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Introductie  
 
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het bestuur van Lijn 83 
primair onderwijs. Dit format geeft een volledig, maar bondig kader. Het helpt om de doelen van het 
afgelopen jaar eenvoudig te evalueren.  
Dit bestuursverslag bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat informatie over Stichting 
Lijn 83 primair onderwijs (verder te noemen Lijn 83). Het tweede hoofdstuk blikt terug op de 
resultaten van het beleid van het verslagjaar. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de 
financiële situatie van Lijn 83.  
 
Voorwoord 
 
2020 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest voor Lijn 83. Allereerst heeft de 
herinrichting van de bedrijfsvoering en processen binnen Lijn 83 en het bestuurskantoor in 2020 
verder vorm gekregen, zijn er nieuwe medewerkers gestart en er zijn nieuwe functies toegevoegd aan 
het bestuurskantoor, zoals een hoofd bedrijfsvoering. Daarnaast werd Lijn 83 net als de rest van de 
wereld vanaf maart 2020 geconfronteerd met de wereldwijde Covid pandemie, met als gevolg diverse 
lockdowns met schoolsluitingen. Het digitaal werken heeft in 2020 een enorme vlucht genomen. 
De ontwikkelingen binnen de scholen van Lijn 83 hebben zeker niet stilgestaan in het afgelopen jaar en 
ik wil daarover mijn trots uitspreken. Een organisatie als Lijn 83 kan alleen goed onderwijs verzorgen 
op haar scholen door professionele en betrokken medewerkers. De medewerkers van Lijn 83 hebben in 
het afgelopen jaar tomeloze energie, creativiteit en doorzettingsvermogen getoond. Daarnaast een 
groot compliment aan de ouders van onze leerlingen die er steeds opnieuw mee geconfronteerd 
werden dat hun kinderen onderwijs op afstand moesten volgen of (deels) weer naar school konden. 
Samen met de school hebben de ouders ervoor gezorgd dat de kinderen goed thuisonderwijs konden 
volgen.  
 
2020, een jaar dat veel gevergd heeft, maar ook een jaar dat het belang heeft getoond van ons motto 
Samen krachtig leren!  
 
 
 
Michiel Leijser, 
Voorzitter College van Bestuur  
Datum: 2 april 2021 
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1. Het schoolbestuur 
 
De Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn 83) is een schoolbestuur dat op 1 januari 2015 is ontstaan 
uit een fusie van twee stichtingen. Lijn 83 vormt het bevoegd gezag van veertien basisscholen en één 
school voor speciaal basisonderwijs. 
De scholen staan in de plaatsen; Mook, Molenhoek, Middelaar, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide, 
Heijen, Gennep, Afferden, Siebengewald, Nieuw Bergen, Well en Wellerlooi. 
Op 1 oktober 2020 bezochten ca. 2200 leerlingen een Lijn 83 school en er werken ca. 262 
medewerkers (185 fte). 
 

1.1 Organisatie  
 
Contactgegevens 
Stichting Lijn 83 primair onderwijs  
De Grens 35b  
6598 DK  Heijen 
0485-540939 
info@lijn83po.nl 
www.lijn83po.nl 
Bestuursnummer: 37663 
 
Overzicht scholen: 
 
Educatieve cluster1 
Educatief Cluster De Drie Vijvers en Sterrenschool Eigenwijs 
• Sterrenschool EigenWijs 

o Adres: Bouwsteeg 1, 6587 AW Middelaar 
o Website: https://www.sterrenschooleigenwijs.nl/ 
o Scholen op de kaart: Sterrenschool EigenWijs 

• Basisschool De Drie Vijvers 
o Adres: Schoolstraat 2, 6596 AP Milsbeek 
o Website: https://www.dedrievijvers.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Drie Vijvers 

Educatief Cluster Vitusschool en Catharinaschool 
• Catharinaschool 

o Adres: Catharinastraat 47, 5856 AS Wellerlooi 
o Website: https://www.bscatharina.nl/ 
o Scholen op de kaart: Catharina  

• Vitusschool 
o Adres: Kasteellaan 23, 5855 AD Well 
o Website: https://www.vitusschool.nl/ 
o Scholen op de kaart: Vitusschool 

Basisscholen 
• Adalbert basisschool 

o Adres: Koningin Julianastraat 5A, 6585 XP Mook 
o Website: https://www.adalbertbs.nl/ 
o Scholen op de kaart: Adalbert 

• Basisschool 't Kendelke 
o Adres: Kendelweg 1, 5853 EL Siebengewald 
o Website: https://www.kendelke.nl/ 
o Scholen op de kaart: 't Kendelke 

• Basisschool De Grote Lier 
o Adres: Esdoornlaan 8, 6584 BD Molenhoek 
o Website: https://www.degrotelier.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Grote Lier 

                                                 
1 Een educatief cluster is een samenwerking tussen de teams van meerdere scholen. Educatieve clustering biedt de mogelijk om 
intensiever samen te werken om daarmee een professioneel team te vormen en goed onderwijs te verzorgen op de scholen. Lijn 
83 is in 2019 gestart met twee educatieve clusters.  

mailto:info@lijn83po.nl
http://www.lijn83po.nl/
https://www.sterrenschooleigenwijs.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9044/Sterrenschool-EigenWijs
https://www.dedrievijvers.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9040/Rooms-Katholieke-Basisschool-De-Drie-Vijvers
https://www.bscatharina.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/23901/Rooms-Katholieke-Basisschool-Sint-Catharina?woonplaats=wellerlooi&presentatie=1&sortering=2#?woonplaats=wellerlooi&presentatie=1&sortering=2
https://www.vitusschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/23778/Vitusschool
https://www.adalbertbs.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5155/Adalbert-Basisschool
https://www.kendelke.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/23781/Basisschool-t-Kendelke
https://www.degrotelier.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9041/Basisschool-De-Grote-Lier
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• Basisschool de Ratel 
o Adres: 2e Dwarsweg 77, 6591 XP Gennep 
o Website: https://www.deratel.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Ratel 

• Basisschool Maria Goretti 
o Adres: Picardie 64, 6591JG Gennep 
o Website: https://www.bs-mariagoretti.nl/ 
o Scholen op de kaart: Maria Goretti  

• Basisschool ’t Diekske 
o Adres: Langstraat 6a, 5851 BE Afferden 
o Website: https://www.diekske.nl/ 
o Scholen op de kaart: 't Diekske  

• Basisschool de Brink 
o Adres: Brink 20, 6595 AN Ottersum 
o Website: https://www.bs-debrink.nl/  
o Scholen op de kaart: De Brink 

• Basisschool De Fontein 
o Adres: P. de Hooghstraat 2, 5854 ES Nieuw Bergen 
o Website: https://www.bsdefontein.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Fontein 

• Basisschool De Heggerank 
o Adres: Sleedoornstraat 3, 6598 AX Heijen 
o Website: https://www.deheggerank.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Heggerank 

• Basisschool de Vonder 
o Adres: Kerkvonder 3, 6599 AK Ven-Zelderheide 
o Website: https://www.bs-devonder.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Vonder 

Speciaal basisonderwijs 
• sbo De Piramide 

o Adres: Picardie 32, 6591 JE Gennep 
o Website: https://www.sbo-piramide.nl/ 
o Scholen op de kaart: De Piramide 

Organisatiestructuur 

 
Governance Code 
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Lijn 83 hanteert deze code.  
 

Managementstatuut  
Management statuut Lijn 83  

 
Functiescheiding  

https://www.deratel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5154/Basisschool-De-Ratel
https://www.bs-mariagoretti.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9039/basisschool-Maria-Goretti
https://www.diekske.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/23858/Rooms-Katholieke-Basisschool-t-Diekske/categorie/Algemeen
https://www.bs-debrink.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9043/Basisschool-De-Brink
https://www.bsdefontein.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/23900/Basisschool-De-Fontein
https://www.deheggerank.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5153/RK-Basisschool-De-Heggerank
https://www.bs-devonder.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9042/Basisschool-de-Vonder
https://www.sbo-piramide.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9038/School-voor-Speciaal-Basisonderwijs-De-Piramide
http://www.lijn83po.nl/bestanden/164/Code-Goed-Bestuur.pdf
http://www.lijn83po.nl/bestanden/158/Managementstatuut-Lijn-83.pdf
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De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht 
binnen organisaties voor primair onderwijs. Lijn 83 werkt met een Raad van Toezicht-model (two-tier 
model)2. 
 
Bestuur  
Michiel Leijser MBA 
Functie: Voorzitter College van Bestuur 
 
Nevenfuncties College van Bestuur 

 
Intern toezichtsorgaan 
Bertruke Wein-Felling: 
Functie: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lijn 83 primair onderwijs 
Aandachtsgebied en/of commissies: lid remuneratiecie 
 
Maurice Bergmans: 
Functie: plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lijn 83 primair onderwijs 
Aandachtsgebied en /of commissies; lid commissie onderwijs & kwaliteit, lid remuneratiecommissie, lid 
ad-hoc commissie begeleiding KEC Picardie. 
 
Martin Rutten: 
Functie: Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn 83 primair onderwijs 
Aandachtsgebied en /of commissies; voorzitter auditcommissie. 
 
Hans Jaspers: 
Functie: Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn 83 primair onderwijs 
Aandachtsgebied en/of commissies; lid auditcommissie. 
  
Gerard Vrinte: 
Functie: Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn 83 primair onderwijs 
Aandachtsgebied en/of commissies; voorzitter remuneratiecommissie. 
 
Frans Vullings: 
Functie: lid Raad van Toezicht. 
Aandachtsgebied en /of commissies; lid auditcommissie, lid commissie onderwijs & kwaliteit 
 
Marcel Janssen: 
Functie: Lid Raad van Toezicht.  
Aandachtsgebied en /of commissies; voorzitter commissie onderwijs & kwaliteit, lid ad-hoc commissie 
begeleiding KEC Picardie. 
 
Nevenfuncties Raad van Toezicht 
 

Verslag van de Raad van Toezicht ‘Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs’ over 2020 
 

Samen krachtig leren 
We kijken terug op 2020. Een wereldwijde pandemie daagde ons allen uit veerkrachtig te zijn. Met lef, 
open vizier, léérkracht én gearmd met de omgeving is Lijn 83 doorgegaan op de ingeslagen weg van 
betekenisvol en eigentijds onderwijs. Soms fysiek, soms noodgedwongen online. 
 
De Raad van Toezicht (RvT) wil deze terugblik starten met een woord van waardering. We zijn trots op 
de leerlingen die met lef en open vizier hun (online) leerpad hebben vervolgd. Er gaat echter niets boven 
het samen op school leren en spelen! Een woord van dank aan ouders/verzorgers en in het verlengde 
daarvan de GMR, de MR’en en ouderraden op de scholen. Het lijkt zo vanzelfsprekend: een gedeelde 

                                                 
2 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt de functie 
van bestuur bij een College van Bestuur te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (intern 
toezichtsorgaan). 

http://www.lijn83po.nl/bestanden/157/Nevenfuncties-College-van-Bestuur-2020.pdf
http://www.lijn83po.nl/bestanden/156/Nevenfuncties-Raad-van-Toezicht-2020.pdf
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verantwoordelijkheid als het gaat om de ontwikkeling van ieder kind. We realiseren ons dat we een groot 
beroep hebben gedaan op ieders flexibiliteit, maar ook hebben we ervaren dat deze gearmdheid en het 
‘er voor elkaar zijn’ waardevol zijn. Last, but not least wil de RvT het College van Bestuur (CvB) en alle 
medewerkers danken voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar. Een bijzonder jaar om ieder 
kind toch (digitaal) te zien en te bereiken. Een jaar ook waarin een bijzonder beroep is gedaan op ieders 
léérkracht: innoveren door te leren en leren door te innoveren. Meer dan ooit is menig wiel opnieuw 
uitgevonden.  
 
We vertrouwen erop dat 2021 een jaar wordt, waarin we elkaar hopelijk weer meer fysiek, maar anders 
digitaal ontmoeten in en om school. De opgedane (ICT) ervaringen en lessen zijn een kans voor nog 
beter betekenisvol en eigentijds onderwijs. Delen is in deze dan ook vermenigvuldigen. Laten we samen 
de handschoen blijven oppakken om, iedere keer weer, samen krachtig te leren. Dat geldt ook voor ons 
als RvT. Ook wij zullen ons moeten blijven ontwikkelen, zodat we het CvB en de organisatie kunnen 
blijven uitdagen het beste in ieder kind en iedere medewerker naar boven te halen. 

Toezichthouden binnen Lijn 83 
Lijn 83 heeft een belangrijke maatschappelijke opgave te vervullen, namelijk om het beste onderwijs in 
de kop van Noord-Limburg te organiseren. In de strategische koers van Lijn 83 voor 2020 – 2024 is deze 
opgave verder uitgewerkt. De RvT ziet op basis van een vastgesteld kader toe op de prestaties van de 
organisatie en het integer functioneren van het CvB. De RvT vertegenwoordigt in deze mede de belangen 
van essentiële stakeholders in de maatschappij: leerlingen, ouders, medewerkers en 
samenwerkingspartners. Daarnaast vervult de RvT de rol van werkgever voor het CvB. Vanuit hun 
achtergrond en specifieke deskundigheid vervullen de leden tevens een klankbord- en adviesfunctie voor 
het CvB. 
 
De taken integraal toezicht, advies én werkgeverschap voert de RvT uit binnen wettelijke- én 
waardenkaders. De RvT-rol is verankerd in de statuten van Lijn 83 en het daarvan afgeleide Reglement 
RvT en bestuursreglement. In hun taakuitoefening conformeren de leden van de RvT zich aan de ‘Code 
Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’. 
 
Dienend aan de grondslag, missie en visie van Lijn 83 en zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid, 
is de RvT betrokken op afstand, dichtbij als het moet. Betrokkenheid én onafhankelijkheid zijn voor de 
RvT cruciale waarden bij zijn taakvervulling.  
 

Samenstelling en honorering Raad van Toezicht 
De RvT van Lijn 83 bestaat uit zeven leden met ieder een specifieke deskundigheid op het gebied van 
onderwijs en kwaliteit, bedrijfsvoering, ICT, huisvesting en besturing. Om als RvT de taken goed uit te 
kunnen voeren, is een aantal daarvan belegd in commissies. Lijn 83 kent drie vaste adviescommissies: 
de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs & Kwaliteit en de Remuneratiecommissie. Daarnaast is er 
een tijdelijke commissie voor de bouw en ontwikkeling van het Kind Expertise Centrum Gennep (KEC). 
Voor alle commissies geldt dat deze een voorbereidende, uitvoerende en/of adviserende taak hebben die 
de integrale verantwoordelijkheid van de RvT intact laat. De commissies leggen verantwoording af in de 
RvT-vergaderingen. In onderstaande tabel is weergegeven wie in de RvT respectievelijk in welke 
commissies zitting heeft. 
 
De RvT heeft besloten om de aftredingsdatum 31 december te laten zijn, zodat een nieuw lid vanaf nu 
per 1 januari van een kalenderjaar start. Daarnaast zal de RvT per 01.01.2022 teruggaan van zeven 
naar vijf leden. De RvT acht deze grootte meer wenselijk gegeven de organisatiegrootte van Lijn 83. 
Als gevolg van het verplaatsen van de aftredingsdatum, de kleinere samenstelling per 01.01.2022 én 
om te voorkomen dat een stukje historisch besef naast financiële deskundigheid tegelijkertijd verdwijnt, 
is Annette van Mil per 31.12.2020 afgetreden en zullen Martien Rutten en Gerard Vrinte per 31.12.2021 
aftreden. Voor de plek van Annette van Mil zal een vacature worden uitgeschreven; de plekken van 
Martien Rutten en Gerard Vrinte worden niet ingevuld per 01.01.2022, zodat de overgang naar vijf leden 
dan een feit is. Daarnaast liep de eerste termijn van Maurice Bergmans en Frans Vullings per 31.12.2020 
af. Zij zijn beiden door de RvT herbenoemd.  
 
Eind 2020 is de wervings- en selectieprocedure opgestart om de vrijkomende RvT-plek in te vullen. 
Maurice Bergmans, Frans Vullings en Gerard Vrinte hebben deze procedure gecoördineerd vanuit de RvT. 
Medio januari 2021 komt Hans Jaspers, financieel directeur van Jan Linders, de RvT versterken. Hans 
Jaspers beschikt over de gevraagde deskundigheid op financieel, economisch en bedrijfskundig terrein 
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en brengt daarnaast inzichten mee vanuit een competitieve sector. Bovendien heeft hij een regionale 
binding met het werkgebied van Lijn 83. 
 
  
Functie 
RvT 

Naam Commissies Toegetreden Aftredend 
 

Voorzitter 
 

Bertruke Wein 
(op GMR-voordracht) 

Remuneratie 20.01.2015 31.12 2022 

Vice-
voorzitter 
 

Maurice 
Bergmans 

Onderwijs&kwaliteit 
Remuneratie 
KEC Gennep 

01.01.2017 31.12.2020 
31.12.2024 

Lid 
 

Marcel Janssen Onderwijs&kwaliteit 
KEC Gennep 

01.01.2019 31.12.2022 
31.12.2026 

Lid 
 

Annette van Mil Audit 20.01.2015 31.12.2020 

Lid 
 

Martien Rutten Audit 20.01.2015 31.12.2021 

Lid 
 

Frans Vullings Onderwijs&kwaliteit 
Audit 

01.01.2017 31.12.2020 
31.12.2024 

Lid 
 

Gerard Vrinte Remuneratie 20.01.2015 31.12.2021 

  
De honorering voor de leden van de RvT bedraagt in 2020 € 6.150,00 bruto per lid en € 9.225,00 bruto 
voor de voorzitter.  
 

Werkzaamheden in 2020 

Reguliere vergaderingen 
De RvT vergadert in het bijzijn van de voorzitter van het CvB. Aan elke vergadering gaat een besloten 
overleg zonder CvB vooraf. In 2020 is zes keer regulier vergaderd, twee keer fysiek en vier keer digitaal. 
Daarnaast is er één verdiepende digitale vergadering gehouden rondom het thema besturingsfilosofie, 
leiderschap, koers en jaarplan. In de reguliere vergaderingen zijn onderwerpen geagendeerd conform 
jaarplanning, zoals het jaarplan, de begroting en jaarrekening, het bestuursformatieplan, de externe 
samenwerkingsrelaties (waaronder die voor passend onderwijs, de vervangingspool en de 
onderwijskundige- en ICT-ondersteuning). Ook de prestaties op onderwijskundig gebied (opbrengsten 
scholen, kwaliteit van het onderwijs, rapportages onderwijsinspectie en ontwikkelingen op scholen en in 
de maatschappij) en de continue verbetercultuur worden in deze reguliere vergaderingen besproken.  
 
Vanaf 2019 is parallel gewerkt aan een nieuwe strategische koers én de herinrichting van de 
bedrijfsvoering. Met de komst van een hoofd bedrijfsvoering in augustus 2020 is het proces van 
herinrichting afgerond. Lijn 83 is een meer data gedreven organisatie geworden, waarbij de structuur 
staat en er goede stappen voorwaarts zijn gezet om een adequate procesgang te garanderen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de totstandkoming van de begroting als ook de begroting zelf.  
 
Om beter en gerichter te kunnen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundige 
ontwikkelingen zal nog energie moeten worden gestoken in een verdere verbetering van de kwaliteit van 
de data. De organisatie zal moeten leren werken met data en dat doet een appèl om als gehele 
organisatie een verdere professionele cultuur na te streven. Het vorm en inhoud geven aan deze 
professionele cultuur is dan ook niet voor niets een belangrijke bouwsteen in de strategische koers van 
Lijn 83. Ook voor de RvT betekent dit dat wij in onze dialoog met het CvB meer proactief mogen zijn en 
het CvB scherp moeten blijven bevragen. Maakt het CvB voor de organisatie de juiste beleidskeuzes? 
Wat is de impact op de kwaliteit van onderwijs, op de professionele (door)ontwikkeling van medewerkers, 
op de bedrijfsvoering en het risicomanagement? Wat zijn de consequenties en implicaties van 
beleidskeuzes die het CvB voorstelt, wat betekent dit voor het tijdspad van het realiseren van de 
strategische koers, de (meerjaren)begroting en vooral wat betekent dit voor het realiseren van de 
jaarplannen en meer in het bijzonder het primair proces op de scholen? De RvT is van mening dat het 
CvB gebaat is bij de hantering van een strategisch stuurinstrument. Niet alleen om als CvB de grote 
lijnen in de gaten te houden en te toetsen in hoeverre de gestelde ambities gerealiseerd worden, maar 
ook om zorg te dragen dat de directeuren en de schoolteams zich eenduidiger kunnen verantwoorden. 
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Er ligt een aantal uitdagingen (en daarmee risico’s) op het bordje van Lijn 83. Overall is sprake van 
krimp van de leerlingaantallen. In relatie tot onderwijskwaliteit en onderwijshuisvesting zullen we samen 
hierin verantwoorde keuzes moeten maken, ook financieel. 
Verder heeft Corona de al bestaande aandacht voor de luchtkwaliteit op scholen en in het bijzonder de 
ventilatie verder op scherp gezet. Uit de resultaten van een in het najaar 2020 uitgevoerd onderzoek 
blijkt, dat niet alle scholen voldoen aan de norm conform Arbowetgeving/Frisse scholen. Lijn 83 is in 
gesprek met de drie gemeenten om te kijken welke mogelijkheden er zijn om wel Frisse scholen te 
kunnen realiseren. De RvT heeft het CvB gevraagd prioriteit te geven aan het strategisch 
huisvestingsbeleid. 
De digitalisering van het onderwijs heeft mede door Corona een vlucht genomen. Er liggen kansen om 
de digitale geletterdheid verder te stimuleren. Een item dat in samenwerking tussen leerling, ouder, 
school, Lijn 83 verder verkend zou mogen worden. De RvT heeft in 2020 nadrukkelijk ook de keerzijde 
van digitalisering aan de orde gesteld bij het CvB: hebben we een goed en verantwoord 
digitaliseringbeleid, zijn de privacyaspecten voldoende geborgd en weten we wat we kunnen en moeten 
doen bij cybersecurity issues? De RvT heeft hierop een afdoende reactie gekregen. 
 
De RvT spreekt waardering uit voor de doorontwikkeling die Lijn 83 laat zien op het proces van 
kwaliteitszorg. De maatschappelijke opgave maakt dat we moeten gaan voor het beste onderwijs: 
betekenisvol en eigentijds zoals ook aangegeven in de kernwaarden van Lijn 83. Het 
kwaliteitszorgsysteem maakt sneller voor bestuur en management inzichtelijk op welke scholen het goed 
gaat en welke scholen extra aandacht behoeven. Er is een brede bewustwording in de organisatie 
ontstaan dat dit een gezamenlijke Lijn 83 verantwoordelijkheid is en dat we met en van elkaar kunnen 
leren, zeker als het gaat om het continu verbeteren van (de opbrengsten van) onderwijs. De RvT 
signaleert dat er nog stappen noodzakelijk zijn om in álle lagen van de organisatie dit leren en verbeteren 
door te voeren. De invoering van collegiale audits is een goed middel gebleken voor een kijkje in 
andermans schoolkeuken, maar vooral ook om met elkaar een dialoog te voeren over onderwijskundige 
keuzes, pareltjes en leerpunten. De RvT heeft het CvB geadviseerd om de medewerkers gericht scholing 
te laten volgen op het vlak van auditing, zodat dit auditingproces een blijvend positief effect heeft om 
samen te gaan voor het beste onderwijs. 
Een hoge kwaliteit van personeel vormt de sleutel tot succesvol onderwijs. In het afgelopen jaar, zeker 
ook met de uitdagingen van het digitaal onderwijs, is bevestigd dat we betrokken en bevlogen 
medewerkers hebben die mede richting willen geven aan een verdere invulling van de strategische koers. 
Om tevreden medewerkers te houden die met passie bij Lijn 83 willen werken en duurzaam inzetbaar 
zijn, zal er op organisatieniveau meer aandacht moeten zijn voor een integraal human resources 
managementbeleid. Een HRM-beleid dat in balans is met de strategische koers en het onderwijskundig 
en het financieel beleid. De RvT zal dit tot een van zijn speerpunten maken in 2021. 

De voltallige RvT heeft de taak om het CvB strategisch te evalueren. Daartoe is in 2020 voor het eerst 
het in 2018 vastgesteld beoordelingskader gebruikt. Onderdelen van dit beoordelingskader zijn een 
zelfevaluatie van het CvB, een collectieve beoordeling door de RvT en een uiteindelijk 
beoordelingsverslag. RvT én CvB constateren dat de bruikbaarheid van dit kader op onderdelen kan 
worden verbeterd. Afgesproken is om 2021 het beoordelingskader nadrukkelijker in te bedden in de 
planning & controlcyclus. De RvT zal daarnaast ook zelf gesprekken voeren met stakeholders om zicht 
te krijgen op hoe zij aankijken tegen het functioneren van het CvB. 

Commissies Raad van Toezicht  
De leden van de RvT zijn zoals eerder aangegeven actief in commissies.  
De Auditcommissie heeft in 2020 vier keer vergaderd met het CvB ter voorbereiding van en advisering 
over de behandeling van financiële onderwerpen en het systeem van risicobeheersing. De commissie 
bestaat uit de RvT-leden Martin Rutten (voorzitter), Annette van Mil en Frans Vullings. 
In 2020 zijn de jaarrekening 2019, het bestuursverslag, de begroting 2021, het accountantsverslag en 
de managementletter van A12 Register Accountants aan de orde geweest. De auditcommissie heeft begin 
2020 invulling gegeven aan haar rol van positief-kritisch klankbord met betrekking tot de laatste fase 
van de herinrichting van de bedrijfsvoering en daaraan gekoppeld de daartoe noodzakelijke 
aanpassingen binnen het bestuurskantoor. In augustus 2020 is het hoofd bedrijfsvoering gestart, die 
naast de dagelijkse aansturing van het bestuurskantoor verder in samenspraak met het CvB vormgeeft 
aan een effectieve en efficiënte facilitering van het primaire proces. De auditcommissie heeft een advies 
aan de RvT uitgebracht inzake de beleggingsportefeuille, de verkoop van perpetuals en de goedkeuring 
van het treasury statuut. Verder is het dalende leerlingenaantal in combinatie met het nog onvoldoende 
inzichtelijk zijn van de formatiebehoefte besproken. Het hoofd bedrijfsvoering werkt op dit moment aan 



Bestuursverslag en jaarrekening 2020  Pagina 10 
 

het opstellen van een realistisch risicoprofiel. De auditcommissie benadrukt dat mede gelet op de 
negatieve exploitatie het wenselijk is dat Lijn 83 in 2021 nauwlettend investeringen monitort. De 
negatieve exploitatie is een uitvloeisel van de begroting die ‘willens en wetens’ dit beeld laat zien als 
gevolg van verschillen in uitgangspunten in 2019 en 2020 in relatie tot bekostiging en formatie.  
 
De Commissie Onderwijs & Kwaliteit is ingesteld om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, ter 
voorbereiding van de plenaire vergaderingen van de RvT. Onder voorzitterschap van Marcel Janssen 
maken Maurice Bergmans en Frans Vullings deel uit van deze commissie. De commissie heeft in 2020 
twee keer overlegd. Naast een vinger aan de pols met betrekking tot het online onderwijs als gevolg van 
corona, heeft de commissie de onderwijskundige prestaties van de verschillende scholen en de voortgang 
van het kwaliteitszorgsysteem besproken. De commissievergaderingen zijn constructief en inhoudelijk 
ervaren, met dank aan een effectieve voorbereiding door CvB en een extern onderwijsadviseur. De 
commissie constateert dat het leren van elkaar langzaam, maar zeker tot stand komt, alhoewel zij de 
verbinding tussen scholen nog als pril typeert. 
 
De Remuneratiecommissie bestaat uit Gerard Vrinte (voorzitter), Maurice Bergmans en Bertruke Wein. 
De commissie heeft in 2020 de voorbereidingen gecoördineerd met betrekking tot het evalueren en 
beoordelen van het CvB. Het collectieve RvT-oordeel is door de remuneratiecommissie met het CvB 
gedeeld en besproken. De bezoldiging is in overeenstemming met de CAO voor bestuurders. In de 
jaarrekening is een overzicht opgenomen van de vergoeding aan het College van Bestuur. De door de 
collegevoorzitter ingediende declaraties worden periodiek door de voorzitter van de 
remuneratiecommissie gezien en getekend voor akkoord. 
De RvT hecht aan het continue evalueren van het functioneren van het CvB en het samenspel CvB – 
RvT. Transparantie en openheid zijn daarbij belangrijke aspecten. De voltallige RvT heeft hierin een 
verantwoordelijkheid, ook in reguliere vergaderingen. Daarnaast voert de remuneratiecommissie hiertoe 
(voortgangs)gesprekken met het CvB. De remuneratiecommissie heeft in 2020 het werkgeversbeleid 
besproken aan de hand van de VTOI-publicatie ‘De smalle en brede werkgeversrol van de Raad van 
Toezicht’. Deze publicatie kan nogmaals ter hand worden genomen op het moment dat we in 2021 de 
statuten en de verschillende reglementen herzien. De VTOI-publicatie spreekt over een aantal 
aandachtsgebieden waarin de RvT de regie heeft qua uitvoering; dit betreft de werkgeversrol van de 
bestuurder, het vertalen van de strategie naar een goed ontworpen team aan de top, het zorgdragen 
voor de kwaliteit en continuïteit van de RvT zelf. Het is zinvol om bij de herziening ook stil te staan bij 
de vraag welke werkzaamheden een commissie uitvoert en op welke manier. 
Tot slot heeft de remuneratiecommissie een advies uitgebracht met betrekking tot de honorering van de 
RvT, zich conformerend aan de normen die hiervoor door de VTOI-NVTK (Vereniging van Toezichthouders 
in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) zijn gesteld.  Het eerdere besluit om de vastgestelde 
vergoeding voor leden en voorzitter te koppelen aan de salaris-ontwikkelingen van de bestuurder is in 
de RvT herbevestigd. 
 
De tijdelijke Commissie Kind Expertise Centrum bestaande uit Maurice Bergmans en Marcel Janssen is 
door de RvT in het leven geroepen om de voortgang van de plannen voor een KEC te monitoren en om 
het CvB desgewenst met raad en daad bij te staan. De commissie is enkele keren per email 
geraadpleegd/geïnformeerd. 
 

Bijzondere activiteiten in 2020 
De RvT heeft in juli onder leiding van organisatieadviseur Hanke Lange een constructieve dag gehad. 
Doel van deze dag was allereerst te kijken naar het functioneren van de RvT zelf: hoe kunnen we als 
RvT effectief zijn én blijven? En wat betekent dit voor onze toezichtvisie en het -kader? Voorts is het 
samenspel tussen RvT en CvB onderwerp van gesprek geweest. We zijn samen één jaar onderweg; waar 
kunnen we elkaar nog beter in staat stellen? In aanwezigheid van het CvB is gekeken hoe we het 
samenspel kunnen vormgeven zodat we er met z’n allen energie van krijgen én het CvB en Lijn 83 de 
goede stappen voorwaarts kunnen blijven zetten. 
 

Overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Delegaties van de RvT en de GMR hebben elkaar in 2020 twee keer digitaal ontmoet in het bijzijn van 
het CvB. Dit is conform de Code Goed Bestuur. De ontmoetingen hadden het karakter van een 
wederzijdse dialoog. In de eerste bijeenkomst is het thema onderwijskwaliteit besproken.  Tijdens de 
tweede bijeenkomst is meer in algemene zin informatie uitgewisseld. De GMR heeft enkele nieuwe leden 
mogen verwelkomen en hanteert ook een andere werkwijze in zijn vergaderingen. Het blijft belangrijk 
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om aandacht te hebben voor het contact tussen GMR, MR’en en medewerkers. Voor de noodzakelijke 
checks and balances is het goed dat medewerkers meedoen aan medezeggenschap en dat Lijn 83 dit 
faciliteert. Er is daarnaast verschillende keren constructief contact geweest tussen de voorzitters van 
RvT en GMR, o.a. met betrekking tot het strategisch evalueren van het CvB en de vacature binnen de 
RvT. 
 

Schoolbezoeken 
Delegaties van de RvT hebben in 2020 de volgende scholen bezocht: Catharinaschool, De Grote Lier, 
Adalbert, De Vonder en ’t Kendelke. De laatste drie scholen zijn digitaal bezocht. Schoolbezoeken 
betekenen een kennismaking met de onderwijspraktijk. Daarnaast dragen de schoolbezoeken bij aan 
een beeld van datgene wat in vergaderingen aan de orde komt (en dat is belangrijk in het kader van het 
feit dat de RvT ook eigen informatie moet vergaren). De RvT vindt het voorts belangrijk om 
betrokkenheid te tonen voor het werk op scholen. 
 

Good governance en professionalisering RvT 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor eigentijds en goed onderwijs. Het 
veronderstelt dat leden van de RvT, naast hun eigen deskundigheid een goed overzicht hebben van 
actuele ontwikkelingen op het vlak van bestuur en toezicht binnen de onderwijssector. Naast dat alle 
leden van de RvT lid zijn van de VTOI-NVTK, hebben de leden van de RvT in 2020 deelgenomen aan 
diverse (online) professionaliseringsactiviteiten. 
 

Tot slot 
Om te zorgen dat Statuten, Reglementen en andere formele stukken blijven voldoen aan wet- en 
regelgeving is de externe juridisch adviseur van Lijn 83 gevraagd de geldende versies ervan tegen het 
licht te houden. Wij verwachten in de loop van het voorjaar 2021 zijn voorstellen te kunnen bespreken 
en waar nodig wijzigingen in onze interne stukken te kunnen vaststellen. 

 
 
 
Maart 2021 
Raad van Toezicht Lijn 83 
 
Bertruke Wein 
Voorzitter 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Profiel 
 
Missie & visie 
Het nieuwe strategisch beleidsplan van Lijn 83 is in 2019 vastgesteld voor de periode 2020-2024.  
 
 
Missie:  
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Waar staat Lijn 83 voor? 
Kinderen ontplooien hun talenten bij Lijn 83. Kinderen en medewerkers groeien met elkaar uit tot 
veerkrachtige en betekenisvolle mensen. Lijn 83 is nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleert deze 
houding waardoor kinderen en organisatie zich ontwikkelen. 
 
Lijn 83 werkt vanuit kernwaarden, die zichtbaar zijn in de organisatie en in het gedrag van 
medewerkers: 
Vertrouwen. 
Ontwikkelgericht. 
Verbinding. 
Reflectief. 
 
Om invulling te geven aan deze kernwaarden, gaat Lijn 83 uit van de volgende kernkwaliteiten: 
Uitgaan van het belang van het kind. 
Betekenisvol onderwijs. 
Op verbetering gerichte organisatie. 
Samenwerken. 
  
Visie: 
Waar gaat Lijn 83 voor?  
De visie van Lijn 83 bestaat uit zes bouwstenen. Deze zes bouwstenen vormen het fundament voor het 
strategisch plan van lijn 83 en het schoolplan. 
 
Motto Lijn 83 
Samen krachtig leren 
www.samenkrachtigleren.nl  
 

 
 
 
Figuur 1: Bouwstenen strategische koers Lijn 83, 2020-2024 

 
Bouwstenen: 
 
Delen = vermenigvuldigen 
Lef! 
Met open vizier 
Gearmd met omgeving 
LEER-kracht 
Wereldkinderen 
 
Delen = vermenigvuldigen 
De medewerkers van Lijn 83 staan met elkaar in verbinding en leren van elkaar. Door collegiaal en 
school overstijgend contact tussen medewerkers wordt kennis gedeeld en daarmee vermenigvuldigd. 
Medewerkers geven vorm aan een actieve leergemeenschap en wisselen informatie, kennis en 
materialen uit. Scholen en medewerkers ondersteunen elkaar op relevante gebieden. 
 
Focuspunten 
Lijn 83 scholen en medewerkers versterken elkaar. 
Samen om elkaar te versterken. 

http://www.samenkrachtigleren.nl/
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De kracht van Lijn 83 is groter dan de optelsom van meerdere unieke delen. 
Het bestuurskantoor ondersteunt en richt zich met name op innovatief 
onderwijs en een efficiënte bedrijfsvoering. 
Iedere school heeft een eigen visie op onderwijs waardoor Lijn 83 kinderen en ouders een 
keuzemogelijkheid biedt. 
 
Lef! 
Lijn 83 is zelfverzekerd en durft zich uit te spreken en te kiezen, in het belang van het kind en in het 
belang van kwalitatief onderwijs. Lijn 83 verlegt grenzen en durft buiten de lijnen te kleuren omdat de 
organisatie zich realiseert dat de kleuren buiten de lijn tot volle ontwikkeling komen. Bovendien is Lijn 
83 zichtbaar om zo een betrouwbaar gesprekspartner te zijn voor alle partijen in de omgeving van het 
kind en de ouders. 
 
Focuspunten 
Kinderen en medewerkers verleggen hun grenzen. 
Lijn 83 investeert in goede relaties met de partners in het onderwijslandschap en in de omgeving. 
Scholen en medewerkers zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij bekleden. 
Lijn 83 is trots op de dorpen waarin zij actief is en investeert in een goede positie in deze 
gemeenschappen. 
Lijn 83 weet wat zij te bieden heeft en wat waar te halen valt. 
Visie op leiderschap: het runnen van een school versus het 
aansturen van een organisatie. 
 
 
Met open vizier 
Lijn 83 is als een kind: leergierig, nieuwsgierig, toegankelijk, eerlijk en transparant. 
Organisatiedoelstellingen zijn helder en worden met elkaar gedeeld. Dit geldt ook voor de leerdoelen 
van kinderen én medewerkers. Deze zijn open, bespreekbaar en acceptabel. Ook complexe 
ontwikkelingen en tendensen zoals krimp en lerarentekort worden besproken en gedeeld, zodat samen 
naar andere wegen gezocht kan worden. Deze openheid leidt tot vertrouwen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Focuspunten 
Niemand is af, niemand is klaar.  
Openheid over leerdoelen op ieder niveau, van ieder individu. 
Medewerkers weten zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 
kind en van de organisatie. 
 
 
Gearmd met omgeving 
Lijn 83 staat centraal in de samenleving en ziet de ontwikkeling van kinderen als een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Lijn 83 gaat uit van de driehoek kind-ouder-school. Daarnaast creëert Lijn 83 
wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden door samen te werken met kinderopvang en scholen voor 
speciaal onderwijs. Bovendien staat Lijn 83 in verbinding met haar partners. 
 
Focuspunten 
De scholen van Lijn 83 staan letterlijk en figuurlijk middenin de samenleving. 
Lijn 83 onderzoekt mogelijkheden en kansen om onderwijs te verbeteren en een afspiegeling te zijn 
van de maatschappij. 
Lijn 83 werkt samen en benut expertise. 
De wereld naar binnen halen. 
Lijn 83 neemt regie in onderwijs en reageert proactief. 
 
LEER-kracht 
Lijn 83 gelooft in de kracht van leren. Medewerkers zetten kinderen in hun LEER-kracht. 
 
Focuspunten 
Innoveren door te leren & leren door te innoveren. 
Medewerkers ontdekken, kennen en benutten hun talent en dat van anderen. 
Lijn 83 denkt kans gericht en benadert ieders leerproces proactief. 
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Medewerkers maken het verschil. 
Medewerkers dragen kennis over, ontwikkelen vaardigheden en zijn coach en 
begeleider. 
Scholen creëren een veilige omgeving waar leer-kracht rijpt. 
 
 
Wereldkinderen 
Lijn 83 stelt het kind centraal. De wereldburger die hier & nu leert en leeft op onze scholen. Maar ook 
dit kind in de toekomst. 
Lijn 83 bereidt kinderen voor op hun toekomst door basisvaardigheden bij te brengen en talenten 
verder te ontwikkelen. Kinderen worden hierbij gezien als wereldburgers die in groeiende mate zelf de 
regie voeren en zelf eigenaar zijn van hun ontwikkeling.  
 
Focuspunten 
Lijn 83 is nieuwsgierig en onderzoekt inzichten over de manier waarop kinderen leren, zoals bewegend 
leren. 
De ontwikkeling van kinderen staat bovenaan en is leidend voor het onderwijssysteem. 
Kinderen leren leren. 
Vaardigheden die passen bij deze tijd. 
Lijn 83 laat kinderen groeien tot wie ze zijn. 
 
 
 
 
Strategisch beleidsplan 
Voor het jaar 2020 zijn er door Lijn 83 en haar scholen verschillende (verbeter)doelen vastgesteld. 
Deze verbeterdoelen komen voort uit de beleidsthema’s uit het strategisch plan. De te onderscheiden 
beleidsthema’s binnen het strategisch plan zijn: 
• Onderwijstoekomst Lijn 83 
• Professionele cultuur 
• Partnerschap 
• Bedrijfsvoering 
• ICT en leren 
 
 
 

Strategische koers en plan 2020-2024 
Strategische Koers Lijn 83  
Strategisch plan: 
Strategisch plan Lijn 83  

 
 
 
  

 
  

Samenwerkingsverbanden 
Lijn 83 maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband 
Noord-Limburg voor primair onderwijs, SWV PO3101. 
 
Verwijzing 
Meer informatie https://www.swvpo.nl/  

 
 
Klachtenbehandeling 
• Er zijn in 2020 7 klachten binnengekomen en deze zijn allen naar tevredenheid afgehandeld en zijn 

niet als klacht voorgelegd aan de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 

http://www.lijn83po.nl/bestanden/155/Strategische-Koers-Lijn-83.pdf
https://www.lijn83po.nl/Strategisch-plan
https://www.swvpo.nl/
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Klachtenbeleid Lijn 83  
Klachtenregeling Lijn 83  

 
  

http://www.lijn83po.nl/bestanden/159/Klachtenregeling-Lijn-83.pdf
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2. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de 
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 
risicobeheersing.  
 

2.1  Onderwijs & kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit  
Er is sprake van een heldere organisatievorm en –processen binnen Lijn 83. Binnen de stichting werkt 
men plan- en doelmatig en legt men verantwoording af aan de leidinggevende. 
De missie, visie, kernwaarden en koers van Lijn 83 zijn vastgelegd in de vierjarig strategische koers en 
beleidsplan. De koers wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan (jaarplan) op bestuurs- en 
schoolniveau. 
De koers komt tot stand door input van diverse betrokkenen. 
 
Het voldoen aan de wettelijke bepaalde basiskwaliteit en het voldoen aan overige wettelijke bepalingen 
heeft een belangrijke prioriteit. De scholen streven onderwijs van hoge kwaliteit na voor hun 
leerlingen. Voor de overige onderwerpen maakt de school eigen keuzes, deze keuzes zijn gebaseerd op 
de strategische koers en -plan. De keuze wordt per school vastgelegd in het (school)jaarplan. 
 
Lijn 83 heeft naast bovengenoemde werkwijzen, drie uitgangspunten met betrekking tot 
onderwijskwaliteit: 

- De basiskwaliteit van alle scholen is in orde; 
- Elke school brengt de eigen aanpak jaarlijks helder in beeld via een analyse, bijvoorbeeld een 

zelfevaluatie; 
- Elke school werkt met een hierop gebaseerd jaarplan met een doelgerichte koers.  

 
De wijze van risicosignalering, analyses van opbrengsten en de verbeterprocessen van onvoldoende of 
risicoscholen, staan beschreven in het handboek kwaliteitszorg Lijn 83.  
 
Visie op onderwijskwaliteit     
In de visie van Lijn 83 voldoet elke school minimaal aan de basiskwaliteit, zoals voorgeschreven door 
de overheid in de onderwijswetten en het toezichtskader van de inspectie. Daarnaast formuleert elke 
school een eigen ambitie die gebaseerd is op de specifieke context van de school, de leerling populatie, 
de verwachtingen van ouders, lokale overheid en andere samenwerkingspartners. De eigen ambities 
sluiten aan bij de Lijn 83-ambities. Elke school krijgt de ruimte om uit de Lijn 83 koers een passende 
keuze te maken, gegeven de schoolopdracht (opgave) en de wettelijke kaders.  
Voor Lijn 83 is elke school uniek met een unieke opdracht. Per school is een specifieke aanpak nodig 
om goed onderwijs te realiseren. Deze aanpak is afgestemd op de interne en externe analyse van de 
school met daarin o.a. de leerling populatie, onderwijsresultaten, context, samenwerkingspartijen en 
het onderwijsteam.  
 
De uitgangspunten van Lijn 83 zijn op Stichtingsniveau in het Strategisch Beleidsplan voor vier jaren 
vastgesteld. De scholen baseren hun jaarplan en jaarverslag deze uitgangspunten. 
Dit rapport is een (kwalitatieve) reflectie op de ontwikkelthema’s binnen Lijn 83 voor wat betreft 
kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit in schooljaar 2019-2020. Het vormt een verantwoordingsdocument 
naar de diverse gebruikers. Door terug te blikken op het afgelopen schooljaar willen wij u een beeld 
geven van de ontwikkelingen en u informeren over de vervolgstappen die op bestuursniveau genomen 
zullen worden. 
 
Onderwijsinspectie  
Samenvatting rapport Onderwijsinspectie (01-03-2019) 
Het bestuur van Lijn 83 stimuleert een kwaliteitscultuur waarbinnen werken aan verbetering via 
‘ontwikkelen en leren in verbinding’ vanzelfsprekend is. 
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In 2017 heeft het project van het bestuur ‘De Basis op Orde’, duidelijk gemaakt dat de 
leeropbrengsten en daardoor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen beter kon omdat de 
eindopbrengsten van een aantal scholen onder druk stonden. 
De directeurenraad heeft daarom zijn koers gewijzigd van vaak beheersmatige onderwerpen naar meer 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Er is in 2017/2018 een (nieuw) kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, 
op basis van het nieuw Waarderingskader van de Inspectie. 
 
De samenwerking en de wil om het onderwijs te verbeteren wordt in de organisatie breed gedeeld. Dat 
merkt de onderwijsinspectie aan de gedrevenheid van de directies en de leraren op de scholen die ze 
bezocht hebben. Daarnaast merkt de onderwijsinspectie dat ook aan de inzet van de leraren om zich 
verder te scholen om met en van elkaar te blijven leren. Verder werken de scholen steeds meer samen 
om de onderwijskwaliteit in brede zin te verbeteren. Ook heeft de onderwijsinspectie geconcludeerd 
dat bs. De drie Vijvers een goede school is. 
 
Wat moet beter? 
Er zijn op dit moment geen punten die vanuit wettelijke eisen om directe verbetering vragen, 
constateert de Onderwijsinspectie. De basis binnen Lijn 83 is in orde. Het bestuur verdient dan ook het 
vertrouwen van de onderwijsinspectie. Op schoolniveau zijn enkele herstelafspraken gemaakt, waarvan 
de uitvoering door het bestuur moet worden gevolgd. 
 
Wat kan beter? 
Aan de wettelijke verplichting dat alle scholen een passend stelsel van kwaliteitszorg inrichten en 
uitvoeren, voldoet de stichting op zich. Alhoewel de kwaliteitszorg als geheel van voldoende kwaliteit 
is, kunnen enkele onderdelen daarvan nog verbeteren. 
Lijn 83 heeft een ambitieuze en ook veelomvattende missie en visie over de kwaliteit op de eigen 
scholen. Deze algemene visie is echter niet uitgewerkt in concrete doelen waarmee kan worden 
bepaald of het beleid van Lijn 83 naar tevredenheid zichtbaar is in de scholen. Het bestuur kan 
daarmee nog geen genuanceerd oordeel geven over alle relevante aspecten van de onderwijs- 
kwaliteit. Momenteel gaat het vaak nog om een algemeen beeld zonder wenselijke specificering naar 
de basiskwaliteit en naar de realisatie van de eigen Lijn 83-doelen. 
De huidige bestuurder heeft een stimulerende invloed op de verdere ontwikkeling en versterking van 
de kwaliteitszorg op bestuursniveau. 
Daarbij mogen de scholen de eigen verbeteringen van hun onderwijs bepalen. De vraag is echter hoe 
de scholen nu weten of dit de goede dingen zijn en wanneer zij- en ook het bestuur- er tevreden over 
kunnen zijn. 
 
Het bestuur vindt dat de basiskwaliteit goed moet zijn. De scholen en het bestuur zouden nog meer 
met elkaar concreet kunnen afspreken wat deze basiskwaliteit nu eigenlijk is. 
Tenslotte kan het jaarverslag verbeteren. Nu staat er beschreven wat er in een jaar gedaan is. Er staat 
niet zo duidelijk in welke doelen gehaald zijn en of het bestuur daar ook tevreden over is. 
De Raad van Toezicht (hierna RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna GMR) 
kunnen dan ook meer hun rol nemen in de dialoog over de onderwijskwaliteit. 
 
De onderwijsinspectie vindt dat zowel de kwaliteitszorg als de verantwoording over de kwaliteit dus 
beter kan. In de eerste plaats geldt dat voor de verantwoording van de scholen aan het bestuur en de 
ouders. Zo zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over de vraag hoe scholen (bijvoorbeeld in 
schoolgids en in hun jaarverslag) aan het bestuur rapporteren over de onderwijskwaliteit en de 
schoolontwikkeling. Op alle vier scholen die ze hebben bezocht, zien ze dan ook dat de schoolgidsen en 
jaarverslagen op dit terrein verschillend zijn. Ook constateert de onderwijsinspectie dat niet alle 
scholen in hun schoolgids ouders specifiek informeren over hun verbeteractiviteiten en hun resultaten. 
 
Ook in de financiële jaarverslaggeving zijn nog verbeteringen mogelijk. De inspectie geeft de intern 
toezichthouder in overweging in het volgende jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid 
van de besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het jaarverslag. 
Het bestuur wordt aangeraden in het volgende jaarverslag aandacht te besteden aan de besteding en 
de verantwoording van de middelen passend onderwijs. Ook moet, zoals het bestuur ook zelf aangeeft, 
beleid voor (de gewenste) hoogte van de reserves worden ontwikkeld en zullen keuzen moeten worden 
gemaakt hoe die norm kan worden bereikt mede in het licht van als gevolg van de krimp dalende 
inkomsten. 
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VERWIJZING 
 Inspectierapport Lijn 83 
 

 
 
 
Context 2020 
Lijn 83 bevindt zich in een transitie naar systematisch samenwerken aan onderwijskwaliteit op elke 
school. Er lopen diverse ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.  
Dit betreft: 
- Een relatief nieuwe bestuurder die de samenwerking met een externe adviseur 

onderwijskwaliteit heeft gezocht om zaken op orde te brengen en meer overzicht over en inzicht 
in de kwaliteit van de scholen te krijgen. 

- Veranderingen binnen het bestuursbureau, o.a. aanstelling hoofd bedrijfsvoering. 
- Veranderingen omtrent de vormgeving van passend onderwijs. 
- Toenemende samenwerking tussen scholen, onder andere door clustervorming. 
  
Uitgangspunten 2020 
Na een startjaar in 2018-2019 waarin kennismaking tussen scholen en bestuurder, het scheppen van 
duidelijke kaders en de ontwikkeling naar een nieuw strategisch beleid centraal stonden, lag dit jaar de 
focus op planmatig en systematisch leren kijken naar onderwijskwaliteit.  
Zowel de wijze waarop het kwaliteitszorgbeleid vorm moet gaan krijgen binnen Lijn 83 moest 
ontwikkeld worden, als de ontwikkeling van vaardigheden in de uitvoering van het kwaliteitzorgbeleid.  
 
Uitgevoerde activiteiten  
Regie op onderwijskwaliteit 

1. Er is een werkgroep regie op onderwijskwaliteit samengesteld, met daarin schoolleiders en 
ib-ers. Op deze wijze is de verantwoordelijkheid beter verspreid in de organisatie en kan tot 
een beter afgestemde werkwijze gekomen worden. Gezamenlijk is gereflecteerd op de 
kwaliteitszorg op bestuursniveau en op basis hiervan is het vernieuwde handboek 
vormgegeven. Ook is nagedacht over de vormgeven en het nut van een ib-netwerk op 
bestuursniveau. 

2. Door de bestuurder en de bestuursondersteuner onderwijskwaliteit a.i. zijn diverse 
gesprekken gevoerd gericht op de verdere professionalisering van de stichting, de 
voorbereiding van bovenschoolse bijeenkomsten en het herkennen van algemene 
aandachtspunten binnen de stichting.  

 
Zicht op ontwikkeling en onderwijsresultaten binnen de scholen 

1. In de eerste helft van het schooljaar is met een kwaliteitswerkgroep een nieuwe werkwijze 
ontwikkeld, met als doel recht te doen aan goede praktijken van scholen en daarnaast 
succescriteria te formuleren waaraan de analyses moeten voldoen. Er zijn nieuwe formats 
ontwikkeld die scholen indien gewenst kunnen gebruiken (zie format monitor actieplan en 
opbrengsten).  

2. Met alle scholen van Lijn 83 is door de bestuursondersteuner onderwijskwaliteit a.i.  een 
reflectiegesprek gevoerd naar aanleiding van de gemaakte opbrengstenanalyses in de 
monitor. 

3. Uitvoering van 6 schoolbezoeken gericht op onderwijskwaliteit en leiderschap binnen de 
scholen. 

4. De inzichten naar aanleiding van de gesprekken zijn verwerkt in een dashboard en het 
document reflectie op de stand van zaken binnen de scholen.  

 
Kwalitatieve samenvatting bereikte resultaten 
Samen krachtig leren, Met open vizier, Delen is vermenigvuldigen, Leer-Kracht: 

- De vaardigheid tot het voeren van een gesprek over onderwijskwaliteit is toegenomen, 
zowel bij de schoolleiders als bij de bestuurder. Het CvB heeft inzicht gekregen in de 
belangrijke aandachtspunten voor de gesprekken en heeft zijn relatie met de scholen 
kunnen versterken. De scholen begrijpen het nut en de noodzaak van de schoolbezoeken 
steeds beter, nemen meer regie door zelf ook vragen in brengen en zaken bespreekbaar te 

http://www.lijn83po.nl/bestanden/162/Inspectierapport-Lijn-83.pdf
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maken en geven aan zich gehoord en ondersteund te voelen in de gesprekken. Een kritische 
dialoog wordt hierbij niet geschuwd waar nodig.   

- In het directeurenberaad is de focus van organisatorische gesprekken verlegd naar 
inhoudelijke of procesmatige onderwerpen. Hierdoor zijn scholen ook steeds beter op de 
hoogte van elkaars werkwijze, uitdagingen en succeservaringen, waardoor er meer 
uitwisseling tussen scholen begint te ontstaan. De groeiende openheid naar elkaar is 
voorwaardelijk om naar een lerende organisatie toe te werken.  

- Een gedeeld en gedragen handboek kwaliteitszorg Lijn 83 is opgeleverd en de geplande 
kwaliteitszorgactiviteiten zijn uitgevoerd.  

Ontwikkelpunten kwaliteitszorgproces en kwaliteitscultuur 
- Hoewel er beter zicht is gekomen op de individuele scholen mag de reflectie op 

bestuursniveau nog toenemen: welke trends herkennen we binnen meerdere scholen, wat 
betekent dit voor het nieuwe jaarplan en de inrichting van het directeurenberaad, op welke 
wijze zorgen we ervoor dat scholen met een verbeteropdracht ook daadwerkelijk tijdig tot 
kwaliteitsverbetering komen en hoe zorgen we ervoor dat de adviezen vanuit de gesprekken 
breder gedeeld en benut kunnen worden. Hiervoor mag een nog meer afgestemde werkwijze 
uitgevoerd gaan worden. Een structurele reflectie op deze vraagstukken en de trends heeft 
komend jaar de aandacht van de bestuurder.  

- M.i.v. augustus 2020 wordt gedifferentieerd in de schoolbezoeken: basis en uitgebreid. Bij 
de uitgebreide bezoeken gaat de bestuurder met de schoolleider enkele groepen bezoeken 
en is hij ook aanwezig bij een teamvergadering om het samenwerkingsproces in het team en 
het leiderschap van de schoolleider te observeren en zodoende zijn beelden van de 
onderwijskwaliteit te verrijken. Op basis van het dashboard is bepaald welke scholen voor 
welk type bezoek in aanmerking komen in het nieuwe schooljaar.   

- Het LVS-volgprogramma dat momenteel gehanteerd wordt is minder geschikt voor het 
maken van bovenschoolse analyses. Met de komst van ParnasSys en de bovenschoolse 
module Ultimview wordt het eenvoudiger om een bestuursanalyse van de resultaten te 
maken die kan dienen als basis voor het nieuwe jaarplan en richting kan geven aan de 
ontwikkelopdrachten voor de bovenschoolse werkgroepen. Het leren werken met het nieuwe 
systeem heeft aandacht nodig in het nieuwe jaar. Tevens zal opnieuw bekeken moeten 
worden welke onderdelen van de monitor en actieplan opbrengsten vervangen kunnen 
worden door downloads uit ParnasSys.  

- Binnen de Stichting kan samen krachtig leren een nog prominentere plek krijgen. De 
bestuurder gaat het komende jaar toewerken naar kennisdeling, medewerkers in de lead, 
leren van elkaar, onder meer door hen een rol te geven op gezamenlijke 
studiebijeenkomsten.  

 
Inhoudelijke aandachtspunten voor 2021 

- Dashboard: overzicht opbrengsten op bestuursniveau 
Naar aanleiding van de gesprekken is de informatie van de scholen in een Excel bestand 
opgenomen. Dit bestand wordt elk jaar geactualiseerd en in de loop van het jaar gevuld met 
data uit zowel de opbrengstananalyse, de schoolbezoeken en functioneringsgesprekken met 
de schoolleiders. Bij dit Excel bestand wordt jaarlijks een reflectie geschreven die zowel 
benut kan worden voor het afstemmen van de sturingsstrategie van de bestuurder op de 
behoeften van individuele scholen en voor het formuleren van speerpunten voor het nieuwe 
schooljaar.  

 
Conclusies op bestuursniveau 

- Alle scholen hebben actief en betrokken gewerkt aan het maken van de analyses in de 
monitor actieplan en opbrengsten. Dit gebeurt in samenwerking tussen interne begeleiders 
en directeuren. De interne begeleider vult in de meeste gevallen de formulieren in en de 
reflecties worden gezamenlijk met de schoolleider en het team uitgevoerd. De 
reflectiegesprekken over de monitor krijgen steeds meer diepgang en de deelnemers stellen 
zich lerend op.  

- Bij ongeveer een kwart van de scholen gaat het gesprek vooral over de kwaliteit van de 
analyse terwijl bij andere scholen al verder gepraat kan worden over de implicaties van de 
resultaten voor het verbeterproces en het leiderschap binnen de school.  

- Er zijn verschillen in de volgorde van werken: sommige scholen werken van school- naar 
groeps- naar leerlingniveau terwijl andere van groeps- naar schoolniveau werken. Het kan 
een voordeel zijn om van groot naar klein te werken omdat de denkkracht van het team zo 
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beter benut kan worden en de resultaten van de reflectie kunnen worden vertaald naar de 
verschillende groepen. Op logische wijze vormgeven van zicht op ontwikkeling krijgt een 
plek op de ib-dir studiedag en in het ib-netwerk.  

- Sommige scholen hebben gewacht met het maken van een analyse van de eindtoets tot na 
de eindtoets 2020. Hierdoor ontbreken er gegevens bij een aantal scholen. Nu de eindtoets 
van 2020 vervalt in verband met het Coronavirus kan aan hen gevraagd worden de analyse 
van 2017-2018-2019 te maken zodat toch een compleet beeld weergegeven kan worden. 

- Bij ongeveer de helft van de scholen kan de kwaliteit van de reflectie met het team nog 
verbeteren. Het is voor diverse schoolleiders een zoektocht om een manier te vinden om een 
te weinig reflectieve cultuur in het team te doorbreken. Dit is een thema voor het 
directeurenberaad. 
 

Kwaliteitszorgsysteem Lijn 83.  
Handboek Kwaliteitszorg Lijn 83 

 
Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten van de scholen zijn in te zien op de website van Scholen op de kaart. In 
hoofdstuk 2 staat een overzicht van alle Lijn 83 scholen met daarbij een link naar scholen op de kaart. 
 
Passend onderwijs 
De volgende doelen zijn door de directeurenraad Passend Onderwijs Gennep-Bergen-Mook en 
Middelaar gesteld voor 2020: 
- Meer en beter thuis nabij Passend Onderwijs 
- Meer eigen handelingsbekwaamheid  
- Herinrichting van de nieuw ontworpen bovenschoolse ondersteuningsstructuur in de Kop van Noord-
Limburg. 
- Optimaliseren processen 
- Effectieve en efficiënte inzet van middelen.  
 
In 2019 is er in het bestuurlijk overleg met de coördinatiegroep besloten om een herontwerp te maken 
van de regio Passend Onderwijs Gennep-Bergen en Mook en Middelaar waar alle scholen van Lijn 83 
onderdeel van zijn. Het streven was om op 1 augustus 2020 te gaan werken vanuit het nieuwe 
ontwerp. In het najaar van 2020 is er een succesvol verlopen selectieadviesprocedure afgerond en per 
1 januari 2021 is er nieuwe bovenschools ondersteuningscoördinator benoemd. De twee 
schoolondersteuners worden begin 2021 geworven. De functie van schoolondersteuner is nieuw in het 
samenwerkingsverband passend Onderwijs Gennep-Bergen-Mook en Middelaar. Op basis van de 
evaluatie heeft de projectgroep in 2020 uitvoering gegeven aan de volgende uitgangspunten van het 
herontwerp: 

- Maximaal geld wordt ingezet voor de ondersteuning van onze leerlingen;  
- Er helderheid is wie welke taak uitvoert waardoor efficiënt met ieders tijd wordt omgegaan; 
- Er geen sprake is van rolverstrengeling en -verwarring; 
- Er meer maatwerk wordt geleverd naar de scholen; 
- Het loket mensen toewijst rekening houdend met de verplichtingen die we hebben; 

2.2  Evaluatie jaarplan 2020 

 
Voor het jaar 2020 zijn er door Lijn 83 en haar scholen verschillende (verbeter)doelen vastgesteld. 
Deze verbeterdoelen komen voort uit de beleidsthema’s uit het strategisch plan. Jaarlijks wordt de het 
strategisch plan getoetst aan de bouwstenen uit de strategisch koers. De te onderscheiden 
beleidsthema’s binnen het strategisch plan 2020 zijn: 

• Onderwijstoekomst Lijn 83 
• Professionele cultuur 
• Partnerschap 
• Bedrijfsvoering 
• ICT en leren 
• Andere projecten, waaronder Regie op onderwijskwaliteit (RoOK) 

 
De thema’s zijn uitgewerkt in doelen en indicatoren en deze worden in hoofdstuk 2.2.1 t/m 2.2.5 
uitgewerkt. In hoofdstuk 2.3 volgt de evaluatie van het jaarplan 2020. Binnen de organisatie zijn deze 

http://www.lijn83po.nl/bestanden/163/Handboek-Kwaliteitszorg-Lijn-83.pdf


Bestuursverslag en jaarrekening 2020  Pagina 21 
 

thema’s verder uitgewerkt in gedetailleerde plannen. De directeurenraad en het college van bestuur 
zijn het programmateam en bewaken de voortgang. Daarnaast zijn er ontwikkelgroepen actief. Deze 
ontwikkelgroepen bestaan uit directeuren aangevuld met medewerkers uit verschillende functielagen. 
In 2020 was de ontwikkelgroep Regie op onderwijskwaliteit reeds actief. In 2021 zullen er twee nieuwe 
ontwikkelgroepen van start gaan. De opstart van deze nieuwe ontwikkelgroepen is uitgesteld omdat in 
maart 2020 de corona pandemie en de lockdown van grote invloed waren en het derhalve niet 
mogelijk was om fysieke bijeenkomsten te organiseren. 
 
2.2.1 Onderwijstoekomst Lijn 83 
 
Doel: 

• We werken samen. 
Indicatoren: 

o Er is een gesprekscyclus voor kinderen op school aanwezig. 
o Samenwerkend leren. 
o Op alle niveaus samen leren. 

Doel: 
• Actieve en betrokken leerlingen 
Indicatoren: 

o In en om school betekenisvol leren (buitenwereld opzoeken) 
o Het onderwijs wordt ingericht vanuit diverse leervormen 
o Bewegend leren. 

Doel: 
• Teams gaan bewust op zoek naar het verbeteren van het bestaand onderwijsleerproces 
Indicatoren: 

o Theoretische achtergronden verkennen. 
o Ervaringen verkennen. 
o Buiten kaders denken. 
o Professionaliseren. 
o Specialisten raadplegen. 
o Evidence-based (evidence-informed) 

 
Doel: 

• Het kind heeft mede regie over zijn/haar ontwikkeling 
Indicatoren: 

o Er worden ontwikkelgesprekken gevoerd en indien nodig wordt het leerproces bijgesteld 
(kwaliteiten van kinderen aanboren).  

Doel: 
• We gaan uit van het niveau en de behoeften van het kind (maatwerk). 
Indicatoren: 

o Streven naar onderwijs op maat. 
o Elke school toetst op maat; passend bij het kind, maar ook passend bij het 

onderwijsconcept. 
o Leerkrachten hebben kennis van leerlijnen. Leerkrachten kunnen klassenorganisatie 

wijzigen als de onderwijsbehoefte van de leerling daarom vraagt.  
o De organisatie is volgend. 

Doel: 
• Kinderen zijn uitgerust voor de toekomst met cognitieve, sociale, en persoonlijke vaardigheden. 
Indicatoren: 

o Er is structureel aandacht voor het aanleren en gebruiken van executieve functies. 
o Leren leren.  
o Leren doen. 

 
2.2.2 Professionele cultuur 
Doel: 

• Eenvoudige processen 
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Indicatoren: 
o Registratie verminderen tot de kern. 
o Duidelijke taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden. 
o Administratie staat ten dienste van het primair proces. 

Doel: 
• Faciliterend leiderschap. Inspirator, coach, begeleider. 
Indicatoren: 

o Uniform HR-beleid 
o Inzichten in talenten medewerkers (audits) 
o Duidelijkheid waar expertise ligt. 
o Ontwikkeling voor alle medewerkers. 

Doel: 
• Professionele dialoog 
Indicatoren: 

o Feedback. 
o Gericht op verbeteren. 

Doel: 
• Schooloverstijgend werken 
Indicatoren: 

o Inspiratie- en netwerkbijeenkomsten. 
o Bij elkaar kijken tijdens studiedagen. 
o Netwerken op vakgebieden aangestuurd door procesbegeleiders. 
o Klassenbezoeken. 

Doel: 
• Innoveren en ontwikkelen 
Indicatoren: 

o Proeftuintjes. 
o Ruimte voor initiatieven 

 
2.2.3 Partnerschap 
 
Doel: 

• Lijn 83 werkt samen met haar omgeving en treedt actief in overleg met betrokken partners. 
Indicatoren: 

o Van LEWA (lokale educatieve en welzijns agenda) naar REWA (regionale educatieve en 
welzijns agenda). 

o De sociale kaart van Lijn 83 is in kaart gebracht. 
o Lijn 83 organiseert structureel ontmoetingen met haar partners.  
o Lijn 83 spreekt verwachtingen uit met stakeholders.  
o De school voert overleg met de betrokken partners (gemeente, dorpsraad). Op kleine 

scholen (<100) wordt jaarlijks overleg gevoerd zoals beschreven in het beleidsplan 
Kleine scholen Lijn 83.  

o In de samenwerking wordt het leren van het kind centraal gesteld. 
 
2.2.4 Bedrijfsvoering 
Doel: 

• Herinrichting bedrijfsvoering Lijn 83 
5 verbeterthema’s: 

o Communicatie. 
o Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
o Processen. 
o Prestatiesturing. 
o Systemen en middelen.  

Indicatoren communicatie: 
o Thema’s, doelgroepen en frequentie (wat en aan wie). 
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o Inventarisatie communicatiemiddelen of –methoden. 
o Verantwoordelijkheden benoemen (van wie). 
o Communicatie over proces. 

Indicatoren taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
o Uitwerken positionele hiërarchie (voor bestuur, directeuren en stafmedewerkers). 
o Uitwerken professionele hiërarchie (inzicht krijgen in talenten van medewerkers). 
o Uitwerken positie MT en IB. 

Indicatoren processen 
o Uitwerken project governance, de manier van samenwerken en opstellen van een 

format voor een projectinitiatie document. 
o Identificeren, herijken, standaardiseren en digitaliseren van workflows. 
o Benoemen van proceseigenaren, vertaalslag maken van 

gestandaardiseerde/gedigitaliseerde workflows naar de organisatie en borging. 
o Uitwerken afweging centrale/decentrale inkoop. 

Indicatoren prestatiesturing 
o Beoordelen, prioriteren en oppakken van geïnventariseerde verbeteracties uit 

organisatiescan. 
o Uitwerken ontwikkelcyclus gericht op leren verbeteren. 
o Concretiseren speerpunten koersplan en identificeren en vaststellen van de KPI’s en 

KRI’s. 
o Benoemen van de beheersmaatregelen uit KPI’s en KRI’s en inrichten ontwikkelcyclus 

gericht op leren verbeteren. 
o Ontwikkelen dashboard. 

Indicatoren systemen en middelen 
o Inrichten van nieuwe DMS en vertaalslag naar de organisatie. 
o Duidelijk formuleren van de beheer- en informatiebehoeften van de verschillende 

doelgroepen. 
o Herijken van het huidige applicatie- en informatielandschap en integraliteit inzichtelijk 

maken. 
o Integraal huisvestingsplan en uitvoeringsplan. 

 
2.2.5 ICT en leren  
 
Doel: 

• Wetenschap en technologie is opgenomen in het curriculum. 
Indicatoren: 

o Scholen ontwikkelen een leerlijn W&T en geven het hiermee een plaats binnen hun 
onderwijscurriculum. 

o Er is budget beschikbaar voor projecten innovatie en professionalisering. 
o Er is een bovenschoolse werkgroep actief die begeleidt en ondersteunt. 
o W&T voorbeelden binnen Lijn 83 inventariseren en uitwisselen. 

Doel: 
• Kinderen zijn digitaal geletterd voor de toekomst. 
Indicatoren: 

o Leerlingen en medewerkers bezitten de benodigde vaardigheden en kennis. 
o Vier basisvaardigheden worden aangeboden in het curriculum van de school. 

 ICT-basisvaardigheden. 
 Informatievaardigheden. 
 Mediawijsheid. 
 Computational thinking. 

o Good practice voorbeelden delen en benutten 
Doel: 

• Privacy en beveiliging voldoet aan de wettelijke richtlijnen. 
Indicatoren: 
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o Vastgesteld beleid op stichtings- en schoolniveau. 
o Controle registratie conform AVG-wetgeving (Functionaris Gegevensbescherming FG). 
o Bewustwording privacy en beveiliging bij medewerkers. Geïnitieerd door Informatie 

Beveiliging en Privacy (IBP)-adviseur Lijn 83. 
Doel: 

• Hardware en architectuur voldoen aan de voorwaarden die het onderwijs stelt.  
Indicatoren: 

o Bovenschoolse inrichting secundair proces (ICT-netwerkomgeving medewerkers). 
o Op locatieniveau is er ruimte voor diversiteit, binnen de Lijn 83 richtlijnen. 
o Er is een ICT-meerjarenbegroting, die ruimte geeft aan innovatie van onderwijs. 

Doel: 
• Medewerkers Lijn 83 zijn ICT bekwaam en beschikken over de benodigde didactische ICT 

vaardigheden. 
Indicatoren: 

o Er bestaat duidelijkheid over de benodigde vaardigheden en competenties.  
o Er is een professionaliseringsplan op stichtings- en schoolniveau. 
o Collegiale uitwisseling wordt geïnitieerd. Leren van en met elkaar.  

 
Bovenstaande doelen en indicatoren zijn vastgesteld in het strategisch plan 2020-2024. Jaarlijks wordt 
aan het begin van het schooljaar het jaarplan Lijn 83 getoetst aan de strategische koers 2020-2024. Er 
wordt getoetst aan de visie of Lijn 83 op de goede weg is. De visie in de koers bestaat uit zes 
bouwstenen die het fundament zijn voor de jaarplannen. De bouwstenen bevatten focuspunten en dat 
zijn uitspraken waarmee getoetst wordt of de organisatie op koers is.   

2.2 Evaluatie doelen jaarplan 2020 

2.2.1 Strategisch beleidsplan 2020-2024; vastgesteld schoolplan en (school)jaarplan 
Thema:  Onderwijstoekomst Lijn 83. Samen krachtig leren 

Doel:  
 
 

Op schoolniveau worden de gestelde doelen en indicatoren 
uitgewerkt en opgenomen in het (school)ontwikkelplan 2020 en in 
een meerjarenplanning 2020-2024. 

 

Status3 Op alle scholen is een nieuw vastgesteld schoolplan 20-24. Op de 
scholen van Lijn 83 wordt sinds 2020 gewerkt met jaarplannen die 
per schooljaar worden vastgesteld. De jaarlijkse evaluatie daarvan 
wordt opgenomen in het schooljaarverslag (jaarlijks voor 1 
oktober).  

                                                 
3 Voortgang wordt gerapporteerd in 

Niet gerealiseerd (voor minder dan 50%) 
Gedeeltelijk gerealiseerd (voor 50% of meer) 
Volledig gerealiseerd 
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2.2.1 Professionele cultuur 
Thema:  Professionele cultuur 

Doel:  
 
 

-Eenvoudige processen 
-Faciliterend leiderschap. Inspirator, coach, begeleider. 
-Professionele dialoog 
-Schooloverstijgend werken 
-Innoveren en ontwikkelen 
 

Status Er is hard gewerkt om de 
taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden duidelijk te krijgen. 
Begin 2021 wordt het nieuwe Functiehuis vastgesteld.  
Het is in 2020 door de herinrichting van het bestuurskantoor nog 
niet gelukt om het nieuwe HRM-beleid vast te stellen. Dit wordt 
eind 2021 vastgesteld in strategisch personeelsbeleidsplan. In 
2020 is het netwerkleren van start gegaan. Vanuit het 
professionaliseringsbeleid is er budget beschikbaar voor 
medewerkers om zelf een netwerk te starten. Daarnaast is in 
augustus 2020 het IB-netwerk Lijn 83 opgestart.  
Vanwege de Covid pandemie en de verschillende lockdowns die we 
in Nederland gekend hebben in 2020 lastig geweest om fysiek 
bijeenkomsten te organiseren, maar Lijn 83 is er goed in geslaagd 
om bijeenkomsten digitaal te organiseren.   

2.2.2 Partnerschap 
Thema:  Partnerschap 

Doel:  
 
 

Lijn 83 werkt samen met haar omgeving en treedt actief in overleg 
met betrokken partners. 

Status In 2020 heeft Lijn 83 actief deelgenomen aan de LEWA overleggen. 
Vanwege Covid zijn er helaas diverse bijeenkomsten geannuleerd. 
De agenda van de drie Lewa’s verschilt en in 2021 gaat het CvB in 
gezamenlijkheid met de andere partners streven naar een agenda 
die in de drie gemeenten overeenkomt met als doel om een goede 
afstemming te krijgen.  

 
 

2.2.3 Herinrichting bedrijfsvoering 
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Thema:  Bedrijfsvoering 

Doel:  
 
 

Herinrichting bedrijfsvoering Lijn 83 

Status 
 
 
 

In 2020 is er flink doorgepakt in het herinrichten van de 
bedrijfsvoeringprocessen en is er een herinrichting geweest van 
functies en taken daarnaast zijn er diverse nieuwe medewerkers 
geworven. Op 1 augustus is de inrichting van het nieuwe 
organogram gestart. Op 01-08-2020 is het nieuwe Hoofd 
Bedrijfsvoering gestart. Ook zijn er nieuwe medewerkers 
geworven voor de functies: medewerker financiën en beheer, 
managementassistent en administratief medewerker.   
De eerste managementrapportages zijn opgeleverd in voorjaar 
en najaar 2020.  
De Capisci omgeving (financiële managementinformatie) is 
opnieuw ingericht met daarin de nieuwe begrotingssystematiek. 
Het inrichten van de nieuwe Afas omgeving is verschoven naar 
het tweede deel van 2021. Het streven is om op 1 januari 2022 
te werken in de nieuwe omgeving.  

 

2.2.4 Regie op onderwijskwaliteit 
 
Thema:  Regie op onderwijskwaliteit 

Doel:  
 
 

Het kwaliteitszorgsysteem van Lijn83 zorgt dat de 
onderwijskwaliteit op de scholen gewaarborgd is. 
 

Status 
 
 

Zie hoofdstuk 2.1 

 

2.2.5 Passend Onderwijs 
 
Thema:  Passend Onderwijs 

Doel:  
 
 

Meer en beter thuisnabij Passend Onderwijs 
Meer eigen handelingsbekwaamheid  
Optimaliseren processen 
Effectieve en efficiënte inzet van middelen.  
 

Status 
 

Evaluatie is opgenomen in hoofdstuk 2.1 Onderwijs&kwaliteit 
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2.2.6 Aandacht voor kinderen van statushouders en anderstaligen  
Thema:  Aandacht voor kinderen van statushouders en 

anderstaligen 

Doel:  
 
 

-Scholen kunnen instromers op een adequate manier begeleiden. 
Leerkrachten doordrongen van het feit dat taalverwerving en 
laaggeletterdheid speerpunten dienen te zijn van het onderwijs.  
-Er zijn voldoende goede NT-2 taalprogramma’s aanwezig en 
leerkrachten kunnen deze op gedifferentieerde manier inzetten.  
-De samenwerking tussen school en ouders is verbeterd.  
-Te realiseren d.m.v koffieochtenden gekoppeld aan een thema, 
huisbezoeken, cultuurlessen, voorlezen in en met de bieb. 
 

Status 
 

Vanwege Covid is het afronden van dit project doorgeschoven naar 
het einde van schooljaar 2020-2021. In juni 2021 wordt het 
resultaat opgeleverd.  

 

2.2.7 Functiehuis Lijn 83 
Thema:  Functiehuis 

Doel:  
 
 

Functiehuis van Lijn 83 wordt geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld. 

Status 
 

Nieuwe Functiehuis is vastgesteld eind 2020 en op 23-02-21 
goedgekeurd door de GMR 

 

2.2.8 Management development traject. Leiderschapsontwikkeling 

Thema:  Management Development traject. 
Leiderschapsontwikkeling 

Doel:  
 
 

Medewerkers ontwikkelen zich in onderwijskundig leiderschap, 
veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis 
van onderzoeksmatig werken in de school. 

Status 
 

 
 
Het eerste MD traject is in juni 2020 door de kandidaten succesvol 
afgerond. In augustus 2020 is er een nieuw MD traject van start 
gegaan. Kandidaten hebben zich voor de zomervakantie 
gepresenteerd aan een commissie met een studieopdracht. De 
commissie heeft hieruit vier kandidaten geselecteerd die in 
augustus gestart zijn. 
De nieuwe opleiding is een samenwerking van lijn 83 met nog drie 
andere schoolbesturen en Fontys. Concreet betekent dit dat het 
CvB en de beleidsmedewerkers ook gevraagd worden om hun 
kennis in te brengen in het opleidingstraject. Door de COVID-
pandemie is de opleiding digitaal georganiseerd.  
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2.2.9 ICT en leren 

 
Het thema ICT en leren is uitgewerkt in de volgende deelthema’s: 

• Wetenschap en technologie is opgenomen in ons curriculum. 
• Kinderen zijn digitaal geletterd voor de toekomst. 
• Privacy en beveiliging voldoet aan de wettelijke richtlijnen. 
• Medewerkers Lijn 83 zijn ICT bekwaam en beschikken over de benodigde didactische 

vaardigheden. 

 
Thema:  ICT en leren 

Doel:  
 
 

Wetenschap en technologie is opgenomen in ons curriculum. 

Status 
 

Projectplan is opgesteld en aangepast met toevoegingen en 
doorverwijzingen naar ICT-verbeterplan Digitale Geletterdheid. 
 
De ontwikkeling van Wetenschap en Technologie als vast 
onderdeel in ons curriculum is niet gerealiseerd. 
 
Doel ‘Wetenschap en technologie is opgenomen in ons curriculum’ 
wordt vanaf 2021 opgenomen in ICT-verbeterplan: Digitale 
geletterdheid (W&T geïntegreerd). 
 

 
Thema:  ICT en leren 

Doel:  
 
 

Kinderen zijn digitaal geletterd voor de toekomst. 
 

Status 
 

Scholen hebben individueel aandacht besteed aan digitale 
geletterdheid binnen hun onderwijs. 
 
Er is nog geen doorgaande lijn ontwikkeld binnen Lijn 83. 
 
Doel ‘Kinderen zijn digitaal geletterd voor de toekomst’ wordt 
vanaf 2021 opgenomen in ICT-verbeterplan: Digitale geletterdheid 
(W&T geïntegreerd). 
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Thema:  ICT en leren 

Doel:  
 
 

Privacy en beveiliging voldoet aan de wettelijke richtlijnen 
 

Status Het IBP-beleid (Informatiebeveiliging en privacy beleid) Lijn 83 is 
in 2020 geactualiseerd en er is een IBP-handboek Lijn 83 
samengesteld.  
In 2020 is een functionaris gegevensbescherming aangesteld.  
 

 
 

Thema:  ICT en leren 

Doel:  
 
 

Medewerkers Lijn 83 zijn ICT bekwaam en beschikken over de 
benodigde didactische vaardigheden.  
 

Status 
 

Medewerkers Lijn 83 hebben uitleg gekregen betreft de werking 
van de basismodules binnen ons nieuwe Leerling Adminstratie 
Systeem (ParnasSys). 
 
Medewerkers Lijn 83 hebben zich verder ontwikkelt betreft de 
functionaliteiten basisapplicaties Microsoft 365 (Word, Outlook, 
Teams). 

 

2.3  Andere projecten 
 
Samen opleiden 
Het Convenant tot Samen Opleiden is met vijf besturen in de omgeving afgesloten te weten: Arnhem, 
De Liemerse, Wychen, Nijmegen en Regio Zuid. De HAN Stuurgroep bestaat uit drie personen: de HAN 
leidinggevende, directie en programmaleider en een vertegenwoordiger namens de besturen.  
Ieder bestuur heeft een eigen Stuurgroep en een Werkgroep met een HAN Regiovoorzitter om vorm te 
geven aan het proces van Samen Opleiden. Vanuit de Werkgroep met directeuren en schoolopleiders 
wordt de vertaalslag naar de praktijk doorontwikkeld. 
  
In de Stuurgroep Zuid hebben zes bestuurders zitting van Optimus, Lijn 83po, Invitare, Peelraam, 
SKOV en  Kindcentrum/Jena. Zij vergaderen vier keer per jaar onder leiding van de HAN 
Regiovoorzitter tevens lid van de commissie Opleiden.  
  
De Werkgroep Zuid bestaat uit zeven directeuren en tien schoolopleiders en vergadert onder leiding 
van de Regiovoorzitter en nieuw dit jaar is de toevoeging van een HAN Instituutsopleider ter 
ondersteuning voor goed onderzoek.  
Dit jaar zijn er bij de Werkgroep Zuid presentaties verzorgd door de programmaleiding en gastdocent 
Kunst en Cultuur ter professionalisering en verbetering van de kwaliteit. De bijeenkomsten zijn 
wisselend op locatie van de besturen. Het Netwerk draagt bij aan “het leren van en met elkaar” en “het 
coöperatief werken” binnen de besturen.  
Alle schoolopleiders volgen naast de werkgroep (online) bijeenkomsten. Schoolopleiders en 
praktijkopleiders/studiecoaches overleggen zeven keer per jaar. Er zijn vier BRLO-bijeenkomsten ten 
behoeve van de registratie in het beroepsregister en het ontwikkelen van de bekwaamheidsgebieden 
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van een lerarenopleider. De start in september was met een Webinar en in oktober een IT Training 
voor nieuwe schoolopleiders (online).  
In juni is de Scholenmarkt georganiseerd op de HAN University of Applied Sciences. 
 
Vanaf januari 2021 is er een nieuw convenant. 
Jaarverslag Samen Opleiden Lijn 83 2020 
 
Cultuureducatie  
 
Lijn83 scholen zetten in op brede ontwikkeling van kinderen met behulp van o.a. cultuureducatie. In de 
afgelopen periode (sinds Covid 19) ligt de focus op de kerntaak, cognitieve doelen staan hierbij voorop. 
In de afgelopen periode zijn mooie voorbeelden van integratie van cultuureducatie ontstaan, maar ook 
bij de scholen van Lijn83 is continuïteit een aandachtspunt. Integratie van cultuureducatie vraagt om 
meer dan losstaande activiteiten, meer zinvolle activiteiten. Dit is een grote opgave die vraagt om een 
aantal randvoorwaarden, zoals een cultuur coördinator op de scholen. Coördinatoren hebben een 
regierol in het team op het terrein van cultuureducatie, moeten zicht hebben op het culturele netwerk 
rondom de school, op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en bij voorkeur niet van plek of taak 
wisselen. De rol wordt in de komende periode verder ingebed in de organisatie. Binnen de 
directeurenraad is er één directeur die cultuurcoördinatie in de portefeuille heeft en het overleg met de 
cultuurcoördinatoren op de scholen voorzit.    
 
2.4  Personeel & professionalisering 
 

 
Aanpak werkdruk 

Sinds schooljaar 2018/19 ontvangen de schoolbesturen werkdrukmiddelen van de rijksoverheid. 
Zoals de naam al zegt zijn deze middelen bedoeld om de werkdruk op de scholen te verlichten. 
Omdat het een doelsubsidie betreft zijn wij verplicht het nodige te melden in het bestuursverslag.  

Het bestuur dient in het bestuursverslag jaarlijks verantwoording af te leggen over zowel het 
gevolgde proces om tot effectieve aanpak van werkdruk te komen als over de globale besteding van 
de extra middelen bestemd voor vermindering van de werkdruk. Op alle scholen is er in het team 
gesproken over de inzet van deze middelen en er is een teambesluit over genomen. Dit besluit is 
voorgelegd ter instemming aan de MR van de school. 

De extra werkdruk middelen voor het schooljaar 2020/2021 worden als volgt besteed: 
• Extra uren (vak)leerkracht; 
• Extra uren onderwijsassistent; 
• Extra uren conciërge; 
• Extra budget teamnascholing; 
• Inzet ICT-hulpmiddelen (Snappet). 

 

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben de scholen in totaal ongeveer € 586.000 aan werkdruk middelen 
ontvangen. 
 

Onderwijsverbeteringsbudget 
Het Bestuur heeft besloten om een bedrag per leerling extra toe te kennen aan de formatie. Dit wordt 
gedurende drie jaar (2018 t/m 2020) toegevoegd aan de formatie, dit wordt betaald uit de reserve van 
de Stichting en komt overeen met het bedrag waarmee we het boekjaar 2017 positief afgesloten 
hebben. Omdat de extra werkdrukmiddelen in de toekomst stapsgewijs verhoogd worden naar een 
bedrag van €285,- p. lln. is de toevoeging van deze extra middelen structureel te noemen en loop het 
bestuur hiermee alvast vooruit op de uitbreiding van de werkdrukmiddelen.   
Dit bedrag wordt geoormerkt als ‘onderwijskwaliteitsverbetering budget’.  
Totaal over drie jaar bedraagt de investering; €909.480,- (gebaseerd op prognose leerlingenaantal 1 
oktober 2017). 
 

http://www.lijn83po.nl/bestanden/160/Jaarverslag-Samen-Opleiden-Lijn-83-2020.pdf
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Strategisch personeelsbeleid 
Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De samenleving is 
voortdurend in beweging en doet regelmatig een beroep op het onderwijs. Nieuwe technieken worden 
toegepast en de kijk op het kind en ontwikkeling verandert ook. Dat vraagt van de Lijn 83 scholen een 
visie op onderwijs die recht doet aan de ontwikkeling van de kinderen die de school jarenlang 
bezoeken. Van personeelsleden vraagt dat een voortdurende professionele ontwikkeling en een brede 
inzetbaarheid. Niet de werkplek (lokaal, groep, school) staat centraal, maar het vak dat uitgeoefend 
wordt. Dat kan zijn voor een periode in een bepaalde groep en bepaalde school, maar ook in een 
andere groep, andere school of wellicht andere functie. Aan de professionele ontwikkeling van 
personeelsleden wordt zowel op bovenschools als op schoolniveau als op individueel niveau aandacht 
besteed. Op bovenschools niveau door het vaststellen van competentieprofielen voor iedere functie, 
het uitbreiden van het functiebouwwerk, het organiseren van bijeenkomsten waarbij onderling kennis 
en ervaringen worden uitgewisseld, studiedagen en het faciliteren van scholing. Op schoolniveau wordt 
vooral inhoudelijk vormgegeven aan de professionele ontwikkeling in relatie tot de schoolontwikkeling, 
wat resulteert in scholing op het niveau van het team van de school.  
Naast het formele leren in de vorm van scholing en nascholing staat binnen Lijn 83 het informele leren 
centraal. Informeel leren richt zich op het leren van praktijkervaringen. Het gaat om de juiste mix van 
formeel en informeel leren. Medewerkers moeten gaan nadenken over wat zij kunnen leren terwijl zij 
hun taken uitvoeren. Zo worden hun dagelijkse ervaringen waardevoller en hun kennis en 
vaardigheden zullen groeien. Dit betekent voor Lijn 83 dat er gezorgd wordt voor structuren die het 
continu leren van ervaringen bevorderen, dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om te leren door 
reflectie en dat er gesprekken gevoerd worden om informeel leren te kunnen sturen. De opzet is dat 
medewerkers meer betrokken en gemotiveerd worden als ze autonome keuzes mogen maken. 
In de gesprekkencyclus komt de professionele ontwikkeling nadrukkelijk aan bod. Van iedere 
medewerker wordt in het digitale dossier de gevolgde (na)scholing, cursus en dergelijke bijgehouden. 
De medewerker is verantwoordelijk voor het actualiseren van zijn dossier.  
Onder scholing wordt verstaan: een vorm van scholing aan leden van het personeel ter verbreding en 
verdieping van hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, direct verband houdend met 
de uitoefening van hun beroep en voortbouwend op de aanvangsbekwaamheid, die in de initiële 
scholing is verworven.  
Professionele ontwikkeling wordt gezien als een regelmatige afwisseling van functionele en persoonlijke 
ontwikkeling. Functionele ontwikkeling is gericht op vakmatige bekwaamheden, persoonlijke 
ontwikkeling vindt plaats vanuit menselijke behoeften. 
Onder Integraal Personeelsbeleid (IPB) wordt bij lijn 83 verstaan:  
“Het regelmatig en systematisch wederzijds afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de 
werknemers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school". Deze afstemming is ingebed 
in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt 
professioneel gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die zijn 
gericht op de ontwikkeling van individuele werknemers”.  
 
Met deze definitie wordt benadrukt dat IPB zowel de organisatie als het individu als uitgangspunt voor 
ontwikkeling neemt, en beschrijft het de wisselwerking tussen het organisatie- en het individuele 
belang. Hierbij is een samenhangende inzet van de diverse personeelsinstrumenten van belang. 
Werkdruk, professionalisering, duurzame inzetbaarheid wordt gemonitord middels de gesprekscyclus. 
De gemaakte afspraken tijdens deze cyclus worden digitaal vastgelegd in het individuele 
personeelsdossier van de medewerkers.  
 
In 2020 hebben medewerkers van Lijn 83 de beschikking gekregen over E-wise, een online E-
learningprogramma waarin medewerkers, niet tijd- en plaatsgebonden, activiteiten in het kader van 
professionalisering kunnen oppakken. In het najaar van 2020 is hier frequent gebruik van gemaakt 
waarbij in sommige situaties een koppeling is gemaakt met de teamontwikkeling. 
 

2.5  Huisvesting & facilitair 
 
Door dalende leerlingaantallen is het van belang om leegstand zoveel als mogelijk te beperken. Bij 
gepland onderhoud wordt rekening gehouden met toekomstige ruimtebehoefte. In 2020 is een 
onderzoek uitgevoerd naar het binnenklimaat op de scholen, in het bijzonder de ventilatie. Hierbij is 
gekeken of de ventilatie aan de normen voldoet die hiervoor staan. Helaas voldoet de ventilatie maar 
bij 2 van de 13 onderzochte scholen. De andere 2 schoolgebouwen worden gehuurd van Destion. Het 
onderzoek is besproken met de 3 gemeentes waar onze scholen staan. De gesprekken zijn nog niet 
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afgerond. In 2021 stelt Lijn 83 strategisch huisvestingsbeleid op om onze huisvesting 
toekomstbestendig te realiseren in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie.  
 
In het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn in 2019 en 2020 
zonnepanelen geplaatst op onze scholen. Verder zijn daken (conform onderhoudsplanning) geïsoleerd, 
daar waar mogelijk zijn deze werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd. Voor zowel de plaatsing van 
de zonnepanelen als ook de isolatiemaatregelen is subsidie van de provincie Limburg ontvangen. 

 

2.6  Financieel beleid 
 
Treasury 
Het financieel beleid van Lijn83 is erop gericht om de financiële continuïteit van de organisatie te 
borgen. Dit beleid is nader uitgewerkt in het treasurystatuut. Hierin is vastgelegd dat deze doelstelling 
uiteenvalt in het realiseren en borgen van: 

• Voldoende liquiditeit 
• Lage financieringskosten 
• Risicomijdende uitzettingen 
• Kosteneffectief betalingsverkeer 
• Beheersen en bewaken van financiële risico’s. 

 

VERWIJZING 
Treasurystatuut Lijn 83 

 
Lijn 83 heeft middelen vastgelegd in een effectenportefeuille. Conform de in het treasurystatuut 
vastgelegde uitgangspunten is alleen belegd in obligaties met een laag risicoprofiel. In 2020 zijn een 
aantal obligaties in deze effectenportefeuille gelost. 
Een specificatie van de portefeuille is opgenomen in de toelichting op de balans. De waarde mutatie 
2020 is verwerkt in de staat van baten en lasten. 
 
Allocatie middelen 
Allocatie van de financiële middelen die Lijn83 ontvangt voor haar scholen vindt als volgt plaats: 
• Bekostiging door het ministerie vindt grotendeels plaats op basis van het aantal leerlingen van 

vorig schooljaar (t=-1). Toewijzing van de ontvangen middelen naar de scholen vindt echter plaats 
op basis van de geprognosticeerde leerlingaantallen per begin schooljaar (T=0), zodat de op de 
school beschikbare (personele) middelen beter aansluit met het werkelijk aantal leerlingen van dat 
moment. 

• De salariskosten die worden doorbelast naar de scholen zijn voor de directie en het onderwijzend 
personeel bepaald op een gemiddelde personeelskost voor respectievelijk directie en OP van alle 
scholen, waardoor een individuele school geen last c.q. profijt heeft van een duur c.q. goedkoop 
personeelsbestand. 

• Alle scholen dragen, na rato van de inkomsten, een bijdrage voor bovenschoolse kosten. 
 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
In de schoolperiode zorgen onderstaande Lijn 83 scholen die deze middelen ontvangen dat ze naast 
VVE voor een divers aanbod aan (taal stimulerende) programma’s voor kinderen zorgen. Van groot 
belang hierin is de doorgaande leerlijn: het aanbod op voorschoolse voorzieningen en scholen moeten 
goed op elkaar aansluiten. Zo kunnen de beste resultaten behaald worden. Dit wordt in overleg met de 
VVE-partners en betrokken voorzieningen afgestemd en vastgelegd in een school specifiek plan. 
Naast de inzet van deze middelen op de school heeft Lijn 83 een plan samen met gemeente Gennep 
opgesteld (2019 en 2020) met als doel om kinderen van statushouders en anderstaligen extra te 
ondersteunen. 
  
Doelen project: 

- Scholen kunnen instromers op een adequate manier begeleiden. Leerkrachten zijn doordrongen 
van het feit dat taalverwerving en laaggeletterdheid speerpunten dienen te zijn van het 
onderwijs.  

http://www.lijn83po.nl/bestanden/154/Treasurystatuut-Lijn-83.pdf


Bestuursverslag en jaarrekening 2020  Pagina 33 
 

- Er zijn voldoende goede NT-2 taalprogramma’s aanwezig en leerkrachten kunnen deze op 
gedifferentieerde manier inzetten.  

- De samenwerking tussen school en ouders is verbeterd.  
- Te realiseren d.m.v. koffieochtenden gekoppeld aan een thema, huisbezoeken, cultuurlessen, 

voorlezen in en met de bieb. 
 

   Totaal 
03MQ Maria Goretti € 31.585 
03YC T Diekske  € 3.252 
05FX  De Fontein € 9.954 
06ZR St Catharina € 2.404 
07FI De Ratel  € 3.617 
08RA t Kendelke € 20.246 

 
Totaal 
onderwijsachterstandsmiddelen  € 71.058 

 
 

2.7  Risico’s en risicobeheersing 
 
Gedurende het begrotingsproces voor de begroting 2021-2025 is Lijn 83 meer specifiek gaan kijken 
naar enkele belangrijke risico’s voor de continuïteit van de stichting. In 2020 zijn voor het eerst 
periodieke rapportages opgesteld die in dit jaar voornamelijk zijn gebruikt voor interne verantwoording 
over de achterliggende periodes. Door het vertrek van de medewerker Financiën en Beheer en de 
komst van het hoofd Bedrijfsvoering in augustus 2020 zal de rapportage over bedrijfsrisico’s en de 
beheersing van deze risico’s in 2021 meer vorm krijgen. 
 
Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan die nu al een jaar 
voortduurt. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid 
worden ingesteld om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het effect op de stichting en 
de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. Inmiddels is het 
vaccineren van de bevolking gestart en zal dit een effect hebben op de verspreiding van corona en de 
beperkende maatregelen. Ondanks het feit dat in Nederland en wereldwijd vaccinatie is gestart, is het 
aantal besmettingen hoog. Hierdoor bestaat er een onzekerheid die naar onze inschatting niet van 
materieel belang is op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het 
geheel van de werkzaamheden van de stichting. Gezien de bijzondere situatie rondom het Covid-19-
virus in combinatie met de branche (primair onderwijs) waarin de stichting zich bevindt én de steun die 
door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de 
stichting. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen 
worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
 
2.7.1 Strategie 
Ontwikkeling leerkrachten: De in het koersplan genoemde doelen hebben invloed op de leerkrachten 
en de ontwikkeling die zij doormaken om de leerlingen onderwijs op maat te kunnen bieden. 
Professionele ontwikkeling is een noodzaak om de doelen in het koersplan te kunnen bereiken. Dit 
betekent dat iedere leerkracht in de komende jaren begeleid wordt om de ontwikkeling door te kunnen 
maken. De organisatie moet hier in voldoende mate op worden ingericht. In 2021 wordt strategisch 
personeelsbeleid ontwikkeld om de organisatie verder te faciliteren dit doel te bereiken. Daarnaast 
wordt het huidige professionaliseringsbeleid herijkt en opnieuw vastgesteld.  
 
2.7.2 Operationele activiteiten 
Optimalisatie processen: op schoolniveau en bovenschools niveau zijn nog niet alle processen optimaal 
ingeregeld. Het gaat hierbij vooral om ondersteunende processen. In 2020 is de Planning & Control 
tool, Capisci, opnieuw ingericht. Daarnaast zal een herimplementatie van AFAS plaatsvinden, waarbij 
niet alleen AFAS Profit, maar ook AFAS InSite opnieuw wordt ingericht, zodat de verantwoordelijkheid 
zo laag mogelijk in de organisatie wordt belegd. Ook monitoring en bijsturing in operationele processen 
wordt eenvoudiger met deze herinrichting.  
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2.7.3 Financiële positie 
Positie Eigen Vermogen: Op basis van de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen 
vermogen blijkt dat Lijn 83 mogelijk een te hoog eigen vermogen heeft. Lijn 83 heeft de intentie om 
dit vermogen in de komende jaren af te bouwen. Het is echter nog niet mogelijk om te bepalen hoe 
hoog het eigen vermogen voor Lijn 83 moet zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit zal in de loop 
van 2021 duidelijk worden. De meerjarenbegroting laat in de komende jaren een negatief resultaat 
zien. Het negatieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door de materiële kosten die 
substantieel hoger zijn dan de bekostiging die hiervoor ontvangen wordt.  Dit in combinatie met onder 
andere de wijzigingen in de regelgeving (zie punt 2.7.5.) voor groot onderhoud en de vereenvoudiging 
van de bekostiging brengen voor de toekomst extra onzekerheden met zich mee.  
 
2.7.4 Financiële verslaggeving 
 Interne risicobeheersings- en controlesystemen: Lijn 83 maakt gebruik van Spendcloud voor het 
verwerken van facturen en van AFAS voor de administratie. Het is gebleken dat de autorisatiestructuur 
binnen deze applicaties niet afdoende was ingericht. In 2020 is deze structuur aangepast. Na het 
uitvoeren van additionele gegevensgerichte werkzaamheden zijn er geen bijzonderheden naar voren 
gekomen. Met de herimplementatie van AFAS wordt de autorisatiestructuur verder geoptimaliseerd.  
 
2.7.5 Wet- en regelgeving 
Onvoorspelbare bekostiging: Een risico waar alle onderwijsinstellingen in Nederland mee te maken 
hebben, is de onvoorspelbare en ontoereikende bekostiging vanuit de overheid. Er wordt in 
toenemende mate verantwoording verwacht bij steeds meer onderdelen van de bekostiging. Daarnaast 
lopen de kosten voor onderwijshuisvesting en de bekostiging die Lijn 83 ontvangt steeds meer uiteen. 
Ook wordt de regelgeving voor groot onderhoud aangepast wat een grote invloed zal hebben op de 
exploitatie. Hiervoor zal naar alle waarschijnlijkheid geen extra bekostiging tegenover staan.  
 
 
3 Verantwoording financiën 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat 
in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf 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 
 
Leerlingen 
 
Lijn 83 bevindt zich in een regio die gekenmerkt wordt door een dalend leerlingenaantal, buiten onze 
stichting zijn er 2 openbare scholen. Sturen op kwaliteit kan de deelname positief beïnvloeden. 
 

  
Vorig 
jaar Verslagjaar 

2021 2022 2023 
2019 2020 

Aantal leerlingen 2.274 2.204 2.184 2.185 2.153 
 
FTE  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal personeelsleden in vaste dienst weer, uitgedrukt in FTE. 
 
De aantallen genoemd in de jaren 2021 tot en met 2023 zijn gebaseerd op de vastgestelde 
(meerjaren)begroting 2021-2025. De zichtbare daling van de FTE`s wordt veroorzaakt door de 
uitstroom van personeel als gevolg van afloop van tijdelijke contracten en natuurlijk verloop.  
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Aantal FTE 
Vorig 
jaar Verslagjaar 

2021 2022 2023 
2019 2020 

Bestuur/management 12,43 12,51 12,20 10,91 10,48 

Onderwijzend personeel 158,08 147,14 140,99 136,13 134,06 

Ondersteunend personeel  25,76 25,40 25,90 25,15 24,83 

Totaal 196,27 185,05 179,09 172,19 169,37 
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3.2  Staat van baten en lasten en balans 
 

   

Vorig jaar   
2019   

Begroting    
verslagjaar   

2020    

Realisatie 
verslagjaar   

2020    

2021   2022   2023      Verschil   
verslagjaar t.o.v. 

begroting   

Verschil verslagjaar    
t.o.v. vorig jaar   

BATEN                              
Rijksbijdragen   15.664.819   15.211.470  15.606.709   15.074.549   14.813.116  14.798.771      395.239   -58.110   
Overige overheidsbijdragen en 
subsidies   

193.430   180.263  199.399   193.800   192.550  192.550      19.136   5.969  

Baten werk in opdracht van 
derden   

                          

Overige baten   818.045   1.372.446  1.367.258   1.286.569   1.057.194   1.085.743      -5.188   549.213   
TOTAAL BATEN   16.676.295   16.764.179  17.173.367   16.554.918   16.062.860    16.077.064      409.188   497.072   
LASTEN                              
Personeelslasten    13.879.070   14.636.481  15.007.569   14.131.067   13.780.302   13.751.205      371.088   1.128.499   
Afschrijvingen    412.727   409.629  348.211   426.240   423.634   410.564      -61.418   -64.516   
Huisvestingslasten    1.151.654   1.211.399  1.245.179  1.222.099   1.228.799   1.231.099      33.780   93.525   
Overige lasten    1.430.332   1.626.956  1.605.119   1.429.357   1.340.202   1.340.202      -21.837 174.787   
TOTAAL LASTEN    16.873.783   17.884.465  18.206.078  17.208.763   16.772.937   16.733.070      321.613   1.332.295   
SALDO                              
Saldo baten en lasten    -197.488   -1.120.286  -1.032.712   -653.845   -710.077   -656.006      87.574   -835.224  
Saldo financiële baten en lasten    25.832   81.500  241.123   21.500   21.500   21.500      159.623   215.291   
Saldo buitengewone baten en 
lasten   

                           

TOTAAL RESULTAAT    -171.656   -1.038.786  -791.588   -632.344   -688.577   -634.506      247.198   -619.932 
Incidentele baten  - 357.904  357.904   145.144                    
Genormaliseerd resultaat    -529.560  -680.882  -646.444   -632.344   -688.577   -634.506      34.438   -116.884   
 
  
• Verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar t.o.v. begroting. 

 Baten: 
 De totale baten 2020 zijn ca. €400.000 hoger dan begroot, deze stijging is als volgt te onderbouwen: 

o De personele bekostiging is €398.000 hoger door een combinatie van dalende leerlingaantallen en indexaties.  
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o De middelen die in 2019 zijn ontvangen ter dekking van de kosten voor de nieuwe CAO, die in februari 2020 zijn uitbetaald aan 
medewerkers, zijn (geschat op €294.000) abusievelijk opgenomen in de begroting. In de realisatie komen deze niet tot uiting in de 
opbrengsten (wel in de kosten).  

o In 2020 is €96.000 aan subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ontvangen die niet in de begroting waren voorzien. Deze 
middelen zijn in de loop van 2020 beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.  

Lasten 
De totale Lasten zijn ca. €400.000 hoger dan begroot: 
o Personeelslasten: In februari 2020 is een bedrag van €442.000 uitbetaald aan medewerkers ter compensatie voor de nieuwe CAO. Deze 

kosten waren niet opgenomen in de begroting.  
o Overige personele lasten: In 2020 is er minder gebruik gemaakt van schoolbegeleidingsdiensten (€130.000) mede vanwege de corona-

pandemie en het sluiten van de scholen. Ook mede hierdoor zijn er minder opleidingen gevolgd (€130.000). Daarnaast is er meer gebruik 
gemaakt van inhuur van leerkrachten (€329.000), dat grotendeels wordt gecompenseerd door hogere inkomsten vanuit het 
Vervangingsfonds en het UWV (209.000 en €62.000).  

      Resultaat: 
o Het genormaliseerd resultaat 2020 is voor een groot deel beïnvloed door eenmalige effecten te weten de ontvangen rijksbijdrage ad 

€357.904 welke middels een bestemmingsreserve is aangewend om de eenmalige extra last in 2020 te dekken.  Ook heeft er een 
waardecorrectie van de perpetuals plaatsgevonden (€212.760).  Daarnaast is het resultaat van het samenwerkingsverband niet voorzien 
(€90.000).  

Na ‘normalisering’ van het jaarrekeningresultaat, komt het genormaliseerd resultaat Lijn83 uit op €646.000 negatief. 
 
• Verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar t.o.v. voorgaand jaar? 

 Baten: 
o Door de combinatie van daling van de leerlingaantallen en indexaties stijgt de personele bekostiging licht in 2020. Echter deze daling wordt 

tenietgedaan door de eenmalige extra vergoeding die ontvangen is voor de salarisaanpassing. 
o In 2019 zijn extra middelen ontvangen ter compensatie van de nieuwe CAO (€357.904). In 2020 zijn daarentegen middelen ontvangen voor 

inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (€96.000). 
o De baten voor het SWV zijn fors gedaald in 2020 ten opzichte van 2019 (-€170.000). Dit heeft te maken met de vereveningsopdracht, daling 

van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband en de stijging van het aantal leerlingen in het SO.  
o Door een gewijzigde boekingsgang worden in 2020 de inkomsten en uitgaven van het samenwerkingsverband separaat geboekt om het 

inzicht in de opbrengsten en kosten te vergroten. Dit leidt tot een verhoging van de opbrengsten van €145.000.  
Lasten: 
o Personele lasten: de loonkosten zijn in 2020 grotendeels gestegen door de compensatie voor de nieuwe CAO (€442.00). Daarnaast zijn er 

transitievergoedingen uitbetaald ter hoogte van €118.000.  
o Overige lasten: door een gewijzigde boekingsgang worden de inkomsten en uitgaven van het samenwerkingsverband separaat geboekt om 

het inzicht in de opbrengsten en kosten te vergroten. Dit leidt tot een verhoging van de overige kosten van €130.000. 
 

• Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. 
De meerjarenbegroting op termijn laat een kleiner tekort zien, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verlaging van het aantal FTE’s en minder 
inhuur van extern personeel.  
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Balans in meerjarig perspectief 
 

   

Realisatie 
vorig jaar   

2019   

Realisatie 
verslagjaar   

2020   

Begroting   
2021   

Begroting   
2022   

Begroting   
2023   

ACTIVA                  
VASTE ACTIVA                  
Immateriële vaste activa                  
Materiële vaste activa   1.246.735   1.174.773   1.400.000  1.200.000  1.000.000  
Financiële vaste activa    1.327.314   1.282.515   700.000   400.000   300.000  
Totaal vaste activa   2.574.049   2.457.288   2.100.000   1.600.000   1.300.000  
VLOTTENDE ACTIVA                  
Voorraden                  
Vorderingen    1.153.354   1.056.394   600.000   400.000   400.000  
Kortlopende effecten   327.787   253.135           
Liquide middelen    5.849.278   5.790.225   6.500.000   6.300.000   6.000.000  
Totaal vlottende activa    7.330.419   7.099.754   7.100.000   6.700.000   6.400.000  
TOTAAL ACTIVA    9.904.468   9.557.042   9.200.000   8.300.000   7.700.000  
PASSIVA                  
EIGEN VERMOGEN                  
Algemene reserve    4.013.488  4.893.115   3.400.000   2.700.000   2.100.000  
Bestemmingsreserves    2.084.501   413.286   1.500.000   1.500.000   1.500.000  
Overige reserves en fondsen                  
Totaal eigen vermogen    6.097.989   5.306.401   4.900.000   4.200.000   3.600.000  
VOORZIENINGEN    2.136.563   2.488.414   2.300.000  2.100.000   2.100.000  
LANGLOPENDE SCHULDEN                  
KORTLOPENDE SCHULDEN    1.669.916   1.762.228   2.000.000   2.000.000   2.000.000  
TOTAAL PASSIVA    9.904.468   9.557.042   9.200.000   8.300.000   7.700.000  
 
In 2021 zal een inhaalslag plaatsvinden van investeringen (voornamelijk ICT) waarna het 
niveau van materiële vaste activa voor de komende jaren stabiel blijft.  

De financiële vaste activa zullen in de komende jaren afnemen, omdat de 
beleggingsportefeuille wordt afgebouwd. Vanwege de lage rentestand is het opnemen van 
obligaties financieel gezien niet aantrekkelijk.  

Het eigen vermogen van Lijn 83 is in relatie tot de signaleringswaarde (voor mogelijk 
bovenmatig eigen vermogen) aan de hoge kant. In 2021 zal op basis van onderzoek waarbij 
de risico’s die van toepassing zijn de komende jaren worden gekwantificeerd, worden 
bepaald wat het benodigde eigen vermogen is om deze risico’s te kunnen opvangen. Het 
eigen vermogen zal deze in de komende jaren beleidsrijk worden afgebouwd. Op het 
moment dat de risicoanalyse is afgerond, wordt het benodigde eigen vermogen bepaald 
mede op basis van de benodigde risicobuffer. Deze zal jaarlijks worden herijkt en worden 
meegenomen in de meerjarenbegroting.   
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3.3  Financiële positie 
 
Kengetallen  

 
 
Zie voor de definities van de financiële kengetallen 
https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording 

 
Reservepositie 
De reservepositie over de komende jaren laat een mogelijk bovenmatig publiek eigen 
vermogen zien. In dit eigen vermogen is echter ook de bestemmingsreserve Passend 
Onderwijs opgenomen. Deze bestemmingsreserve staat niet ter vrije beschikking van de 
stichting. Zonder deze bestemmingsreserve lijkt het eigen vermogen desondanks aan de 
hoge kant. De rentabiliteit is de komende jaren negatief. Overige kengetallen blijven de 
komende jaren boven de norm. Lijn 83 heeft de intentie om het eigen vermogen zo veel 
mogelijk beleidsrijk af te bouwen. Het is echter op dit moment nog niet aan te geven welk 
niveau het bestuur acceptabel vindt. Goed risicomanagement is daar een voorwaarde voor. 
In 2021 voert Lijn 83 een risicoanalyse uit waarbij de huidige stand van zaken in beeld 
wordt gebracht. Daarna zal de te volgen strategie per geïdentificeerd risico worden bepaald 
met de daarbij behorende (financiële) impact. Pas als deze stappen zijn doorlopen kan Lijn 
83 bepalen wat het noodzakelijk buffervermogen moet zijn (op basis van het risicoprofiel 
van de stichting op dat moment). De hoogte van het buffervermogen zal jaarlijks worden 
geëvalueerd en aangepast waar nodig.  
 
 

VERWIJZING 
Jaarrekening 2020 Lijn 83 

 
 
 

Kengetal
Realisatie vorig 

jaar  (2019)
Realisatie 

verslagjaar  (2020)
Begroting  2021 Begroting  2022 Begroting  2023

Solvabiliteit 2 0,83                             0,82 0,78 0,76 0,74
Weerstandsvermogen 36% 30% 30% 26% 22%
Liquiditeit 5,56 4,03 3,55 3,35 3,20
Rentabiliteit -1,03% -4,54% -3,81% -4,28% -3,94%
Reservepositie 33% 18% 16% 14% 11%

https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording
http://www.lijn83po.nl/bestanden/161/Jaarrekening-2020-Lijn-83.pdf
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Grondslagen
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

 ACTIVITEITEN VAN HET BEVOEGD GEZAG 

Stichting Lijn 83 primair onderwijs heeft als doel het bevorderen van het basisonderwijs in gemeenten Bergen (L), Gennep, Mook en Middelaar. De Stichting is 
gevestigd in Gennep en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41062710.

 GEHANTEERDE VALUTA 

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

 PRESENTATIE 

De jaarrekening is conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij 
de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt over het gehele jaar afgeschreven. Bedragen vanaf                
€ 500 worden geactiveerd.

Financiële vaste activa

De onder de financiële activa opgenomen obligaties zijn beleggingen op lange termijn. Deze beleggingen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde op balansdatum. Na eerste opname worden deze beleggingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Beleggingen die binnen een jaar aflopen, zijn opgenomen onder de effecten.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 
reserve gebracht).

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een 
besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserves komen, een 
inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Bestemmingsreserve Passend Onderwijs

Bij de liquidatie van het samenwerkingsverband zijn de middelen verdeeld onder de participerende besturen. De afspraak is gemaakt dat deze ingezet worden voor 
extra ondersteuning.

Bestemmingsreserve BAPO

De bestemmingsreserve BAPO betreft de vrijgevallen voorziening BAPO welke bestemd is om de kosten van niet opgenomen BAPO-rechten uit het verleden te 
betalen. De reserve BAPO betreft uitsluitend nog niet opgenomen BAPO rechten uit de afgelopen jaren. De reserve BAPO is berekend volgens de bepalingen in de RJ 
271. De reserve is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige verplichtingen. 



Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte rederlijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering zijn 
gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's 
die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven 
zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een 
onregelmatig verloop hebben. De voorziening groot onderhoud wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van uitgaven van groot planmatig onderhoud. De 
onttrekkingen aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een looptijd kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 
van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, niet toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode 
waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt.

In het rapport  zijn ook de geplande uitgaven voor de Piramide en de Maria Goretti opgenomen, terwijl er voor deze scholen vervangende nieuwbouw gepland is. 
Volgens de geldende wetgeving  mag het schoolbestuur niet investeren in nieuwbouw en zouden deze uitgaven kunnen vervallen, maar omdat de financiering nog 
onduidelijk is hebben we de geplande uitgaven laten staan. 

Momenteel wordt er landelijk overleg gevoerd over de verantwoording van de voorziening onderhoud en hoe deze opgebouwd dient te zijn. Mogelijk zal  het rapport 
hierop aangepast moeten worden.  Als besluitvorming over de hierboven genoemde zaken heeft plaatsgevonden wordt duidelijk of de voorziening toereikend is, zo 
niet zal de voorziening op niveau gebracht dienen te worden.

Voorziening jubileumgratificatie
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de datum van indiensttreding, blijfkanspercentage en een uitkering  bij 25- en 40- jarig jubileum confrom de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen 
contante waarde, de discontovoet bedraagt 1%.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATEN

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 deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen

Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de 
door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de rijksbijdragen.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeneningsclausule) worden in het jaar 
waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten 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 verantwoord in het jaar waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen  verstrekt  door gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De Overige 
overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overig baten

De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.



Personeelslasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die 
betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg.

Pensioenlasten

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden de premies betaald waarvan een 
deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per ultimo december 2020 is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) van het pensioenfonds 87,6%. De pensioenverplichting 
wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als 
last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, 
anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

De dekkingsgraad van het ABP ultimo boekjaar is 93,2%. Als gevolg hiervan heeft het ABP een herstelplan opgesteld waarbij binnen maximaal 10 jaar de 
dekkingsgraad minimaal 126% is. Als het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen of als de beleidsdekkingsgraad langer dan 6 jaareindes achter elkaar lager is dan 
104,2%, worden de pensioenen verlaagd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt over het gehele jaar 
afgeschreven.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige instellingslasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

 Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief 
worden verantwoord. 
Ontvangen  interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.



1  ACTIVA

Vaste activa
1.2  Materiële vaste activa 1.174.773                        1.246.735                        
1.3  Financiële vaste activa 1.282.515                        1.327.314                        

Totaal vaste activa 2.457.288                        2.574.049                        

Vlottende activa
1.5  Vorderingen 1.056.394                        1.153.354                        
1.6  Effecten 253.135                            327.787                            
1.7  Liquide middelen 5.790.225                        5.849.278                        

Totaal vlottende activa 7.099.754                        7.330.419                        

TOTAAL ACTIVA 9.557.042                        9.904.468                        

2  PASSIVA

2.1  Eigen vermogen 5.306.401                        6.097.989                        

2.2  Voorzieningen 2.488.414                        2.136.563                        

2.4  Kortlopende schulden 1.762.228                        1.669.916                        

TOTAAL PASSIVA 9.557.042                        9.904.468                        

€

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

31-12-2020 31-12-2019
€



Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
€ € €

3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen 15.606.709                       15.211.470                       15.664.819                       
3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 199.399                            180.263                            193.430                            
3.5  Overige baten 1.367.258                         1.372.446                         818.045                            

Totaal baten 17.173.366                       16.764.179                       16.676.294                       

4  LASTEN

4.1  Personeelslasten 15.007.569                       14.636.481                       13.879.070                       
4.2  Afschrijvingen 348.211                            409.629                            412.727                            
4.3  Huisvestingslasten 1.245.179                         1.211.399                         1.151.653                         
4.4  Overige lasten 1.605.119                         1.626.956                         1.430.332                         

Totaal lasten 18.206.078                       17.884.465                       16.873.782                       

Saldo baten en lasten -1.032.712                        -1.120.286                        -197.488                           

5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 241.123                            81.500                               25.833                               

Resultaat -791.588                           -1.038.786                        -171.655                           

Incidentele baten en lasten 145.144                            357.904                            357.904                            

Genormaliseerd Resultaat                            -646.444                            -680.882                            -529.559 

Staat van baten en lasten over 2020
Stichting Lijn 83 primair onderwijs



Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -1.033                           -197                            

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 348                                419                                
- mutaties voorzieningen 352                                -283                               

700                                136                             
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen (-/-) 97                                  17                                  
- schulden 92                                  -19                                 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 189                                -2                                

Ontvangen interest 9                                    12                                  

Betaalde interest (-/-) -22                                 -20                                 

Opbrengst financiële vaste activa 41                                  33                                  

28                                  26                               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -115                               -37                              

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -276                               -492                               

Desinvesteringen in materiële vaste activa -                                     -                                     

Investeringen in financiële vaste activa (-/-) -                                     -                                     

Desinvesteringen financiële vaste activa 332                                -                                     

Investeringen in deelnemingen en/of -                                     -                                     
samenwerkingsverbanden (-/-)

Mutaties leningen (-/-) -                                     -                                     

Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-) -                                     -                                     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 56                                  -492                            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                                     -                                     

Aflossing langlopende schulden (-/-) -                                     -                                     

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                                     -                                  

Overige balansmutaties -                                     -                                  

Mutatie liquide middelen -59                                 -529                            

Beginstand liquide middelen 5.849                             6.378                          

Eindstand liquide middelen 5.790                             5.849                          

Kasstroomoverzicht 2020
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

2020 2019
x € 1.000 x € 1.000



ACTIVA

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa 31-12-2020 31-12-2019

Iventaris en apparatuur 59.806 64.547

Meubilair 423.475 445.610

ICT 515.078 539.579

Leermiddelen 176.414 196.999

Totaal materiële vaste activa 1.174.773 1.246.735

 Aanschafprijs       
t/m 2019 

 Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardevermin-

deringen                
t/m 2019 

 Boekwaarde 
01-01-2020 

 Investeringen       
2020 

 Des-
investeringen       

2020 

 Afschrijvingen  2020  Aanschafprijs
31-12-2020 

 Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardevermin-

deringen 
31-12-2020 

 Boekwaarde 
31-12-2020 

€ € € € € € € €

Inventaris en apparatuur 166.520                      101.972                      64.547                        6.099                          -                                   10.841                        172.619                      112.813                      59.806                        

Meubilair 1.922.216                  1.476.606                  445.610                      38.280                        -                                   60.416                        1.960.496                  1.537.022                  423.475                      

ICT 1.625.477                  1.085.898                  539.579                      192.691                      -                                   217.192                      1.818.168                  1.303.090                  515.078                      

Leermiddelen 1.037.196                  840.197                      196.999                      39.178                        -                                   59.762                        880.993                      704.579                      176.414                      

Totaal materiële vaste activa 4.751.408                  3.504.673                  1.246.735                  276.248                      -                                   348.211                      4.832.275                  3.657.503                  1.174.773                  

Afschrijvingspercentages
Inventaris en apparatuur 10,00%
Meubilair 6,67%
ICT 20,00%
Leermiddelen 12,5%

Stichting Lijn 83 primair onderwijs
Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020



31-12-2020 31-12-2019
€ €

1.3 Financiële vaste activa

Effecten 1.282.515                  1.327.314                  

Effecten

Overzicht obligaties
% Nominaal Aankoopwaarde Geamortiseerde Koersresultaat Lossing * Beurswaarde Geamortiseerde

waarde waarde
31-12-2019 2020 2020 31-12-2020 31-12-2020

€ € € € € € €

VAR Aegon 2004/ 500.000                       500.750                    307.050                  -                                -                                399.950                     399.950                     
Var ING Groep Perp III 2004/ 520.000                       535.132                    362.700                  -                                -                                482.560                     482.560                     
Bank Ned. Gemeente 11/21 150.000                       162.830                    151.604                  153.900                     
Ned. Waterschap Bank 11/21 100.000                       112.250                    101.531                  100.110                     
Rabobank Ned. 2007/2022 4,750 100.000                       108.834                    102.650                  -                                -                                104.750                     101.767                     
EFSF 2013/2023 1,875 150.000                       147.426                    147.426                  -                                -                                159.203                     147.426                     
EIB 2012/2022 2,250 150.000                       153.657                    151.219                  -                                -                                157.928                     150.813                     

1.670.000                    1.720.879                1.324.180               -                                -                                1.558.400                  1.282.515                  

Waardering van de obligaties vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. In 2020 zijn de perpetuals echter significant in waarde gestegen ten opzichte van 2019 en 2018, waardoor de 
geamortiseerde waarde niet meer de huidige marktwaarde vertegenwoordigt. De eerdere afwaardering van de perpetuals is teruggenomen (€ 212.760). In januari 2021 is de ING perpetual verkocht.

Kortlopend deel < 1 jaar * 253.135                     

Langlopend deel > 1 jaar 1.282.515                  

1.535.650                  

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

 * Obligaties waarvan einde looptijd afloopt in 2021. Deze worden gepresenteerd onder de  
kortlopende effecten (1.6). 



Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020
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1.5  Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 12.198                     34.369                       

1.5.2 OCW / EZ 684.573                   648.405                     

1.5.6 Overige overheden
 - Gemeentelijke voorziening huisvesting -2.916                      -2.916                        
 - Onroerende zaakbelasting -                                -                                  

Totaal overige overheden -2.916                      -2.916                        

1.5.7  Overige vorderingen
 - Waarborgsommen 74.399                     80.099                       

 Transitorische posten -                                53.130                       
 - Te vorderen Lage Inkomensvoordeel (LIV) subs   
Belas 3.806                       2.248                          
- Overige nog te ontvangen bedragen 282.350                   338.019                     

Totaal overige vorderingen 360.555                   473.496                     

1.5.8  Overlopende activa
 - Vooruitbetaalde kosten 1.984                       0                                 
 - Verstrekte voorschotten -                                -                                  
 - Overige overlopende activa -                                -                                  

Totaal overlopende activa 1.984                       0                                 

 Totaal vorderingen 1.056.394               1.153.354                 

31-12-2020 31-12-2019



Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020
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 Gearmortiseerde 
waarde 

01-01-2020 

Investeringen Desinvesteringen  Geamortiseerde 
waarde 

31-12-2020 

1.6  Effecten

1.6.2 1 Obligaties
Bank Ned. Gemeente 11/21 151.604                   
Ned. Waterschap Bank 11/21 101.531                   

 Totaal effecten -                                 -                               -                                253.135                   

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1.7  Liquide middelen

1.7.1  Kas 2.052                          2.133                         

1.7.2  Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.788.173                  5.847.144                  

1.7.3  Deposito's
- Spaarrekening
- Beleggersrekening

Totaal deposito's -                                  

1.7.4  Overige liquide middelen -                                  -                                  

 Totaal liquide middelen 5.790.225                  5.849.278                 



Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

 Stand per 
01-01-2020 

Resultaat  Overige mutaties  Stand per 
31-12-2020 

2  PASSIVA

2.1  Eigen vermogen

2.1.1   Algemene reserve 4.013.488                -881.333                  1.760.960                  4.893.115                  

2.1.2  Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek) 594.597                   89.745                     -271.056                    413.286                     
2.1.3  Bestemmingsreserve BAPO (publiek) 1.132.000                -                                -1.132.000                 -                                  
2.1.4 Bestemmingsreserve Aanvullende Bekostiging 2019/2020 357.904                   -                                -357.904                    -                                  

Totaal eigen vermogen 6.097.989               -791.588                  -                                  5.306.401                 

 Stand per 
01-01-2020 

 Dotaties  Onttrekkingen Vrijval  Rente mutatie      
(bij contante 

waarde) 

 Stand per 
31-12-2020 

€ € € € € €

2.2  Voorzieningen

2.2.1  Jubileumvoorziening 78.256                      28.286                     6.278                       -                                -                                  100.264                     

2.2.2  Voorziening groot onderhoud 2.058.307                436.099                  106.256                   -                                -                                  2.388.150                  

     Totaal voorzieningen 2.136.563                464.385                  112.534                   -                                -                                  2.488.414                 

 Kortlopend
deel < 1 jaar 

 Langlopend
deel > 1 jaar 

Jubileumvoorziening 14.846                       85.418                       

Voorziening groot onderhoud 660.092                     1.728.058                  

674.938                     1.813.476                  

Voorzieningen



Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020
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2.4  Kortlopende schulden

2.4.1  Kredietinstellingen -                                -                                  

2.4.2  Vooruitgefactureerde en  -ontvangen termijnen OHW -                                -                                  

2.4.1  Crediteuren 202.172                   148.020                     

2.4.3  Belastingen en premies sociale verzekeringen
 - Loonheffing 502.161                   441.870                     
 - Premies sociale verzekeringen 3.984                       71.874                       

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 506.145                   513.744                     

2.4.4  Schulden ter zake van pensioenen 176.008                   170.006                     

2.4.5  Overige kortlopende schulden
 - Bankkosten -                                214                             
 - Netto salarissen 9.512                       3.900                          
 - Afrekening projectsubsidies -1.733                      -1.733                        
 - Overige 45                             5.593                          
- Nog te besteden subsidies geoormerkt ministerie -                                18.816                       
- Te betalen Vervangingsfonds 300.226                   375.982                     
DVE controle jaarrekening 4.000                       9.775                          

Totaal overige kortlopende schulden 312.050                   412.550                     

2.4.6 De overlopende passiva
 - Vakantiegeld en -dagen 447.347                   425.597                     
 - Transitorische posten 118.506                   -                                  

Totaal overlopende passiva 565.853                   425.597                     

Totaal kortlopende schulden 1.762.228               1.669.916                 

€ €

€ €

31-12-2020 31-12-2019

31-12-201931-12-2020



G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van de Ontvangen t/m
 toewijzing 2020

 €  € 

Subsidie zij-instroom 2019 2019/2/1189231 21-mei-19 20.000               20.000                     
Subsidie zij-instroom 2019 2019/2/1189231 21-mei-19 20.000               20.000                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-02RU 16-okt-20 11.700               11.700                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-03IZ 16-okt-20 14.400               14.400                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP-37663-PO-03MQ 2-jul-20 14.400               14.400                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-03NF 16-okt-20 18.000               18.000                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-03YC 16-okt-20 10.800               10.800                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-04VJ 16-okt-20 9.900                 9.900                       
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-05FX 16-okt-20 36.900               36.900                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-05IA 16-okt-20 16.200               16.200                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-06IP 16-okt-20 4.500                 4.500                       
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-06ZR 16-okt-20 6.300                 6.300                       
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP-37663-PO-07FI 2-jul-20 15.300               15.300                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-07FI 16-okt-20 12.600               12.600                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-07VD 16-okt-20 13.500               13.500                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-08LM 16-okt-20 14.400               14.400                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-08RA 16-okt-20 25.200               25.200                     
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-37663-PO-09AI 16-okt-20 5.400                 5.400                       

Totaal 269.500             269.500                  

G2  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A  Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen
 toewijzing 2020  ultimo 2020 

 €  €  €  € 

-                          -                               -                          -                          
-                          -                               -                          -                          
-                          -                               -                          -                          

Totaal -                          -                               -                          -                          

 
G2-B  Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag van de Saldo Ontvangen Lasten in Totale kosten Saldo nog te
toewijzing 01-01-2020 t/m 2020 31-12-2020 besteden

Kenmerk Datum 2020 ultimo 2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

-                          -                               -                          -                          -                          -                                
-                          -                               -                          -                          -                          -                                
-                          -                               -                          -                          -                          -                                

Totaal -                          -                               -                          -                          -                          -                                

 



 geheel uitgevoerd en afgerond  nog niet geheel afgerond 

 

 

 









Toewijzing

Omschrijving

Omschrijving
 Kenmerk  Datum 

 Kenmerk  Datum 

Toewijzing

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Model G)
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Toewijzing De prestatie is ultimo 2020 conform de subsidiebeschikking


































Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Gehuurde panden:

Stichting Lijn 83 po huurt van de stichting Destion een schoolgebouw te Molenhoek. De looptijd van het contract is 40 jaar.
Het verhuurbedrag is afhankelijk van het aantal lokalen (m2) wat gebruikt wordt.

Stichting Lijn 83 po huurt van de stichting Destion een schoolgebouw te Bergen. De looptijd van het contract is 40 jaar.
Het verhuurbedrag is afhankelijk van het aantal lokalen (m2) wat gebruikt wordt.



3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen

3.1.1  Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ

 - Rijksbijdrage Ministerie van OCW/EZ 14.040.542         13.461.527         14.055.136         

 - Niet-geoormerkte subsidies Ministerie 
   van OCW/EZ -                           -                           -                           

Totaal rijksbijdragen Ministerie OCW/EZ 14.040.542         13.461.527         14.055.136         

Totaal rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ 14.040.542         13.461.527         14.055.136         

3.1.2  Overige subsidies OCW/EZ

 - overige subsidies 769.640              952.943              643.615              

Totaal overige subsidies OCW/EZ 769.640              952.943              643.615              

3.1.4  Bij: Ontvangen doorbetalingen van Rijksbijdragen
 - Bijdrage Samenwerkingsverband 796.527              797.000              966.068              
 - Bijdragen SWV/Ondersteuning LGF -                           -                           

Totaal bij: ontvangen doorbetalingen 796.527              797.000              966.068              

Totaal Rijksbijdragen 15.606.709         15.211.470         15.664.819         

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

2019Begroting 20202020
€ € €



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies
 - Overige overheidsbijdragen en -subsidies 199.399              180.263              193.430              

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies 199.399              180.263              193.430              

3.2.2  Overige overheidsbijdragen -                           -                           -                           

Totaal overige overheidsbijdragen 199.399              180.263              193.430              

3.5  Overige baten

3.5.1  Verhuur 162.939              153.340              137.503              

3.5.2  Detachering personeel 654.686              680.545              622.982              

3.5.5  Ouderbijdragen 23.254                33.500                34.742                

3.5.6  Overige 
 - Tussenschoolse opvang 2.118                   2.000                   5.172                   
 - Overige personele bijdragen derden 11.322                2.500                   -                           
 - Bijdrage Samenwerkingsverband 326.766              482.561              12.000                
 - Ondersteuningsbudget 106.231              9.000                   -48.699               
 - Cultuurpad Sien -                           -                           -                           
 - Kentalis -                           -                           -                           
 - Overige 79.942                9.000                   54.345                

526.379              505.061              22.818                

Totaal overige baten 1.367.258           1.372.446           818.045              

2019
€ € €

2020 Begroting 2020

2020 Begroting 2020

2019
€€ €



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020
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4  LASTEN

4.1  Personeelslasten

4.1.1  Lonen en salarissen
 - Brutolonen en salarissen 10.214.608         10.294.937         9.326.879           
 - Sociale lasten 2.246.490           1.559.713           2.110.689           
 - Pensioenpremies 1.499.496           1.299.759           1.499.338           

Totaal lonen en salarissen 13.960.594         13.154.409         12.936.906         

Uitsplitsing personeel naar fte 2020 2019 2014

Directie 12                        12                        18                        
Onderwijzend personeel 147                      158                      152                      
OOP 27                        26                        23                        

186                      196                      193                      

4.1.2  Overige personele lasten
 - Dotaties personele voorzieningen 28.286                -                           1.591                   
 - Personeel niet in loondienst 941.386              434.600              1.018.221           
 - Deskundigheidsbevordering personeel 171.434              299.796              202.145              
 - Reis- en verblijfkosten 9.925                   24.000                15.895                
 - Overige personele lasten 515.622              696.823              203.076              

Totaal overige personele lasten 1.666.654           1.455.219           1.440.928           

4.1.3  Af: uitkeringen 619.679              331.051              498.764              

Totaal personele lasten 15.007.569         14.278.577         13.879.070         

4.2  Afschrijvingen

4.2.2  Materiële vaste activa
- Meubilair, Hardware, Inventaris
  en apparatuur 348.211              409.629              412.727              

348.211              409.629              412.727              

Totaal afschrijvingen 348.211              409.629              412.727              

€

2020

€€
2019

2019Begroting 2020
€ €

2020 Begroting 2020

€



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020
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4.3  Huisvestingslasten

4.3.1  Huur 261.036              260.400              235.710              

4.3.2  Verzekeringen -                           -                           

4.3.3  Onderhoud
- Dotatie onderhoudsvoorziening 436.099              436.099              404.107              
- Onderhoud 44.323                45.500                35.163                

Totaal onderhoud 480.422              481.599              439.270              

4.3.4  Energie en water 200.310              233.950              211.404              

4.3.5  Schoonmaakkosten 234.810              174.500              204.070              

4.3.6  Heffingen 23.737                26.200                16.477                

4.3.7  Overige
- Tuinonderhoud 3.436                   6.300                   7.383                   
- Bewaking / beveiliging 36.030                27.200                32.660                
- Overige huisvestinglasten 5.398                   1.250                   4.680                   

Totaal overige huisvestinglasten 44.863                34.750                44.723                

Totaal huisvestingslasten 1.245.179           1.211.399           1.151.653           

€€ €
2020 Begroting 2020 2019



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020
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4.4  Overige instellingslasten

4.4.1  Administratie- en beheerslasten
 - Administratie en beheer 220.112              226.000              206.722              
 - Accountantskosten 10.609                15.000                16.200                
 - Deskundigenadvies 20.553                5.500                   34.198                
 - Juridische kosten 8.155                   10.000                596                      
 - Telefoon-, portokosten e.d. 9.758                   10.550                9.033                   
 - Overige administratie en beheer 52.432                126.490              53.022                

Totaal administratie- en beheerslasten 321.619              393.540              319.770              

Accountantslasten 2020 2019
Honorarium onderzoek jaarrekening 16.200                

-                           16.200                

4.4.2  Inventaris, apparatuur en leermiddelen
 - Inventaris en ICT 459.634              401.123              365.229              
 - Leermiddelen 148.042              134.500              144.096              
 - Bibliotheek / mediatheek 1.385                   4.550                   1.545                   
 - Reproductiekosten 76.012                71.000                76.308                

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 685.074              611.173              587.179              

4.4.4  Overige
 - Vergaderkosten 2.776                   10.650                4.542                   
 - Kabeltelevisie en overige rechten 3.545                   5.050                   3.285                   
 - Abonnementen 8.474                   12.400                9.936                   
 - Contributies 44.165                44.600                45.647                
 - Representatie 23.654                10.700                24.240                
 - Medezeggenschapsraad- en ouderraad 5.322                   32.252                8.821                   
 - Verzekeringen 8.887                   10.800                10.472                
 - Culturele vorming 23.971                73.960                18.594                
 - Sportdag en vieringen 4.234                   7.500                   7.921                   
 - Reizen en excursies 2.013                   20.800                14.235                
- Leerlingenzorg 100.000              
 - Testen en toetsen 3.772                   14.150                6.491                   
 - Tussenschoolse opvang 324                      -                           829                      
 - Projecten 291.626              239.081              309.803              
 - Overige lasten 175.662              40.300                58.566                

Totaal overige lasten 598.426              622.243              523.383              

Totaal overige instellingslasten 1.605.119           1.626.956           1.430.332           

2019Begroting 2020
€ € €

2020



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020
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5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1  Financiële baten
- Rentebaten 8.088                   1.000                   8.088                   
- Rente spaarrekening 1.327                   35.000                4.228                   
- Overige financiële baten 253.757              60.000                33.482                

263.172              96.000                45.798                

5.5  Financiële lasten
- Rentelasten 8.780                   4.500                   6.230                   
- Overige financiële lasten 13.269                10.000                13.736                

22.049                14.500                19.966                

Totaal financiële baten en lasten 241.123              81.500                25.833                

€ € €
2020 Begroting 2020 2019



Overzicht verbonden partijen
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Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.



WNT-verantwoording 2020 Lijn 83 PO

De WNT is van toepassing op Lijn 83 PO. Het voor Lijn 83 PO toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 149.000. 
Het betreft het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C met een totaalscore van 8 punten. 

De complexiteitspunten per criterium zijn 4 (gemiddelde baten) , 2 (gemiddeld aantal leerlingen) en 2 (aantal

onderwijssoorten). 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 
functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)  
Dienstbetrekking? 

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op 
termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de 
overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

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

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

M.E.W. Leijser

voorzitter CvB

01/01 – 31/12

€ 22.331

€ 122.693

€ 100.362

1,0

ja

€ 122.693

N.v.t.

€ 149.000

M.E.W. Leijser

N.v.t. 

N.v.t.

€ 90.572

1,0

ja

voorzitter CvB

1/1 - 31/12



Beloningen betaalbaar op 
termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10

Bezoldiging

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de 
overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

Gegevens 2019

bedragen x € 1 G. Vrinte

Functiegegevens Lid

€ 109.955

€ 138.000

€ 19.383

€ 109.955

Voorzitter Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

B.Wein-Felling G. Vrinte

€ 9.225 € 6.150

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

€ 9.225 € 6.150

€ 22.350 € 14.900

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

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

B.Wein-Felling B.Wein-Felling G. Vrinte

Voorzitter Lid Wnd voorzitter

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling



Aanvang en einde 
functievervulling in 2019

1/5-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 3.074
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 9.749

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1
A. van 

Mill
M. 

Bergmans
M. Rutten

F. 
Vullings

M.C.W. 
Janssen

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020

1/1 - 
31/12

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
1/1 - 
31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 14.900 € 14.900 € 14.900 € 14.900 € 14.900

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag

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

Bezoldiging € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150

Het bedrag van de 
overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

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. N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1
A. van 

Mill
M. 

Bergmans
M. Rutten

F. 
Vullings

M.C.W. 
Janssen

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde 
functievervulling in 2019

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
1/1-

31/12
1/1-31/12

€ 13.895 € 4.500 € 6.749

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling

€ 6.150 € 2.050 € 4.100

1/5 - 31/12 1/1 - 30-4 1/1-30/4



Bezoldiging

Bezoldiging € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 13.800 € 13.800 € 13.800 € 13.800 € 13.800



Het resultaat over 2020 wordt als volgt verdeeld:

Resultaat exploitatie 2020: -791.588                         

Resultaatverdeling :
Algemene reserve -881.333                         
Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek) 89.745                            
Bestemmingsreserve BAPO (publiek)
Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek)

-791.588                         

(Voorstel) bestemming resultaat
Stichting Lijn 83 primair onderwijs



Gebeurtenissen na balansdatum
Stichting Lijn 83 primair onderwijs

De COVID-19 pandemie heeft in 2020 ingrijpende gevolgen gehad voor de samenleving. Voor Lijn 83 zijn de
gevolgen voor onze activiteiten en resultaten relatief beperkt. Wel zijn er diverse veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen genomen voor medewerkers en leerlingen. 
Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de Continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag.



Vaststellen van de jaarrekening

Goedkeuren van de jaarrekening

Voorzitter College van Bestuur: w.g. M.E.W. Leijser

Heijen, 

Raad van Toezicht: w.g. B. Wein-Felling

w.g. M. Janssen

w.g. G. Vrinte

w.g. M. Rutten

w.g. M. Bergmans

w.g. F. Vullings

Heijen, 

Ondertekening van de jaarrekening
Stichting Lijn 83 primair onderwijs



Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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Naam en adres instelling: Stichting Lijn 83 primair onderwijs
De Grens 35B
6598 DK Heijen

Telefoon: 0485-540939
Fax:

E-mail: info@lijn83po.nl
Website: www.lijn83po.nl

Bestuursnummer: 37663
BRIN-nummers:

Contactpersoon voor het Jaarverslag: Mevr. M. Sander - Happel
De Grens 35B
6598 DK Heijen

E-mail: info@lijn83po.nl

Gegevens over de rechtspersoon
Stichting Lijn 83 primair onderwijs
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