs verder te
verbeteren. In dat kader is in 2019 veel aandacht besteed aan integraal personeelsbeleid (IPB)
op papier en in de praktijk. Er zijn beleidsdocumenten opgesteld over :
- Gesprekkencyclus in de trits Doelstellingengesprek-> voortgangsgesprek->
beoordelingsgesprek
- Werktijden en werkafspraken, onder meer over pauzesurveillance en pleinwacht door
allen
- Gedragsprotocol
- Protocol bij overlijden familielid in buitenland
Ook is een beleidsrijk meerjarenformatieplan vastgesteld dat instemming heeft gekregen van
de (P)MR. Zowel in het formatieplan als in de meerjarenbegroting wordt nadrukkelijk de
relatie gelegd tussen onderwijs, personeel en financiën, mede met het oog op de krimp van
het aantal leerlingen en verminderen van de baten. Alle aflopende aanstellingen zijn in beeld
gebracht.
Tegelijk is met externe ondersteuning ingezet op het verbeteren van de bekwaamheid van
het onderwijzend personeel en is gesubsidieerde scholing aangeboden voor het behalen van
de vereiste bevoegdheid door onderwijspersoneel dat al een Surinaams kweekschool
diploma heeft. Ook aan de (P)MR leden is ruimschoots in tijd en geld gelegenheid gegeven
om zich te bekwamen als volwaardig gesprekspartner van het bestuur op het gebied van
financiën, formatie en personeelsbeleid.
Vanuit de ambitie van goed werkgeverschap zijn verschillende (herstel) acties ondernomen
op het gebied van rechtvaardige, transparante inschaling en beloning. Omdat dit zorgt voor
een opwaartse druk op de loonkosten per fte, heeft het bestuur ook maatregelen in gang
gezet om zonder gedwongen ontslagen de personeelsformatie per 1 augustus 2020 toe te
snijden op de kleinere schoolorganisatie. Zo worden twee van de drie gesubsidieerde STIP
banen niet omgezet in een vast contract. Waar een vacature ontstaat wordt de noodzaak tot
externe werving overwogen, maar zo veel mogelijk intern in flexibele zin vervuld, soms ook
door inzet van vrijwilligers (op een vrijwilligersvergoeding). Tot slot zijn met twee
werknemers vaststellingsovereenkomsten afgesloten.
In 2020 krijgt het personeelsbeleid verder vorm
in een uitgewerkt
belonings/gratificatiebeleid, taakbeleid en werkverdelingsplan. Ook het functiebouwwerk
wordt uitgebreid en geactualiseerd.
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Werkdrukmiddelen.

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd zet de directie in op duurzame inzetbaarheid van de
oudere werknemer, maar vooral op behoud van de jonge leerkrachten voor de school.
Aan hen die een door de school betaalde langjarige opleiding volgen wordt een soepele
terugbetalingsregeling aangeboden. Het vinden en binden van goed personeel is ook voor de
Vahonschool een hoge prioriteit. Er is in overleg met de (P)MR ingezet op de vermindering
van werkdruk door niet onderwijzend personeel en vrijwilligers in te zetten bij voorschoolse
opvang, surveillance en pleinwacht. De werkdrukmiddelen zijn hoofdzakelijk ingezet voor
meer klasse- en onderwijsassistenten. Op immaterieel vlak is hard gewerkt om de sociale
veiligheid voor personeel en leerlingen te verbeteren, waardoor er minder verstorende
incidenten voorkomen. De sterk verbeterde uitslag van de in het najaar herhaalde enquête
onder de werknemers toont dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. Op materieel vlak zijn
werkdrukmiddelen ingezet voor scholing en voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen
(smartboards) in de klas.
Uitkeringen na ontslag
De dure en onoverzichtelijke situatie in 2018 vormde een aansporing om in het verslagjaar
2019 extra aandacht te besteden aan het voorkomen dan wel verminderen van uitkeringen
na ontslag. Door alle procedures en termijnen strikt te volgen is dat veel beter gelukt. De enige
kosten van ontslag die voor rekening van de stichting Vahon komen betreffen mogelijk tien
maanden uitkering van een schoonmaker in 2020. Met deze persoon is contact over
begeleiding naar nieuw werk.
Gezien de beperkte omvang is geen voorziening voor dit doel gevormd.
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Ziekteverzuim
De terugdringing van het ziekteverzuim heeft in 2019 veel aandacht gekregen. Bedroeg over
2017 het gemiddelde ziekteverzuim nog 12,6 %, in 2018 daalde dit licht tot 10,6 % en in 2019
naar 8,7 %.

De grafiek laat zien dat vanaf augustus 2019 het ziekteverzuim structureel op een lager niveau
is gebracht. Het is sinds september ca. 4,2 % waarvan het grootste deel (2,9 %) langdurige
ziekte betreft.

Voor de vervanging van zieke collega’s is een beroep gedaan op enerzijds gepensioneerde
oud-medewerkers en anderzijds onderwijsassistenten onder supervisie van een bevoegde
leerkracht. Voor de kosten van vervanging werd een beroep gedaan op het Vervangingsfonds.
In 2019 gingen 2 personen met ontslag na langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Het schoolgebouw ligt op een goed bereikbare locatie en heeft een bijzondere architectuur.
Het gebouw bevat 20 leslokalen en een eigen gymzaal. Voor de 350 leerlingen is de
buitenruimte ( het omheinde schoolplein) tamelijk beperkt om ongehinderd te kunnen spelen,
ondanks dat er in afwisseling wordt gepauzeerd. Bewoners uit de directe omgeving klagen
bovendien al geruime tijd over geluidsoverlast van spelende kinderen. Over dit onderwerp is
intensief overleg gevoerd met de buurt en de gemeente Den Haag, maar dé oplossing is nog
niet gerealiseerd.
In de periode tot 2019 is te weinig geld en tijd besteed aan het groot onderhoud. Belangrijke
doelstelling was en is om een veilige, schone en aantrekkelijke leer- en leefomgeving voor
leerlingen en medewerkers te bieden. De volgende onderhoudsactiviteiten zijn gerealiseerd:
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-

Schilderen van gangen en lokalen en de buitengevel
Verbeteren van de mechanische luchtventilatie
Completeren van de noodverlichting

Verder is door een extern bureau het meerjarenplan groot onderhoud geactualiseerd en
gedocumenteerd. Ook is de verplichte inventarisatie van energiebesparende maatregelen
(EML) gedaan. De uitkomsten zijn in het MJOP opgenomen. Voor 2020 en 2021 zijn de
volgende prioriteiten gesteld :
- Valbeveiliging dak uitbreiden en lekkages verhelpen
- Douches afkoppelen en kleedruimtes herinrichten
- Herstraten en draineren schoolplein, mogelijk in combinatie met geluidwerende
maatregelen
- Screens vervangen door windbestendige zonwering rond hele gebouw
- LED verlichting in de gangen en lokalen
- Marmoleum vervangen in gangen en lokalen ( in fasen)
De school beschikt over voldoende liquide middelen om deze inhaalslag te betalen, maar de
dotatie aan de voorziening groot onderhoud stijgt in de meerjarenbegroting naar € 45.000 per
jaar.
Investeringen zijn voor bijna € 42.000 gedaan, vooral in leer- en hulpmiddelen :
• Smartboards in 10 lokalen
• Leermiddelen voor kleuterklassen
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2.4 Financieel beleid
2.4.1. Doelstellingen en uitgangspunten
De doelstelling van het financieel beleid van VAHON is tweeledig:
a. het realiseren van de prioriteiten in het onderwijsbeleid, goed werkgeverschap en
adequate moderne huisvesting aansluitend bij de ambities in het strategisch
beleidsplan;
b. het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie op (middel)lange
termijn.
Deze doelstelling leidt tot de volgende uitgangspunten voor het financieel beleid.
1. De totale bekostiging dient maximaal te worden aangewend voor het primaire proces:
het realiseren van goed onderwijs, de vorming en begeleiding van leerlingen en het
bereiken van goede leerresultaten.
2. De exploitatiebegroting sluit in principe op nul, bijzondere omstandigheden
daargelaten. Zo zal een dip in het aantal leerlingen op de korte termijn leiden tot een
exploitatietekort dat aanvaardbaar en betaalbaar is. Op de middellange termijn zal de
gemiddelde rentabiliteit rond 0 % uit moeten komen ( geen winst, geen verlies).
3. De omvang van de personeelsformatie wordt afgestemd op enerzijds een werkbare
verhouding tussen het aantal leerlingen en personeelsleden (fte) en anderzijds op de
bekostiging (betaalbaarheid).
2.4.2. Realisatie van het financieel beleid
Exploitatie
De realisatiecijfers dragen de sporen van een turbulent boekjaar 2019 waarin vanaf 1 april een
interim directeur bedrijfsvoering aan de slag is gegaan om begroting en verantwoording
beleidsmatiger en transparanter op te zetten. De begroting 2019 die in april 2019 is opgesteld
en in mei is vastgesteld sloot met een tekort van € 180.000 als gevolg van verwachte hoge
kosten aan interim bestuur, juridisch advies en twee vaststellingsovereenkomsten.
Door alle gebeurtenissen na balansdatum heeft de accountant pas in september 2019 een
goedkeurende verklaring af kunnen geven over het boekjaar 2018. Dat sloot af met een
positief resultaat van € 38.522 inclusief de verwerking van € 150.000 aan (verwachte) kosten
van twee vaststellingsovereenkomsten. De exploitatie 2019 was daarmee te negatief gesteld
en komt mede om deze reden veel gunstiger uit (zie paragraaf 3.2.1.).
Prioriteiten in het beleid rond onderwijs en personeel in 2019 met financiële impact betroffen:
- Verbeteren van de sociale veiligheid voor leerlingen en team : behalve aan externe
begeleiding en twee enquêtes is vooral geld aangewend voor socialiserende en
vormende activiteiten , successen vieren en het versterken van de saamhorigheid
- Moderniseren van het onderwijs in de klas en gebruik van adequate en moderne
leermiddelen: de kosten voor verbruiksmiddelen zijn gestegen ( deels met subsidie
van de gemeente Den Haag) en de investeringen in lesmethoden en moderne ICT
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-

-

middelen en infrastructuur zijn met meer dan 50 % toegenomen ten opzichte van
2018.
Realiseren van goed werkgeverschap waaronder normale werktijden en pauzes,
een bij de functie en het functioneren passende inschaling en beloning, maximale
vrijwilligersvergoedingen en toepassen van alle cao bepalingen.
Deskundigheidsbevordering van team; idem van leden Medezeggenschapsraad
Verstevigen van de subsidierelatie met de gemeente Den Haag (interne regie op
de cyclus van aanvragen en verantwoorden)
Borgen van structurele verhuuropbrengsten voor voor- en naschoolse opvang
door het afsluiten van drie nieuw verhuurcontracten, met toestemming van de
gemeente Den Haag

Planning & control.
De (interim) schoolleiding heeft in de loop van 2019 de nodige maatregelen getroffen om de
financiële bedrijfsvoering er transparanter en degelijker vorm te geven. Daarbij zijn alle
bevindingen van de onderwijs inspectie tegen het licht gehouden en waar nodig zijn
maatregelen genomen om het financieel beheer transparanter te maken en processen te
verbeteren. Ook is de planning en control cyclus doorgelicht : begroten, rapporteren en
verantwoorden maken deel uit van de bestuurs- en toezichtcyclus, het kostenbewustzijn bij
schoolleiding en team is vergroot en de contacten met ONS administratiekantoor zijn
geïntensiveerd. Contante uitbetalingen per kas zijn zeer beperkt en het indienen van
declaraties is gestandaardiseerd. De procuratie van kas en bankbetalingen is
gereglementeerd. Bestellen, bewaren en betalen zijn strikter gescheiden en voldoen aan het
vier-ogen principe. Met ONS administratiekantoor in Heerlen zijn afspraken gemaakt voor het
digitaliseren van de facturenstroom en het kasbeheer per 1-1-2020.
Eind 2019 is een nieuwe stichting opgericht die zich bezighoudt met leerlingvervoer; de
stichting en hun administratie staan volledig los van de stichting Vahon. Vijf ID-baners
verrichtten in 2019 voor maximaal 35 % van hun werktijd vervoersdiensten om leerlingen van
huis naar school te brengen. Hun inzet wordt gefinancierd vanuit de loonkostensubsidie van
de gemeente Den Haag.
Met de onderwijsinspectie afdeling Rekenschap vond uitwisseling plaats over een
terugvordering van personele en materiele uitgaven die de Vahonschool tussen 2016 en 2018
ten onrechte zou hebben gedaan aan deze vorm van leerlingvervoer. Hoewel de stichting
Vahon dit betwist is het betwiste bedrag opgenomen in de jaarrekening 2019.
Treasury
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen lenen en derivaten
OCW 2016. De stichting Vahon werkt met een (standaard) treasurystatuut dat is goedgekeurd
door de RvT en vastgesteld door het bestuur en in het verslagjaar niet is gewijzigd. De stichting
onderscheidt geen privaat vermogen, maar kent alleen reserves uit publieke middelen. Het
beleid van de overheid en van de school staat beleggen in aandelen niet toe. Daarom worden
alle overtollige liquiditeiten aangehouden op drie courante spaarrekeningen bij de ING bank.
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Het renteresultaat is negatief omdat de ontvangen rente lager is dan de bankkosten. Geld
uitlenen gebeurt niet en de Vahon heeft geen langlopende leningen op de balans staan. Er
zijn voldoende liquide middelen aanwezig.
Onderwijsachterstandenmiddelen
Het ministerie van OCW heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs
herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de
onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in
opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. De voor de Vahonschool berekende
achterstandsscore bedraagt 353 ( teldatum 1-10-2018). Het budget voor schooljaar 2019-2020
bedraagt bijna € 348.000.
Het ministerie van OCW heeft vanwege het nieuwe beleid een overgangsregeling ingesteld. In
de eerste drie bekostigingsjaren wordt de nieuwe bekostiging vergeleken met de bekostiging
die zou zijn toegekend op basis van de oude bekostigingssystematiek (de oude gewichten- en
impulsregeling).
Als het onderwijsachterstandenbudget van een school toeneemt zoals op de Vahonschool,
wordt het hogere nieuwe budget verminderd met een percentage ( in 2019 49 %) van het
verschil tussen het nieuwe en oude budget. Op termijn gaat de Vahonschool meer ontvangen
aan onderwijsachterstandsmiddelen dan voorheen ( uitgaande van gelijkblijvend leerlingtal).
Het geld is in 2019 besteed aan kleine klassen, meer handen in de klas en verbetering van de
zorgstructuur ( IB en remedial teaching).
Werkdrukmiddelen
In het team en in individuele gesprekken met de interim directeur/bestuurder is het gesprek
gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen waar zij aan denken.
Bij het formatieplan 19-20 en de begroting 2020 is het bestedingsplan beschreven en
gecommuniceerd met de MR : € 90.000 voor extra handen in de klas, pleinwachten,
deskundigheidsbevordering en betere ICT infrastructuur.
Gemeente subsidies
Van de gemeente Den Haag wordt al jaren een subsidie ontvangen voor ID Banen, de
conciërge regeling, sport coördinatie en voor de Participatiebanen. In het kader van de Haagse
Educatieve Agenda deed de Vahonschool met succes een beroep op subsidies ten behoeve
van Ouderbetrokkenheid, samenwerking met stichting APNA in Vroeg- en Voorschoolse
Educatie, Intensieve- en extra leertijd ( in de vorm van naschools aanbod rekenen en taal,
studievaardigheid, cultuur en school op zondag) en activiteiten Zomerschool. Dit voor een
totaalbedrag van ruim € 235.000 in 2019. Ook voor 2020 is een dergelijk bedrag op aanvraag
weer aangevraagd en toegekend.
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2.4.3. Risico’s en risicobeheersing
De Vahonschool is een éénpitter dus onvoorziene gebeurtenissen kunnen voor de (financiële)
continuïteit verstrekkende gevolgen hebben. Vandaar dat er vanuit het (interim) bestuur en
de RvT voortdurend aandacht is besteed aan het risicomanagement. Dit risicomanagement
verloopt langs drie lijnen, te weten de AO/IC, planning & control en risicoanalyse.

AO/IC
De eerste lijn in risicobeheersing betreft een degelijke administratieve organisatie en interne
control. De financiële- en personeelssalarisadministratie is volledig uitbesteed aan ONS
Onderwijskantoor te Heerlen. De boekhouding en formatieve veranderingen zijn real time
beschikbaar via het TIG-platform in AFAS.
Vanaf mei 2019 is gewerkt met
kwartaalrapportages aan bestuurder en RvT. Eind 2019 is de organisatie ingericht op het
digitaal verwerken van facturen (Pro-active) , digitaal kasbeheer en digitaal aanleveren en
bijhouden van personele mutaties in samenspraak met ONS Onderwijskantoor. Deze
werkwijze wordt in 2020 geïmplementeerd.
De meest belangrijke standaardprocedures zijn gecheckt , geactualiseerd en vastgelegd in wat
een handboek AO/IC gaat worden; onder meer voor bestellen, bewaren en betalen, voor het
aanstellen en ontslaan van tijdelijk en vast personeel en voor het aangaan van verplichtingen
door de algemeen directeur/bestuurder boven € 10.000. Frequentie en omvang van
kasbetalingen zijn zeer beperkt en maandelijks wordt de kas gecontroleerd en afgesloten. De
lijnen tussen directeur-bestuurder en raad van toezicht zijn kort en de (financiële)
informatiestroom is volledig en actueel.
Planning & Control
De tweede lijn van risicobeheersing betreft het werken volgens een vaste planning & controlcyclus. Het cyclisch proces van plannen, programmeren, budgetteren, evalueren en bijstellen
is serieus vorm gegeven en wordt geborgd door de interim directeur bedrijfsvoering in
samenspraak met het Onderwijsadministratiekantoor. De belangrijkste functie van de
planning- & control-cyclus is hiermee geschetst: naarmate aan de voorkant van het proces de
keuzes beter zijn onderbouwd, zal de exploitatie beter volgens plan verlopen en is de
directeur/bestuurder beter in staat om de kosten juist te voorzien, te dekken, te beheersen
en bij te sturen als er overschrijdingen optreden.
De planning & control-cyclus van de VAHON school omvat al de volgende documenten:
- Meerjarenexploitatie met toelichting, en meerjaren investeringsplan
- Jaarbegroting met toelichting
- Managementrapportages per kwartaal met toelichting
- Meerjaren formatieplan
- Meerjaren plan groot onderhoud
- Jaarverslag met bestuursverslag, jaarrekening en continuïteitsparagraaf
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Risicoanalyse
Een goede AO/IC en planning & control vormen de basis van goed risicomanagement: op deze
manier worden al veel risico’s beheerst. Om in kaart te brengen welke risico’s zich nog meer
kunnen voor doen, vindt werkendeweg ook risico-identificering plaats door middel van
risicoanalyse.
Risico’s zijn gebeurtenissen die het behalen van de strategische doelstellingen bedreigen. Ze
zijn voorstelbaar, maar niet voorspelbaar. Het directe effect van risico’s is vaak financiële
schade of imagoschade (met als gevolg minder leerlingen en dus minder baten). Om te
voorkomen dat risico’s zich voordoen of om de kans of impact van een risico te verminderen,
worden beheersmaatregelen ontworpen. Voorbeelden : herstel van de noodverlichting, plan
om het schoolplein te herstraten, extern onderbrengen van het systeembeheer en
terugbrengen van de formatie OOP.
Uiteindelijk kan de organisatie ook besluiten het financiële gevolg te aanvaarden en af te
dekken via de bufferreserve. Daarom streeft de VAHON school naar een weerstandsvermogen
van minimaal 20 % van de baten (26 % per ultimo 2019). Ook gelet op kengetallen solvabiliteit
en liquiditeit zijn er geen zorgen over de financiële continuïteit op de korte termijn.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Door alle gebeurtenissen in en om de Vahonschool is de geplande externe risico-analyse een
jaar uitgesteld; bovendien vindt er voorjaar 2020 naar alle waarschijnlijkheid een due diligence
onderzoek plaats in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar bestuurlijke overdracht.
Wel bevat de toelichting bij de (meerjaren) begroting 2020-2023 een actuele risicoparagraaf.
Als mogelijke gebeurtenissen die de uitkomst van deze (meerjaren)begroting kunnen
doorkruisen worden genoemd:
a. Leerlingprognose. Is de daling met 90 leerlingen per 1-10-2019 eenmalig en herstelt
de instroom zich of komen er vanaf 2020 structureel minder leerlingen dan waar in
deze begroting rekening mee is gehouden? Meer leerlingen zijn alleen financieel
gunstig als ze in het bestaande aantal (14-15 ) groepen geplaatst kunnen worden. Het
splitsen van een groep kost ca. € 80.000 per jaar. In een situatie van groei moet de
school ook een jaar wachten op de extra baten , dus voorfinancieren.
b. Personeelsformatie en Participatiefonds. Het terugbrengen van de omvangrijke OOP
formatie kan leiden tot transitievergoedingen en ontslaguitkeringen. Voorzover die
niet door het PF worden vergoed komen ze voor eigen rekening van de stichting.
c. Busvervoer. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe opzet en business case, maar de
bijdrage van ouders kent een grens. Anderzijds is de toestroom van Hindoestaanse
leerlingen uit de Haagse regio erg gebaat bij busvervoer van thuis naar school, mede
omdat ouders niet in de gelegenheid zijn om de kinderen zelf te brengen.
d. Onderwijskwaliteit. Het herstelplan is in volle gang, maar het oordeel van de
onderwijsinspectie of we op de goede weg zijn komt pas tegen het eind van schooljaar
19/20. Van ouders, leerlingen en team wordt een lange adem gevraagd en vertrouwen
houden in de koers en kwaliteit van de school.
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e. Subsidie Den Haag vermindert meer dan voorzien. Jaarlijks ontvangt de school voor ca.
2,5 ton aan extra subsidie. Die is voor een deel structureel (ID Banen, conciërge
regeling, sportcoördinatie en participatiebaan), maar ook deels onderhevig aan
beslissingen op aanvraag ( zomerschool, verlengde lesdag) en een overtuigende
verantwoording van de bestede middelen. De gemeente politiek is onvoorspelbaar en
van invloed op aard en omvang van het subsidiebudget.
f. Geluidsoverlast en negatieve publiciteit. De school werkt met de gemeente en
omwonenden aan een structurele oplossing, maar die kosten veel tijd en geld. Ook
hier is geduld en doorzettingsvermogen vereist om tot een goede en betaalbare
oplossing te komen.
Conflict met omwonenden en negatieve publiciteit is het laatste waar de school
behoefte aan heeft.
g. Juridische zaken. De juridisering schrijdt voort, wat kan leiden tot hoge extra kosten
van procedures bij de rechtbank en niet begrote uitgaven voor schikkingen. Tenminste
één casus loopt nog door in 2020.
h. Bestuurlijke toekomst. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de
bestuurlijke toekomst kan dit tot onrust bij alle betrokkenen leiden met allerlei
gevolgen voor de continuïteit in bestuurlijke, personele en financiële zin. Ook kan OCW
maatregelen nemen die de continuïteit raken.
i. Afwikkeling geschil. Vanwege een slepend conflict met een dienstverlener loopt er een
juridische procedure bij de Haagse rechtbank die pas in 2020 tot een uitspraak zal
komen.
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HOOFDSTUK 3. Verantwoording van financiën
Het jaarverslag dient niet alleen als verantwoordingsdocument voor het afgelopen jaar, maar
ook als een vooruitblik op financiële situatie in de komende jaren. De eerste paragraaf gaat in
op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede geeft een analyse van de staat van
baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het
bestuur aan bod.
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
In deze paragraaf verkennen we de financiële gevolgen van voorziene, toekomstige externe
en interne beleidsontwikkelingen voor de vier jaren volgend op het verslagjaar. Het gaat om
de prognose van het aantal leerlingen en van de personeelsformatie.
We nemen de data uit de goedgekeurde meerjarenbegroting.
Leerlingen
Leerlingen per 1 oktober
Aantal leerlingen

2018
449

2019
355

2020
310

2021
282

2022
290

2023
300

De school telde op 1 oktober 2018 449 leerlingen en een jaar later 353, dat zijn er per 1
oktober 2019 dus 96 minder. Een belangrijke oorzaak voor de daling is de turbulentie in en
om de school in het voorjaar van 2019. De daling betreft voornamelijk de onderbouw. Dit
versterkt het effect dat er al een paar jaar meer leerlingen in de bovenbouw dan in de
onderbouw zitten. Het bestuur zet in op een herstel van de instroom door de kwaliteit van
onderwijs en zorg te verhogen, te investeren in gebouw en lesmateriaal en de Hindoe
identiteit te versterken en onder de aandacht van ouders te brengen. Als dat lukt kan de
omvang van de Vahonschool stabiliseren rond de 300 leerlingen.
Uit oogpunt van bedrijfsvoering is een éénklassige (ca. 250) óf tweeklassige basisschool ( 450
leerlingen) nastrevenswaardig.
Personeelsformatie
Formatie in fte
Bestuur / management
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal
Bron : meerjarenbegroting 2020-2023

2018
1,1
23,8
14,1
39,0

2019
1,0
20,8
16,6
38,4

2020
1,0
17,4
15,5
33,9

2021
1,0
17,3
12,00
30,3

2022
1,0
15,3
10,00
26,3

2023
1,0
15,3
10,00
26,3

De Vahonschool had per 31 juli 2019 een reguliere personeelsformatie in dienst van 39,1 fte.
Op 31 oktober bedroeg de omvang 35,7 fte. De afname komt door vertrek van de IB-er, de
omzetting van 1 ID baan in reguliere OOP functie en door minder vervangers omdat het
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ziekteverzuim sterk gedaald is. In het OOP onderscheiden we direct Onderwijsondersteunend
personeel zoals onderwijs en klasassistenten en indirect ondersteunend personeel. Daaronder
bevinden zich in het verslagjaar 6 ID-baners en 3 werknemers met een participatiebaan (zgn.
Stip-baan op kosten van de gemeente Den Haag). Deze Stipbanen vervallen in 2020. In de
komende jaren daalt de formatie ook met 2-3 fte door pensionering. Daarmee vangt de school
het grootste deel van de krimp op.
Leerlingen
per
fte
2018
(prognose)
leerlingen/ totale formatie 11,5
leerlingen/ fte OP
18,9

2019

2020

2021

2022

2023

9,2
17,1

9,1
17,8

9,3
16,3

11,0
19,0

11,4
19,6

Mede doordat er 3 onderwijsassistenten in opleiding voor bevoegde leerkracht zijn, zal – als
zij klassenleerkracht worden – het aandeel OOP dalen ten opzichte van het Onderwijzend
personeel.
3.2 Staat van baten en lasten en balans
3.2.1. Staat van baten en lasten 2019
Het gerealiseerde resultaat komt uit op minus € 35.505 terwijl een tekort van € 175.850 was
begroot. Door dit resultaat daalde de rentabiliteit tot -1,1 % , dat is 2,3 procentpunt lager ten
opzichte van boekjaar 2018.
Rentabiliteit
Exploitatiesaldo in % baten

2016
-3,6%

2017
-1,7%

2018
1,2%

2019
-1,1%

Achter de verbetering van het resultaat met € 140.000 ten opzichte van de begroting 2019
gaan verscheidene onverwachte of niet voorziene ontwikkelingen schuil, zowel aan de baten
als aan de lastenkant. Aan baten werd bijna € 206.000 meer ontvangen dan begroot en de
lasten kwamen per saldo € 66.000 hoger uit. De belangrijkste oorzaken lichten we kort toe :
•

•

•
•
•
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In de begroting (april 2019) was € 150.000 opgenomen voor het afwikkelen van twee
dienstverbanden via een vaststellingsovereenkomst. Dat bedrag is bij de vaststelling van
de jaarrekening 2018 op gezag van de accountant ten laste van het resultaat 2018
gebracht; dat zorgde voor een meevaller in de loonkosten t.o.v. de begroting.
In de bijgestelde GPL 2019/20 is een bedrag opgenomen voor loonstijging die door het
uitblijven van een cao PO gedeeltelijk pas in 2020 zal worden uitgegeven als eenmalige
uitkering.
In het kader van het Convenant Werkdruk en Lerarentekort is eind 2019 van OCW een niet
begroot bedrag van € 44.563 ontvangen, dat pas in 2020 en 2021 tot uitgaven zal leiden.
Een lerarenbeurs van ruim € 6000 was niet begroot
Er werd voor € 26.000 meer van het Samenwerkingsverband ontvangen voor
arrangementen

•
•
•
•
•
•

De opbrengsten uit verhuur waren € 50.000 te hoog begroot
In de personele lasten is eenmalig een positief bedrag van € 145.000 opgenomen aan
compensatie transitievergoedingen die in 2020 van het UWV zal worden ontvangen.
Aan uitkeringen VF en zwangerschapsverloven is € 140.000 meer ontvangen dan begroot
Aan deskundigheidsadvies ( juristen, accountant, interimmers) is €185.000 meer besteed
De concept terugvordering van ca. € 120.000 door OCW vanwege het leerlingvervoer is –
hoewel door Vahon betwist – al in de kosten van 2019 verwerkt.
Vooruitlopend op hoge uitgaven aan achterstallig onderhoud aan het gebouw en de
nieuwe systematiek voor de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening, is een
extra dotatie gedaan van € 86.000 in plaats van de begrote € 25.000.

Het negatieve exploitatieresultaat van € - 35.505 is vermeerderd met de aanvullende
middelen inzake het Convenant Werkdruk en Arbeidsmarkt onttrokken aan de Algemene
Reserve (die daardoor met € 80.068 afneemt) ; onder gelijktijdige vorming van een
Bestemmingsreserve (publiek) van € 44.563. Deze zal vrijvallen wanneer lasten in 2020 en
2021 genomen worden.
EXPLOITATIE 2019
BATEN
Rijksbijdragen
Ov. Overheidsbijdragen
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN
SALDO
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en
lasten
Saldo buitengewone baten en
lasten
TOTAAL RESULTAAT

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

Verschil
R-B 2019

Verschil
R 19-R 18

2.760.420
301.201
87.341
3.148.962

2.702.672
294.367
65.500
3.062.539

2.797.487
301.515
25.260
3.124.262

94.815
7.148
-40.240
61.723

37.067
314
-62.081
-24.700

2.608.947
23.930
121.260
356.070
3.110.207

2.720.689
17.150
124.000
376.550
3.238.389

2.381.188
18.604
202.531
557.101
3.159.424

-339.501
1.454
78.531
180.551
-78.965

-227.759
-5.326
81.271
201.031
49.217

38.755

-175.850

-35.162

140.688

-73.917

-233

-800

-343

457

-110

0

0

0

0

0

38.522

-176.650

-35.505

141.145

-74.027

Ten opzichte van de realisatie over boekjaar 2018 daalden de baten in 2019 met bijna € 25.000
mede doordat het aantal leerlingen daalde. De kosten stegen met bijna € 50.000 ten opzichte
van 2018. De procentuele aandelen van baten en lasten in het totaal vertoonden enkele
verschuivingen die tijdelijk van aard zijn. Zo is in de personele lasten al € 145.000 aan
compensatie verwerkt van twee transitievergoedingen die in april 2020 van het UWV
ontvangen gaan worden. In de begroting 2019 waren de kosten van twee
vaststellingsovereenkomsten opgenomen maar die zijn al in de jaarrekening 2018 voorzien.
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De baten van de school komen in 2019 voor 89,5 % van het Rijk ( dat was 87 %). Dat is lager
dan de benchmark voor éénpitters en komt door de relatief hoge subsidiebijdragen van de
gemeente Den Haag : 7 % van de totale baten. De ouderbijdragen aan de school vormen een
zeer klein aandeel in de baten.
In de kostenverdeling daalde het aandeel personele lasten van 84 naar 75,4 % doordat in 2019
de verwachte compensatie van €145.000 voor transitievergoedingen als positief bedrag
onder personele kosten zijn opgenomen. Het aandeel huisvesting steeg door de aanpassing
van de dotatie groot onderhoud. Ook de overige lasten kregen tijdelijk een groter aandeel
door eenmalig hoge juridische en accountantskosten.

3.2.2. Meerjarenbegroting
Begin februari 2020 heeft de bestuurder de meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld na
positief advies van de Medezeggenschapsraad en goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze
meerjaren exploitatiebegroting is gebaseerd op bovenstaande prognoses met betrekking tot
leerlingaantallen en formatie. Aan de batenkant is aangenomen dat de baten van Rijk,
Samenwerkingsverband en Gemeente samenhangen met het dalend aantal leerlingen. Aan de
kostenkant zijn aannames gedaan over de personeelsformatie (omvang en prijs per fte), de
afschrijvingslast voortkomend uit een prognose van aankomende investeringen en de daling
van overige lasten bij krimp. De meeste veranderingen zijn in het bovenstaande toegelicht.
Geen rekening is gehouden met structurele kosten of juist kostenvoordelen van een eventuele
bestuurlijke overdracht van stichting Vahon naar een ander schoolbestuur. Dat moet in de
loop van 2020 duidelijk worden.
Als we deze prognoses vertalen in bedragen komt er een meerjarenbegroting uit die in 2021,
2022 en 2023 een negatief resultaat laten zien omdat de baten harder dalen dan de lasten.
De personeelsformatie neemt in omvang af maar de loonkosten stijgen vanwege goed
werkgeverschap inzake inschaling. Door de noodzakelijke investeringen in leermiddelen en de
ICT hardware stijgen de afschrijvingen en om het achterstallig onderhoud te financieren moet
de dotatie groot onderhoud structureel op een hoog niveau (€ 45.000) blijven. De overige
lasten kunnen en moeten dalen om gelijke tred te houden met de dalende subsidies van de
gemeente Den Haag (vanwege minder leerlingen).
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MEERJARENEXPLOITATIE VAHON

2019

2020

2021

BATEN
Rijksbijdragen
2.797.487 2.584.353 2.234.677
Overige overheidsbijdragen
301.515
281.308
244.869
Overige baten
25.260
26.700
26.700
TOTAAL BATEN 3.124.262 2.892.361 2.506.246
LASTEN
Personeelslasten
2.381.188 2.137.327 2.028.447
Afschrijvingen
18.604
39.588
44.063
Huisvestingslasten
202.531
174.500
174.500
Overige lasten
557.101
455.550
384.050
TOTAAL LASTEN 3.159.424 2.806.965 2.631.060
SALDO
Saldo baten en lasten
-35.162
85.396 -124.814
Saldo financiële baten en lasten
-343
-800
-800
Saldo buitengew. baten en lasten
0
0
0
TOTAAL RESULTAAT
-35.505
84.596 -125.614
bron : jaarrekening realisatie 2019 en meerjarenbegroting 2020-23

2022

2023

2.092.357
225.890
26.700
2.344.947

2.060.607
225.890
26.200
2.312.697

1.843.750
48.438
174.500
353.050
2.419.738

1.791.824
50.938
179.500
348.050
2.370.312

-74.791
-800
0
-75.591

-57.615
-800
0
-58.415

3.2.3.Balans in meerjarig perspectief
De balanspositie van 2019 ten opzichte van 2018 toont de volgende veranderingen:
• Het balanstotaal is toegenomen, alle onderscheiden balansposten zijn toegenomen
behalve de voorzieningen
• In relatieve zin is het aandeel van de materiele vaste activa gestegen ( door
investeringen), evenals het aandeel vorderingen ) en de kortlopende schuld ( betwiste
vordering van OCW )
• Het eigen vermogen is weliswaar in euro’s toegenomen maar relatief licht gedaald,
evenals de liquide middelen.
Het effect vanuit de meerjaren exploitatiebegroting en investeringen op de balanspositie staat
in de prognosebalans. Dit effect is exclusief het inzetten van de convenantsmiddelen in 2020
en 2021.
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Meerjarenprognosebalans

2019
realisatie

2020
prognose

2021
prognose

2022
prognose

2023
prognose

Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa
1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

Totale Activa

0
63.614
0
63.614

0
213.526
0
213.526

0
220.963
0
220.963

0
222.525
0
222.525

0
206.587
0
206.587

0
0
0
0
170.390
175.000
175.000
175.000
0
0
0
0
1.406.289 1.149.181
942.887
915.398
1.576.679 1.324.181 1.117.887 1.090.398

0
175.000
0
922.586
1.097.586

1.640.293 1.537.707 1.338.850 1.312.923

1.304.173

Passiva
2.1 Eigen vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserve publiek
bestemmingsreserve privaat
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

Totale Passiva

738.255
693.692
44.563

822.851
778.288
44.563

697.237
652.674
44.563

621.646
577.083
44.563

563.231
518.668
44.563

263.519
0
638.519

114.856
0
600.000

41.613
0
600.000

91.277
0
600.000

140.942
0
600.000

1.640.293 1.537.707 1.338.850 1.312.923

1.304.173

De negatieve exploitatiesaldi doen vanaf 2021 het eigen vermogen dalen. Ook de
voorzieningen nemen in eerste instantie af, vooral door de inhaalslag in het groot onderhoud.
Dat heeft gevolgen voor de liquide middelen. Die dalen overigens ook door de voorgenomen
investeringen in leermiddelen, ICT en meubilair.
De goede uitgangspositie wat betreft reserves en liquide middelen maakt dit beleid
verantwoord. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling van de financiële kengetallen in de volgende
paragraaf.
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3.3 Financiële positie
De verwachte krimp van leerlingtal en dus daling van de baten in 2021 en 2022 leiden tot een
dip in de rentabiliteit.
Door de begrote exploitatietekorten daalt ook de liquiditeit, het eigen vermogen en de
solvabiliteit, ook al omdat Vahon een inhaalslag maakt in het plegen van achterstallig groot
onderhoud. Liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen blijven ver boven de
signaleringswaarden van de inspectie.

Kengetallen

2019

2020

2021

2022

2023 sign grens

Solvabiliteit (ev+voorz)
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen PO

61,1%
2,5
-1,1%
22,5%

61,0%
2,2
2,9%
28,4%

55,2%
1,9
-5,0%
27,8%

54,3%
1,8
-3,2%
26,5%

54,0% < 30 %
1,8 < 0,75
-2,5% gem. 0 %
24,4% < 10 %

De financiële uitgangspositie is stevig genoeg om de financiële continuïteit te waarborgen.
Uiterlijk vanaf 2022 zijn wel aanvullende maatregelen nodig om de exploitatie (versneld) van
negatief naar een positief saldo te krijgen.
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Financiële positie 2019
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31-12
2019
x € 1.000

%

31-12
2018
x € 1.000
%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

64
170
1.406
1.640

3,9%
10,4%
85,7%
100,0%

41
32
1.381
1.454

2,8%
2,2%
95,0%
100,0%

739
264
638
1.640

45,0%
16,1%
0,0%
38,9%
100,0%

774
216
464
1.454

53,2%
14,8%
0,0%
32,0%
100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2019 bedraagt € 35.505 negatief tegenover een positief saldo van € 38.522 over 2018.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2019
x € 1.000

Begroting
2019
x € 1.000

Realisatie
2018
x € 1.000

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.797
302
25
3.124

2.703
294
66
3.063

2.761
301
87
3.149

2.381
19
760
3.160

2.721
17
501
3.239

2.609
24
477
3.110

-36

-176
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Lasten
Personele lasten
Afschrijvingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

-

Resultaat baten en lasten

-36

34

-1
-177
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Kengetallen
Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten.
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.
2019

2018

2,47

3,04

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

45,01

53,22

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

61,07

68,05

Rentabiliteit
(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

-1,14

1,22

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

23,63

24,57

Personele lasten / totale lasten

75,37

83,88

Materiële lasten / totale lasten

24,63

16,12

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

52,50

46,16

6,41

3,90

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Huisvestingsratio
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening
1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland is het bevoegd gezag van Algemene Hindoe Basisschool
en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Den Haag.
1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland bedraagt per 31 december 2019
€ 758.295 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar pagina 25 in het bestuursverslag.
1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland is feitelijk gevestigd op Mackaystraat 6, 2571 AR te Den
Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40412801.
1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland en nauwe verwanten zijn verbonden
partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
2.

Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
2.4 Financiële instrumenten
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
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Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 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
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van
de boekwaarde van het betreffende actief.
3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is
uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van
de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd
uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt
beschouwd als publieke middelen.
3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding
zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans
opgenomen.
3.10.2 Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8%.
3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het contant
maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,0% (2017: 2,5%) als disconteringsvoet gehanteerd.
3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
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3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
4.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.
4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage
verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat
van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang
van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum
worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.
4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ,
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
4.5.2 Pensioenen
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van
activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.
4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.

38

5.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland loopt renterisico over de rentedragende vorderingen
(liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs
Nederland) risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in
de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
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B2 Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming
Activa

2019
€

2018
€

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

52.345
11.269

33.812
6.768
63.614

40.580

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen en overlopende activa

170.390

31.912
170.390

Liquide middelen
Kas
Tegoeden op bankrekeningen
Deposito's

310
575.583
830.396

TOTAAL ACTIVA

40

31.912

105
551.198
829.981
1.406.289

1.381.284

1.640.293

1.453.776

Passiva

2019

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)

2018
€

€

693.692
44.563

€

773.760
738.255

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

242.058
21.461

773.760

192.974
22.550
263.519

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overige overlopende passiva

57.859
111.298
25.637
146.876
296.849

TOTAAL PASSIVA
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€

215.524

37.975
119.231
25.690
142.563
139.033
638.519

464.492

1.640.293

1.453.776

B3 Staat van Baten en Lasten 2019
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.797.487
301.515
25.260
3.124.262

2.702.672
294.367
65.500
3.062.539

2.760.420
301.201
87.341
3.148.962

2.381.188
18.604
202.531
461.213
95.888
3.159.424

2.720.689
17.150
124.000
251.050
125.500
3.238.389

2.608.947
23.930
121.260
245.731
110.339
3.110.207

-35.162

-175.850

38.755

257
600

200
1.000

415
648

-343

-800

-233

-35.505

-176.650

38.522

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Leermiddelen
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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B4 Kasstroom 2019
2019
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2018
€

€

€

-35.162
18.604
47.995

38.755
23.930
4.343

66.599
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-138.478
174.027

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

43.875
106.795
35.549

150.670

66.986

217.698

257
-600

Kasstroom uit operationele activiteiten

28.273

415
-648
-343

-233

66.643

217.465

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-41.638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-1.500
-41.638

-1.500

25.005

215.965

1.381.284
25.005

1.165.319
215.965
1.406.289

43

1.381.284

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2019
Activa
Vaste activa
31-12
2019
€

31-12
2018
€

1.2 Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

Inventaris
en apparatuur
€

Boekwaarde
31-12-2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

52.345
11.269

33.812
6.768

63.614

40.580

Leermiddelen
€

Totaal
€

164.354
-130.542

109.457
-102.689

273.811
-233.231

33.812

6.768

40.580

35.812
-17.279

5.826
-1.325

41.638
-18.604

18.533

4.501

23.034

200.166
-147.821

115.283
-104.014

315.449
-251.835

52.345

11.269

63.614

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentages
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen

3-10 jaar
3-5 jaar
5-8 jaar
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Vlottende activa

31-12
2019
€

31-12
2018
€

1.5 Vorderingen
Ministerie van OCW

-

Overige vorderingen
Compensatie transitievergoeding
Netto salaris
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

-

145.083
600
145.683

217
217

In 2019 is een vordering opgenomen voor de compensatie transitievergoedingen bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid die
in 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 kan worden aangevraagd bij het UWV.
Overige overlopende activa
Loonkosten VF
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren transitoria
Totaal overige overlopende activa
Totaal vorderingen

4.153
257
12.067
8.230
24.707

2.495
415
17.985
10.800
31.695

170.390

31.912

31-12
2019
€

31-12
2018
€

1.7 Liquide middelen
Kas
1.7.1
Tegoeden op bankrekeningen
Deposito's
1.7.3
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310
575.583
830.396

105
551.198
829.981

1.406.289

1.381.284

Passiva
31-12
2019
€

31-12
2018
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

693.692
44.563
738.255

Saldo
31-12-2018
€
Algemene reserve

773.760

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve Bijzondere aanvullende bekostiging PO

-

Totaal Eigen vermogen

773.760

Bestemmingsresultaat
€

773.760
773.760

Saldo
31-12-2019
€

-80.068

693.692

44.563

44.563

-35.505

738.255

31-12
2019
€

31-12
2018
€

2.2 Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

242.058
21.461
263.519

Saldo
31-12-2018
€

Dotatie
2019
€

Onttrekking
2019
€

Vrijval
2019
€

192.974
22.550
215.524

Saldo
31-12-2019
€

Onderhoudsvoorziening

192.974

111.000

-61.916

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

22.550

15.000

-2.111

-13.978

21.461

215.524

126.000

-64.027

-13.978

263.519

Totaal voorzieningen

-

242.058

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op
balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gabaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een
verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.
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< 1 jaar
€

1 jaar < > 5 jaar
€

> 5 jaar
€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

69.258

94.240

78.560

242.058

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

8.049

6.243

7.169

21.461

77.307

100.483

85.729

263.519

Totaal voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden

31-12
2019
€

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

31-12
2018
€

57.859
111.298
25.637
146.876
296.849
638.519

37.975
119.231
25.690
142.563
139.033
464.492

6.250
3.879
136.557
190
146.876

2.563
140.000
142.563

113.710
73.992
109.147
296.849

18.973
71.187
48.873
139.033

Specificatie overige kortlopende schulden
Overige subsidies gemeente
Stg. Ondersteuning Leerlingen Vahon (SOL)
Overig nog te betalen
Netto salaris

Specificatie overlopende passiva
Subsidies Ministerie van OCW
Vakantiegeld reservering
Crediteuren transitoria

Subsidies Ministerie van OCW:
Het ministerie van OCW heeft per brief aangekondigd het voornemen te hebben een bedrag terug te vorderen als gevolg van
een gewijzigde vaststelling van de bekostiging voor de personele instandhouding 2016-2018 en materiële instandhouding 2016-2018.
Het tijdstip en schema van terugvordering is nog niet vastgesteld door OCW. De looptijd van de schuld is deels langer dan 1 jaar.
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Model G Verantwoording subsidies OCW

Bestuur:

40740

Brinnr:

25GH

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)
Omschrijving
Regeling lerarenbeurs voor scholing,
zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009-2017

Bedrag van

Ontvangen t/m vorig

Lasten t/m vorig

Stand begin

de toewijzing
€
6.046,00

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

Toewijzing
Kenmerk
DL/B/110284

Datum
6-5-2009

totaal €

6.046,00

Ontvangst in
verslagjaar
6.046,00

€

-

€

-

€

-

€

6.046,00

Lasten in

Vrijval niet besteed in

Stand ultimo

Prestatie

verslagjaar
6.046,00

verslagjaar

verslagjaar
€ 0,00

afgerond?
ja

€

6.046,00

€

-

€

-

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

€

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo verslagjaar

Subsidieregeling Teambeurs po (artikel 18 lid 4)
totaal €

-

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

€

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Saldo nog te besteden ultimo
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

Subsidieregeling Teambeurs po (artikel 18 lid 4)

totaal €

-

-

-
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€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het Coronavirus in het vroege voorjaar heeft voor het onderwijs in Nederland ook gevolgen.
De eindtoets van groep 8 gaat niet door. Het onderwijsproces wordt door de Vahonschool vanaf 16 maart
zoveel mogelijk op afstand vormgegeven. Het kan blijken dat door deze maatregelen de leerprestaties van
bepaalde leerlingen daar onder te lijden hebben. De school doet er via de inzet van leerkrachten en digitale
middelen alles aan om dit te beperken. De financiële gevolgen zijn voor de Vahonschool naar verwachting
niet substantieel. We voorzien geen liquiditeitsprobleem en verwachten geen significante impact
op het expolitatieresultaat 2020.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Vanwege een slepend conflict met een dienstverlener loopt er een juridische procedure bij de Haagse rechtbank
die pas in 2020 tot een uitspraak zal komen.

Overzicht langlopende contracten

Premie

Leasecontract
CANON: kopieermachine

€ 1.307
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per kwartaal

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2019
Baten
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

3.1 (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW
Rijksbijdrage Ministerie van OCW
Rijksbijdragen MI
Rijksbijdragen P&A-beleid
Rijksbijdrage bijzondere aanv. bekostiging PO
Inhouding OCW voorgaande jaren
Overige subsidies Ministerie van OCW
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2
3.1.4

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

1.947.894
279.259
358.753
44.563
-5.459
98.900
73.577

1.905.462
316.822
339.704
90.684
50.000

2.019.975
339.507
303.516
-60.872
101.475
56.819

2.797.487

2.702.672

2.760.420

De rijksbijdrage 2019 is hoger dan begroting en realisatie 2018. De oorzaak is de bijstelling van de bekostiging
i.v.m. een nieuwe CAO. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van werkdrukverlaging en
het onderwijsachterstandenbeleid.

3.2 Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Inkomsten gemeentelijke projecten

3.2.1
3.2.1

Totaal overige overheidsbijdragen

72.398
229.117

19.000
275.367

53.805
247.396

301.515

294.367

301.201

15.315
2.868
7.077

65.000
500
-

10.800
534
76.007

25.260

65.500

87.341

3.5 Overige baten
Verhuur
Baten niet- subsidiabel
Overige

3.5.1
3.5.5
3.5.6

Totaal overige baten

51

Lasten
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten
Vrijval/Dotatie jubilea
Inhuur externen/vrijwilligers
Cursuskosten
Reis- en verblijfskosten
Schoolbegeleidingsdiensten
Kosten arbodienst
Representatiekosten
Overige
Vordering UWV inz transitievergoeding

1.726.578
236.732
59.646
86.944
243.690
1.022
221.914
7.621
12.027
18.130
13.338
13.745
30.423
-145.083
2.526.727
-104.787
-40.752
2.381.188

Uitkeringen vervangingsfonds (-/-)
Uitkeringen overige (-/-)
Totaal personele lasten

1.672.000
382.189
248.000
10.000
140.000
15.000
2.500
20.000
12.500
9.000
249.500
2.760.689
-40.000
2.720.689

1.825.546
245.774
76.443
78.260
226.042
-9.833
2.941
1.964
24.181
14.379
13.511
165.843
2.665.051
-56.104
2.608.947

De kosten voor inhuur externen is in 2019 beduidend hoger dan realisatie 2018 i.v.m. inhuur van een directeur/
bestuurder alsmede een financieel directeur.
In 2018 is een bedrag opgenomen voor te betalen transitievergoedingen. De overige personele lasten 2019 vallen
daardoor lager uit dan de realisatie in 2018 en het begrote bedrag voor 2019.
Tevens is In 2019 is een compensatie transitievergoedingen bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid opgenomen
die in 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 kan worden aangevraagd bij het UWV.

Aantal fte's
2019
20,84
16,56
1,04
38,44

OP
OOP
DIR

2018
23,81
14,10
1,07
38,98

4.2 Afschrijvingslasten
Inventaris en apparatuur
Vervoermiddelen
Leermiddelen

17.279
1.325

11.900
5.250

20.182
254
3.494

Totaal afschrijvingslasten

18.604

17.150

23.930
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Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

4.3 Huisvestingslasten
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-)
Overige huisvestingslasten

6.253
35.020
42.471
4.662
111.000
3.125

10.000
35.000
47.000
2.000
25.000
5.000

14.920
35.587
39.931
1.842
25.000
3.980

Totaal huisvestingslasten

202.531

124.000

121.260

In 2019 is een extra dotatie voorziening groot onderhoud gedaan op basis van het nieuwe MJOP. Tevens zijn
sommige onderhoudswerkzaamheden vervroegd uitgevoerd in 2019.

4.4 Overige lasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoon- en portokosten e.d.
Kosten bovenschools/bestuur
Deskundigheidsadvies
Culturele vorming
Contributies
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Uitgaven overige projecten
Drukwerk (o.a. schoolgids)
Vervoerskosten
PR/Communiatie
Lasten voorgaande jaren
Overige instellingslasten

42.581
39.849
1.962
9.717
198.379
1.616
7.450
3.410
1.430
132.778
1.428
7.700
7.114
5.799

40.000
8.000
2.500
9.500
43.000
19.000
3.500
5.000
1.600
107.500
1.700
500
9.250

38.520
8.147
2.229
8.000
41.590
5.929
2.518
1.587
120.100
1.590
345
4.372
10.804

Totaal overige instellingslasten

461.213

251.050

245.731

Als gevolg van diverse juridische procedures die in 2019 liepen is de post deskundigheidsadvies in 2019
hoger dan begroot en hoger dan de realisatie in 2018.

Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar
Controle van de jaarrekening voorgaande boekjaren
Overige controlewerkzaamheden

13.259
23.865
2.725

6.961
1.186

39.849

8.147

4.4 Leermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

31.592
64.296

39.500
86.000

34.703
75.636

Totaal leermiddelen

95.888

125.500

110.339
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Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten
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257

200

415

600

1.000

648

-343

-800

-233

WNT-verantwoording 2019 St. Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
St. Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland. Het voor deze stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 115.000.
Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting is 4. Zie onderstaande berekening.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

R. Ramcharan

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband 2019 (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Directeur
01/01-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 70.061
€ 11.949

Bezoldiging 2019

€ 82.010

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 115.000

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Bedragen x € 1

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

R. Ramcharan

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband 2018 (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

01/01-31/12
1,0
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 72.963
€ 10.811

Bezoldiging 2018

€ 83.774

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 111.000
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2019
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

E. Dumasy
Alg. directeur-bestuurder
2019
2018
21/2-31/12
N.v.t
10,15
N.v.t

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1
t/m 12
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 187
€ 253.400

€ 182

€ 253.400

Ja, namelijk € 69,31
€ 109.025
€ 109.025
N.v.t
N.v.t
N.v.t

€0

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

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

A. Andriol

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Bedragen x € 1

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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D. Ramautarsing

Voorzitter RvT
01/01-31/12

Lid RvT
01/01-31/12

Lid RvT
01/01-31/12

€ 2.500
€ 17.250

€ 2.500
€ 11.500

€ 2.500
€ 11.500

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

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

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

A. Andriol

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

A. Sewtahal

A. Sewtahal

D. Ramautarsing

Voorzitter RvT
01/01-31/12

Lid RvT
01/01-31/12

Lid RvT
01/01-31/12

€ 1.500
nvt

€ 750
nvt

€ 500
nvt

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam Topfunctionaris
S. Sookhoo tot 1-2-2019
M. Goelzar tot 1-2-2019
S. Mangre tot 1-2-2019
V. Mohabier tot 1-2-2019
N. Mathura tot 1-8-2019
D. Prahladsingh 1-8-2019
I. Jadoenandansing tot 1-8-2019

Functie
Voorzitter bestuur
Penningmeester bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Secretaris RvT
Lid RvT
Lid RvT

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

€

2
1
1
4
A
115.000

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo van negatief € 35.505 over 2019 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
In 2019 is een bestemmingsreserve (publiek) gevormd voor gelden die in 2019 ontvangen zijn op grond van de
"Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019". De gelden zijn volledig als baten in 2019
verantwoord conform RJ660.202. De lasten zullen echter in 2020 en volgende jaren vallen.

€
-80.068
44.563
-35.505

Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
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E Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteiten *

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Stichting

Den Haag

4. overige

* Code activiteiten:

1. contractonderwijs
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland
Mackaystraat 6
2571 AR 'S-GRAVENHAGE

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe
Onderwijs Nederland te 'S-GRAVENHAGE gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vooruitstrevend
Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland op 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2019;
(2)
de staat van baten en lasten over 2019; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs
Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2019 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de intern toezichthouder
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De intern toezichthouder is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de intern toezichthouder onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.
Eindhoven, 29 mei 2020
Wijs Accountants
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