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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland van 2021. In dit verslag vindt u
een verantwoording van het beleid en de financiën van deze mooie organisatie. Voor het leesgemak is er
een beknopte managementsamenvatting toegevoegd.
Net als 2020 werd 2021 sterk beïnvloed door het coronavirus. Vanuit de overheid zijn extra middelen
toegekend om de opgelopen achterstanden in te halen. Deze NPO-middelen zijn door de scholen ingezet op
zogeheten evidence based maatregelen. Maatregelen met een bewezen positieve effectiviteit. Helaas is er
ook in onze regio een tekort aan personeel, waardoor niet overal de middelen volledig benut konden
worden. Ook het vervangen bij ziekte is helaas niet altijd mogelijk gebleken, ondanks de grote bereidheid
onder het personeel om voor elkaar in te vallen. Met elkaar de schouders eronder zetten heeft in ieder geval
geleid tot een positief beeld bij de inspectie, die geconstateerd heeft dat de basiskwaliteit op orde is en dat
eventuele zorgen goed in beeld zijn bij het bestuur/de organisatie.
Ook in 2021 gold voor alle scholen het basisarrangement. Er is een start gemaakt met het meer online
aanbieden en volgen van scholingen. Dit was nodig, omdat fysieke bijeenkomsten ook in dit jaar te kampen
hadden met het coronavirus. De tevredenheid over deze scholingen zijn overigens positief.
Het afgelopen jaar zijn er twee fusies geweest. Tasveld, 't Zigt en Jan Ligthart zijn officieel overgegaan in De
Optimist. Helaas nog niet in het nieuwe gebouw. Daarnaast zijn de scholen De Garven en De Vore opgegaan
in de samenwerkingsschool De Rietpluim, vallend onder het bestuur van Marenland. Het totaal aantal
leerlingen is hierdoor weer gestegen, ook omdat er een toename was van het aantal kinderen in de
schakelklassen.
In 2021 zijn er geen nieuwe schoolgebouwen opgeleverd. Wel zijn verschillende bouwprocessen gestart voor
Noord, West en Tuikwerd in Delfzijl. De versterking van de school in Garmerwolde is begonnen en er is een
tijdelijk gebouw gerealiseerd in Appingedam, wat onderdak moet gaan bieden aan de te versterken scholen
in Appingedam. Rondom de nieuw op te leveren scholen in Woltersum en Holwierde zijn belangrijke stappen
gezet.
Graag spreek ik mijn dank uit naar alle collega's binnen Marenland, de leden van de Raad van Toezicht, de
GMR-leden en alle andere betrokkenen die het mogelijk hebben gemaakt dat we het onderwijs zo hebben
kunnen vormgeven en snel konden inspelen op de veelvuldige aanpassingen door de coronamaatregelen.
Dankzij de flexibele inzet van de medewerkers en het oog voor onze leerlingen is het gelukt om onderwijs
aan te bieden. Na twee jaar werken in een door corona overheerste maatschappij wordt het tijd om weer
richting het ‘gewone’ onderwijs te gaan.
Geert Bijleveld - Voorzitter College van Bestuur

3

Managementsamenvatting
Algemeen
Ook voor het verslagjaar 2021 wordt gebruikgemaakt van het format voor het jaarverslag dat door een
werkgroep van de PO-raad, bestaande uit bestuurders en controllers, is opgesteld. Met behulp van dit
format legt Marenland binnen de wettelijke kaders op een compacte wijze verantwoording af aan de
stakeholders over het verslagjaar 2021. Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het
jaarverslag van het bestuur. Het format hebben wij naar eigen inzicht uitgebreid met deze
managementsamenvatting en op een enkel punt anders ingedeeld. Het verslag van de Raad van Toezicht
blijft bijvoorbeeld een integraal onderdeel van het bestuursverslag en is niet als bijlage meegenomen.
Daarnaast wordt ook dit jaar weer specifiek aandacht besteed aan de gevolgen van het coronavirus en is er
extra aandacht voor de reservepositie in het kader van het (mogelijk) bovenmatig publiek eigen vermogen.

Het Schoolbestuur
Profiel
Marenland staat voor goed, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs in Noordoost-Groningen. Leerlingen
krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de koers van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Door de
versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied is het bestuur daarnaast (tijdelijk) verantwoordelijk voor het
realiseren van nieuwe en/of versterkte schoolgebouwen. Vanuit deze kerntaken is in 2021 voortgeborduurd
op het in 2019 opgestelde strategisch plan. Dit plan is gebaseerd op de volgende speerpunten: kwaliteit,
talenten, toekomst, professionaliteit en samenwerken.
Organisatie
Marenland heeft een eenhoofdig bestuur en handhaaft de zogenaamde governance code. Hierin zijn de
basisprincipes vastgelegd omtrent de professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het
primair onderwijs. In dit kader is gekozen om tussen bestuur en intern toezicht een functionele scheiding
(two-tier) tot stand te brengen. Hiervoor is een Raad van Toezicht ingesteld, bestaande uit een voorzitter en
vier leden. Sinds 2006 heeft Marenland een GMR. In 2021 bestond deze uit tien leden (vijf ouders en vijf
leerkrachten).
Dialoog
Binnen het speelveld zijn veel overlegpartners. Er is een nauwe samenwerking met Noordkwartier en het
voortgezet onderwijs in de regio. Andere belangrijke overlegpartners zijn de gemeenten, de kinderopvang en
het samenwerkingsverband waaronder Marenland valt. Waar mogelijk zijn we lid van belangrijke
verenigingen zoals Kansrijke Groningers. De bestuurder heeft zitting in het bestuur van deze vereniging.
Voor klachten die niet door een directeur kunnen worden afgehandeld is het bestuur het eerste
aanspreekpunt.
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Verantwoording beleid
➢ Onderwijs en kwaliteit
Onderwijsvisie algemeen
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is verantwoordelijk voor achttien basisscholen/kindcentra in
Noordoost-Groningen. We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, met respect en
aandacht voor elkaar en onze omgeving. Onze speerpunten zijn:
• Kwaliteit
In alles wat we doen staat kwaliteit voorop.
• Talenten
Omdat het fijn is om (later) dingen te doen waar je goed in bent en om kansen te bieden, benutten we
onze eigen talenten en laten we ook leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
• Toekomst
We voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding van onze leerlingen met de (toekomstige)
samenleving.
• Professionaliteit
Om iedere leerling de beste kansen te kunnen bieden blijven we ons ontwikkelen.
• Samenwerking
Samenwerking binnen onze Integrale Kindcentra, met de scholen van Noordkwartier en de
kinderopvangorganisatie Kids2b, is voor ons een vanzelfsprekendheid.
In 2021 is er een grote druk ontstaan op de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsontwikkeling. De
invloed van de coronapandemie is op alle fronten zichtbaar in onze organisatie, dus ook op de kwaliteit.
Scholen hebben alle zeilen bijgezet om in ieder geval de basisvaardigheden zo goed mogelijk aan te bieden,
op school en via het afstandsonderwijs. Niet alle leerlingen hebben kunnen meekomen in met name het
thuisonderwijs en dit is zichtbaar in de resultaten. Alle scholen hebben met de extra NPO-middelen ingezet
op het verminderen van achterstand of vertraging. Leerlingen op diverse scholen zijn extra op school
geweest met een wekelijks extra programma na schooltijd.
In 2021 heeft de inspectie een klein bestuursonderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in
Marenland. De inspectie was tevreden en vindt de organisatie in control. Zowel de inspectie als wijzelf zien
wel dat voor leerlingen die meer en sneller kunnen, de uitdaging kan verbeteren. Dit nemen de scholen op in
hun aanpak.
Alle scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem Kwintoo, wat dit jaar maar deels kon worden uitgevoerd.
Het tevredenheidsonderzoek onder ouders is in 2021 uitgevoerd. Ouders waarderen het onderwijs in
Marenland met een 7,7 (landelijk is dit een 7,5).
Er zijn in 2021 vijf scholen digitaal bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Van deze bezoeken volgt
geen verslag of beoordeling. De gegevens worden gebruikt voor het jaarlijkse rapport van de inspectie De
staat van het onderwijs.
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Passend onderwijs heeft een belangrijke plaats binnen onze stichting. Naast de basisondersteuning op de
school zelf, is het Regionaal Expertise Team (RET) ingericht. Deze voorziening van Marenland en
Noordkwartier biedt snel en adequaat zorg aan leerlingen, ouders en leerkrachten die speciale
ondersteuning nodig hebben. We zien dat dit schooljaar de vragen over deze begeleiding zijn toegenomen.
Ook zijn er meer leerlingen verwezen naar het SBO en het SO.
Het onderwijs in de schakelklas is in 2021 uitgebreid. Naast het onderwijs aan asielzoekersleerlingen en
leerlingen uit het Caribisch gebied, zijn leerlingen uit Afghanistan binnengekomen. Deze leerlingen blijven
over het algemeen kort en worden dan elders in Nederland geplaatst. Deze opvang en onderwijs vraagt een
hele speciale aanpak. Het lerarentekort heeft veel invloed, waardoor deze leerlingen minder naar school zijn
gegaan dan gewenst.
Marenland heeft in 2021 geen thuiszitters gehad. Wel waren er leerlingen die niet naar school kwamen
omdat ouders bang waren voor het coronavirus. Ook hebben we in 2021 te maken gehad met langdurige
afwezigheid door long covid.
➢ Personeel en professionalisering
Het personeelsbeleid is een van de belangrijkste beleidsactiviteiten van Marenland. De beleidsadviesgroep
personeel, met daarin de directeur onderwijs, de adviseur HRM en een afvaardiging van schooldirecteuren,
heeft een route uitgestippeld om het personeelsbeleid doorlopend te verbeteren. De kwaliteit van
medewerkers is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit. Belangrijke
instrumenten zijn de functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken, het Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP) en het portfolio. Daarnaast is er een scholingsprogramma: de Marenland
Academie. In 2021 is in het strategisch beleid vastgesteld dat het continu professionaliseren van de
medewerkers een voorwaarde is voor goed en sterk onderwijs.
Zowel in het strategisch beleidsplan als in de individuele schoolplannen neemt professionaliseren een
belangrijke plaats in. Een leven lang leren is het motto van Marenland en de behoefte aan meer kennis en
meer vaardigheden onder de medewerkers is groot. In 2021 zijn de meeste scholingen stilgelegd in verband
met corona. Waar het mogelijk was zijn opleidingen afgerond of digitaal aangeboden.
Marenland besteedt veel aandacht aan het ziekteverzuim door middel van het eigen regie model. In dit
model wordt gebruikgemaakt van een zelfstandig bedrijfsarts. De schooldirecteuren zijn casemanagers van
het verzuim en worden hierin ondersteund door de externe verzuimconsulent en de HR-adviseur. Op het
onderwijsbureau wordt het verzuim doorlopend cijfermatig geanalyseerd. De scholen ontvangen ieder
kwartaal overzichten van hun school en van de hele organisatie.
➢ Huisvesting & facilitair
De huisvesting van de scholen had in 2021 veel aandacht en is gelukkig niet teveel gehinderd door de
maatregelen rondom corona. Alle schoolgebouwen moeten versterkt worden tegen toekomstige
aardbevingen. Dit versterken gebeurt op drie manieren: door nieuwbouw, door semipermanente
nieuwbouw of door het versterken van het bestaande gebouw. In een aantal gevallen worden scholen
samengevoegd. Het versterkingsprogramma wordt uitgevoerd door een organisatie onder verantwoording
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van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NAM is betrokken door de financiering van de projecten.
Een overzicht van alle projecten is in het verslag opgenomen.
➢ Financieel beleid
Het hoofddoel van ons financieel beleid is dat de beschikbare (financiële) middelen optimaal worden benut
om de kwaliteit van het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dat hierbij de continuïteit van
de stichting niet in gevaar komt, is de randvoorwaarde. Dat wordt altijd nauwlettend in de gaten gehouden.
Om dit hoofddoel te realiseren zijn afgeleide doelen bepaald die gezamenlijk ervoor moeten zorgen dat het
hoofddoel bereikt wordt. De afgeleide doelen zijn gericht op transparantie, efficiency, een duidelijke
verantwoording- en bevoegdhedenregeling, een goed ingerichte en werkende planning- en controlcyclus, en
voldoende financiële ruimte voor professionalisering van medewerkers en cultureel en bewegingsonderwijs
voor leerlingen. Voor 2021 zijn alle doelstellingen in zijn geheel gerealiseerd.
➢ Risico’s en risicobeheersing
De risicoanalyse van 2017 is in 2021 niet geactualiseerd. De risico’s in het primair onderwijs zijn relatief klein
vergeleken met andere bedrijfstakken. Desondanks wordt er door Marenland uitgebreid aandacht besteed
aan de risico’s door een regelmatige risicoanalyse op basis van het INK-model. Na de fusie met
Noordkwartier per 1-1-2023 zal voor de nieuwe stichting weer een risicoanalyse plaatsvinden. De
belangrijkste risico’s die worden onderkend zijn:

• De krimp van de bevolking en de daarmee gepaard gaande daling van het leerlingenaantal. Financieel
heeft een leerlingendaling op de korte termijn, vanwege de financieringssystematiek, geen direct negatief
resultaat, maar op de langere termijn wel. De ontwikkeling van het leerlingenaantal wordt nauwlettend
in de gaten gehouden. Door de fusie van De Garven met De Vore (nu nog ressorterend onder
Noordkwartier) tot KC Tuikwerd in 2021 is het aantal leerlingen eerst gestegen en zal vervolgens weer
dalen. De nauwere samenwerking met andere stichtingen is een belangrijke beheersmaatregel.
• De personele formatie. Het landelijke leerkrachtentekort wordt in onze organisatie enigszins getemperd
door de krimp en bijbehorende formatiedaling. Tegelijkertijd is een mogelijk overschot in de toekomst
een acceptabel risico, omdat er genoeg vraag is naar leerkrachten in het hele land. Wel is het zaak om de
formatiestroom zo goed mogelijk te monitoren. Er is wel een groot aantal onderwijsassistenten
aangenomen (met name op basis van de beschikbare werkdrukverlagingsmiddelen en de tijdelijke NPOmiddelen). Hier zien we dan ook een toename in het aantal vaste aanstellingen. Met als risico dat als de
overheid deze werkdrukmiddelen af gaat schaffen, er een financieel probleem gaat ontstaan. De kans dat
dit gaat gebeuren is relatief klein, gezien de goede ervaringen die hiermee zijn opgedaan.
• Ziekteverzuim. Op dit moment is het ziekteverzuimpercentage van de stichting 6,72%. De gemiddelde
leeftijd van ons personeel, het langer doorwerken door nieuwe pensioenregels en de invoering van de
nieuwe cao met nieuwe uitgangspunten voor taakbeleid, zijn allemaal redenen om het ziekteverzuim,
vooral van oudere personeelsleden, kritisch te volgen.
• Digitalisering. De toename van de digitalisering van het onderwijs en de bedrijfsvoering vergt steeds meer
alertheid van alle medewerkers (denk aan onder andere phishing mail en andere vormen van
cybercriminaliteit). De overgang naar betere beveiliging (bijvoorbeeld tweeweg authenticatie) is in 2021
in gang gezet en de voortdurende bewustzijnsvergroting van de medewerkers binnen de organisatie is
een blijvend aandachtspunt.
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• Coronavirus (COVID-19). De uitbraak van het coronavirus heeft ook in 2021 weer een flinke impact op het
onderwijs. Het onderwijsproces is regelmatig verstoord geweest door de verschillende
quarantainemaatregelen en bijbehorende vervangingsvraagstukken. Het is inmiddels zichtbaar dat door
de coronacrisis de leerprestaties van leerlingen in enige mate negatief beïnvloed zijn. Om dit negatieve
effect enigszins te verzachten of te herstellen zijn NPO-middelen ingezet op de scholen. Grote
onzekerheid is er met betrekking tot de extra tijdelijke investeringen in het onderwijs. Dit heeft enerzijds
betrekking op het aangaan van vaste contracten en anderzijds op het ontbreken van voldoende
leerkrachten. We verwachten geen liquiditeitsproblemen en geen significante impact op het
exploitatieresultaat 2022. De uitbraak van het COVID-19 virus heeft beperkte invloed op de cijfers over
het boekjaar 2021.
• Overig. Naast de hierboven genoemde onzekerheid met betrekking tot de verschillende subsidiestromen
(onder andere NPO) blijft ook de algemene financiering van het onderwijs vanuit de overheid een
constante risicofactor. Aan de ene kant betreft dit de cao-uitkomsten en aan de andere kant
de verschillende bekostigingsvormen (onder ander de nieuwe bekostigingsvorm) en de indicering
hiervan.

Verantwoording financiën
Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
De krimp in de regio is de belangrijkste factor voor de reguliere terugloop van het aantal leerlingen in de
komende jaren. Daarnaast is in de overgang van 2021 naar 2022 ook de afname van de schakelklas naar een
‘normaal’ niveau meegenomen. Door de recente ontwikkelingen in Oekraïne kan dit plaatje nog fors
wijzigen. De reguliere krimp is natuurlijk niet alleen voor het openbaar onderwijs een issue, maar geldt
eveneens voor de scholen in het bijzonder onderwijs.
Al een aantal jaren wordt fors ingezet op een nauwe samenwerking tussen Marenland en onze partner in het
onderwijs Noordkwartier. Dit heeft geleid tot het opstarten van een aantal integrale kindcentra en ook zijn
een aantal scholen gefuseerd. In 2021 is De Garven (school van Marenland) nog gefuseerd met De Vore
(school van Noordkwartier). Dit, en de toename van het aantal kinderen in de schakelklas, verklaart de
stijging van het aantal leerlingen tussen 2020 en 2021. De samenwerking met Noordkwartier vindt niet
alleen plaats op het gebied van de huisvesting, maar ook op alle andere terreinen, zoals bijvoorbeeld ICT. De
intentieverklaring is inmiddels getekend om per 1-1-2023 ook op bestuurlijk niveau te fuseren.
Staat van baten en lasten, en balans
Voor het jaar 2021 is uitgegaan van een negatief resultaat. Op het eerste oog lijkt het uiteindelijk een stuk
positiever uitgevallen dan is voorzien. In werkelijkheid is de positieve uitkomst het gevolg van het niet
volledig uitgeven van het 2021-gedeelte van de subsidies vanuit de NPO-middelen. De keuze is gemaakt om
deze niet uitgegeven gelden door middel van een bestemmingsreserve mee te nemen naar de komende
jaren. Aan de bestemmingsreserve NPO-gelden is een bedrag van € 427.743 toegevoegd en aan de
bestemmingsreserve NPO-gelden arbeidsmarkttoelage (bestemd voor Kindcentrum Noord en De Rietpluim)
is een bedrag van € 29.841 toegekend. Als deze in totaal € 457.584 worden gecorrigeerd op het
eindresultaat van € 134.000, dan resulteert dit op een totaalresultaat van € 323.584 negatief. Dit
genormaliseerde resultaat wijkt slechts € 23.584 af van hetgeen in de begroting voor 2021 is opgenomen.
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Baten
De batenkant is over de hele linie positief uitgevallen. De normatieve rijksbijdragen OCW zijn € 252.000
hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van de extra ontvangsten ter dekking van de uit de verlengde
cao afgesproken verhogingen van de lonen, voor zover deze nog niet waren meegenomen in de eerste
bekostiging voor schooljaar 2021. De inkomsten vanuit de overige subsidies van OCW zijn veel hoger dan
waarvan bij de begroting is uitgegaan. In totaal € 1.283.000. De belangrijkste oorzaak is de toekenning van
de diverse subsidies. Dit verklaart al € 1.033.000. Het resterende positieve deel ad. € 250.000 komt vanuit de
fusiegelden van De Optimist en De Rietpluim, circa € 187.500 (inclusief extra OAB-gelden), en de bijdrage
voor asielzoekers en overige vreemdelingen die in tegenstelling tot vorig jaar fors hoger uitviel dan begroot
(€ 45.000).
De doorbetaalde rijksbijdrage van het samenwerkingsverband viel ongeveer € 19.000 hoger uit dan waarvan
in de begroting is uitgegaan.
De opbrengsten vanuit de gemeente zijn hoger dan begroot door subsidies in het kader van de NSA en VVE
De Rietpluim (ging voorheen via Noordkwartier) ca. € 60.000, twee keer extra startklas samen € 25.000,
schakelklas € 17.500 en dyslexie € 20.000.
De eindafrekening van de NCG-gelden Woldendorp (€ 55.000), de vrijval van opleidingskosten van
onderwijsassistenten (€ 30.000) en baten uit projecten (ca. € 40.000) zorgen voor fors hogere baten vanuit
de overige overheidsbijdragen.
De overige baten vallen eveneens positief uit. In totaal zijn de baten bijna € 428.000 hoger uitgevallen dan
waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting. De voornaamste reden hiervoor is de niet begrote
bijdragen vanuit de EHK1 en EHK2 subsidies (ook wel Rap/Ral genoemd).
Lasten
De totale personeelslast is € 1.599.000 hoger dan begroot. Een belangrijke verklaring voor het verschil is de
toekenning van allerlei subsidies. Daarnaast heeft de reguliere salarisverhoging van 2,25% een
kostenverhogend effect. De extra personele lasten door de fusie van De Garven met De Vore draagt ook fors
bij aan de overschrijding.
Het totale bedrag aan afschrijvingen is lager dan het bedrag waarmee in de begroting rekening is gehouden
(€ 53.000). Wederom is een aantal scholen later opgeleverd dan is voorzien, waardoor investeringen in
(school)meubilair en duurzaamheid zijn opgeschoven. ICT-investeringen in hardware die dit jaar gepland
waren, zijn door de vertraagde levering pas in 2022 binnengekomen. Hierdoor zijn er ook lagere
afschrijvingsbedragen voor ICT. Tot slot zet de trend van de overgang van leermiddelen naar ICT-licenties
ook dit jaar – wel wat gematigder dan andere jaren – door.
De huisvestingslasten zijn in totaal bijna € 102.000 hoger uitgevallen dan begroot. Met name de
schoonmaaklasten waren hoger (mede vanwege corona) en ook de energielasten vielen hoger uit. Mede
door de latere oplevering van gebouwen, waardoor scholen langer in oude gebouwen gehuisvest zijn. Tot
slot worden er nu ook weer onderhoudscontracten afgesloten voor tuinonderhoud en contractonderhoud
voor scholen die al weer langer dan een jaar geleden zijn opgeleverd en waar geen garantietermijn meer
geldig is.
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De totale overige lasten zijn fors hoger dan begroot, namelijk € 138.000. Het rechtstreekse bedrag wat
vanuit de diverse subsidies extra is uitgegeven bedraagt € 85.000. Met name de extra aangeschafte
leermiddelen (€ 54.000) en extra uitgaven aan culturele vorming (€ 25.000) dragen hier aan bij. Opvallend is
ook de hoge overschrijding van kopieerkosten (€ 44.000). Omdat aan de kopieerkosten geen aanvullende
codes meegegeven kunnen worden, waardoor ze bijvoorbeeld toerekenbaar zijn aan subsidies of corona,
worden ze niet in mindering gebracht op deze subsidies of direct verklaard. Ze worden verwerkt als reguliere
kosten. Hierdoor worden feitelijk subsidies overschreden. Gelukkig leidt dit niet tot problemen. Tot slot is dit
jaar de rondgang langs de scholen, die in 2019 was gestart maar die door corona even heeft stilgelegen, in
2021 afgerond. De activalijst is nu voor alle scholen opgeschoond. Het boekverlies in 2021 draagt voor
€ 20.000 bij aan de overschrijding. De overige posten zorgden gezamenlijk nog voor een klein plusje ten
opzichte van de begroting (€ 11.000).
Door de aanpassing van het bodembedrag waarover negatieve rente op banktegoeden wordt gerekend, zijn
de financiële lasten in totaal € 16.000 nadeliger uitgevallen dan in 2020.

Financiële positie
Reservepositie / signaleringswaarde (mogelijk) bovenmatig publiek eigen vermogen

Vanaf verslagjaar 2020 moeten besturen zich over de hoogte van de reserves (eigen vermogen)
verantwoorden in het jaarverslag. Dit gebeurt aan de hand van de signaleringswaarde. Alleen indien de
reserves hoger zijn dan de signaleringswaarde dient tekst en uitleg te worden gegeven. Het betreft alleen de
publieke reserves, de private reserves worden buiten beschouwing gelaten. In het overzicht op bladzijde 61
is duidelijk zichtbaar dat we vanuit een positie van een ruim mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen,
door de forse investeringen, nagenoeg op de norm komen. In dit overzicht is nog geen rekening gehouden
met de creatie van een voorziening groot onderhoud, welke een dempend effect zal hebben.
Het bestuur van Marenland beoordeelt de reservepositie van het schoolbestuur per einde van het
verslagjaar als boven niveau. Dit is ook nodig om de terugloop van het leerlingenaantal, de mogelijke
vorming van een voorziening groot onderhoud en het creëren van voldoende financiële armslag voor weer
een piekinvestering over vijftien jaar in (school)meubilair, op een verantwoorde wijze te borgen. De
teruggang in mogelijk bovenmatig vermogen met ingang van 2022 is het gevolg van het wegvallen van de
vordering op OCW ten gevolge van de uitkomsten in het kader van de nieuwe bekostiging. Deze teruggang
zal over de volle breedte van het primair onderwijs zichtbaar zijn. De hoogte van het eigen vermogen in
combinatie met de andere kengetallen geven geen aanleiding tot koerswijziging.
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1. Het schoolbestuur
1.1 Profiel
Missie en visie
De Stichting Openbaar Onderwijs Marenland staat voor goed, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs in
Noordoost-Groningen. We willen dat iedere leerling de kans krijgt zijn talenten te ontdekken en zich
optimaal te ontwikkelen. Belangrijk hiervoor is dat we samenwerken met verschillende partijen.
Uitgangspunten hierbij zijn: onderwijs dat past, autonomie van de Integrale Kindcentra (IKC's), diversiteit,
vakmanschap, en bestuur stuurt, faciliteert en ondersteunt. Samen kunnen we meer: een buitenkans voor
ieder kind.
Kernactiviteiten
Het bestuur van Marenland geeft sturing aan de strategische koers en faciliteert de IKC's om verwachtingen
en ambities waar te maken. Directeuren en medewerkers worden in staat gesteld om optimale kwaliteit en
resultaten te realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in staf en ondersteuning: het
opstellen van een organisatiejaarplan en het sturen op resultaat, scholing, financiën, ICT-voorzieningen,
personeelsbeleid en het Regionaal Expertise Team. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de koers van de
organisatie en voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het realiseren van nieuwe en/of versterkte
schoolgebouwen een tijdelijke kerntaak van het bestuur, gezien de versterkingsoperatie in het
aardbevingsgebied. Ook het hoofd bieden tegen de grote krimp in het gebied vraagt om extra aandacht van
het bestuur.
Strategisch beleidsplan
In 2019 is gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan. Met de uitvoering zijn we in 2021 verder gegaan.
Dit traject hebben we samen met onze partner Noordkwartier gedaan om in te spelen op de sterke krimp in
onze regio en meer helderheid te bieden aan onze samenwerkingsscholen en scholen onder één dak. De
belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn kwaliteit, talenten, toekomst, professionaliteit
en samenwerken.
• Kwaliteit: doel voor de komende vier jaar is het ontwikkelen van een sluitend onderwijs- en
ondersteuningsaanbod, zodat al onze leerlingen goed toegerust instromen in het voortgezet
onderwijs en kunnen meedoen in de maatschappij.
• Talenten: we willen de komende vier jaar onze leerlingen hun talenten laten ontdekken en
ontwikkelen.
• Toekomst: we richten ons in al ons handelen op de toekomst. Aandacht voor burgerschap en
diversiteit staan centraal. We leggen een goede basis, zodat onze leerlingen volwaardig kunnen
deelnemen aan de maatschappij en zich persoonlijk verder kunnen ontwikkelen.
• Professionaliteit: onze medewerkers zijn professionals en hebben de ambitie zich verder te
ontwikkelen. Doel is dat zij samenwerken in en aan een professionele leergemeenschap, waarin
ontwikkelen, eigenaarschap en verantwoording afleggen hand in hand gaan.
• Samenwerken: de ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Samenwerking vanuit een IKC is voor ons een vanzelfsprekendheid. Doel is dat alle kinderen het
aanbod en de ondersteuning krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en een stevige basis leggen
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voor het voortgezet onderwijs. Het strategisch beleidsplan 2019-2023 van Marenland staat op de
website van Marenland onder Onderwijs > Beleidsdocumenten.

1.2 Organisatie
Contactgegevens
Naam schoolbestuur:
Bestuursnummer:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Website:

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
41574
Professor R.P. Cleveringaplein 3
9901 AZ Appingedam
0596 583320
onderwijsbureau@marenland.org
https://www.marenland.org/

Contactpersoon
Geert Bijleveld
Voorzitter College van Bestuur
0596 583320
onderwijsbureau@marenland.org
Overzicht scholen
Voor een overzicht van de scholen met een link naar scholenopdekaart.nl wordt verwezen naar bijlage 1.
Organisatiestructuur
In het onderstaand schema is de organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
weergegeven.
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Raad van Toezicht

GMR

Bestuursbureau

College van Bestuur
Directeur
Onderwijs &
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Kwaliteitsbureau/RET

onderwijs
derwijs

MR

School
directeur

School
directeur

Onderwijs
team

Onderwijs
team

School
directeur

Onderwijs
team

School
directeur

Onderwijs
team

Bestuur
Er is een eenhoofdig bestuur.
Naam: Geert Bijleveld
Functie: voorzitter College van Bestuur
Daarnaast onbezoldigd bestuurslid (voorzitter) van de vereniging Kansrijke Groningers.
Alle aandachtsgebieden behoren tot zijn rol.
Intern toezichtsorgaan
Wie zijn de leden van het intern toezichtsorgaan?
Naam: Emme Groot
Functie: voorzitter Raad van Toezicht
Nevenfuncties:
• Voorzitter RvC Woonborg Vries
• Vanaf 1 maart voorzitter RvT Groninger Landschap
• Vanaf 1 september lid RvC Dynhus, Balk
• Voorzitter NEC Delfzijl
• Lid Comité van aanbeveling Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam, Loppersum
• Bestuurslid stichting Boek Blauwestad
• Bestuurlijk adviseur Herontwikkeling NAM-locaties
Aandachtsgebied en/of commissies: Remuneratiecommissie.
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Naam: Wybren Eijzenga
Functie: lid Raad van Toezicht
Nevenfuncties:
• Directeur Bedrijfsvoering bij LIMOR ondersteuning en rehabilitatie
• Secretaris Jan Modderman Stichting
Aandachtsgebied en/of commissies: Auditcommissie.
Naam: Ineke Mulder
Functie: lid Raad van Toezicht
Nevenfuncties:
• Zelfstandig ondernemer: CAM-MULDER Advies & Interim
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Aeres Groep (Ede), o.a. vmbo, mbo, hbo, lid remuneratiecommissie
en de commissie onderwijs en kwaliteit
• Lid Raad van Toezicht Atlascollege VO Hoorn, lid van de commissie onderwijs en kwaliteit
• Lid van het platform van toezichthouders in het mbo, MBO Raad Woerden
Aandachtsgebied en/of commissies: Commissie Kwaliteit, Onderwijs en Personeel.
Naam: Jasper Riddersma
Functie: lid Raad van Toezicht
Nevenfuncties:
• Zelfstandig ondernemer adviseur, programmamanager en interimmanager in het onderwijs,
daarnaast lid van de Rekenkamercommissie, gemeente Almelo
Aandachtsgebied en/of commissies: Auditcommissie.

Naam: Ferdinand Vinke
Functie: lid Raad van Toezicht
Nevenfuncties:
• Bestuurder Winkler Prins, school voor openbaar voortgezet onderwijs in Veendam
• Lid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen Ommelanden 20.02
• Lid Bestuurlijk Platform V(S)O-MBO provincie Groningen
• Lid VO-raad werkgroep Krimp & Ontgroening
• Lid van de VO-raad themacommissie Governance
• Lid van de VO-raad themacommissie Bedrijfsvoering en modern werkgeverschap
• Lid Raad van Toezicht van Stichting Cadanz Eemsdelta
Aandachtsgebied en/of commissies: Remuneratiecommissie.
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap
Marenland heeft sinds 2006 een GMR. De GMR bestond eind 2021 uit tien leden (vijf ouders en vijf
leerkrachten). De functies van voorzitter en penningmeester werden door ouders ingevuld. De functie van
secretaris werd door een leerkracht ingevuld. De GMR heeft een dagelijks bestuur (DB-GMR). Het DB heeft
voorafgaand aan elke GMR-vergadering vooroverleg met de voorzitter College van Bestuur. Het jaarverslag
van de GMR staat op de website van Marenland onder Onderwijs > Beleidsdocumenten.
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Horizontale dialoog (nieuw) en verbonden partijen
Met de volgende partijen is er regelmatig contact:

Belanghebbende
organisatie of groep

Omschrijving van de samenwerking of dialoog

Christelijk Primair
Onderwijs
Noordkwartier

Onze natuurlijke partner in de regio Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Afgelopen jaar hebben we onze samenwerking geïntensiveerd door op
meerdere terreinen samen te werken. Dit doen we op verschillende
beleidsterreinen als ICT en HRM, in verschillende samenwerkingsscholen en
daarnaast ook in het gezamenlijk schrijven van een nieuw strategisch
beleidsplan.

Kinderopvang Kids2b

Samen met Noordkwartier is er regelmatig overleg over de mogelijke
samenwerkingsvormen geweest met Kids2b in de verschillende locaties.
Daarnaast ook over de inrichtingen van de nieuwe schoolgebouwen.

Stichting Brede Scholen
Appingedam

De scholen van Marenland en Noorkwartier vormen samen met Kids2b de
Stichting Brede Scholen Appingedam. De bestuurders vormen gezamenlijk het
bestuur van deze stichting en verantwoorden de inzet van middelen jaarlijks in
een verslag.
Samenwerking tussen noordelijke schoolbesturen op het gebied van HRM.
In schooljaar 2020-2021 zijn er afstemmingsoverleggen geweest met het VO in
onze regio. We spreken met het Eemsdeltacollege (alle locaties), het Dollard
College in Woldendorp en het Terra College in Winsum. Met het
Eemsdeltacollege hebben we twee samenwerkingsprojecten. Op het Rudolph
Pabus Cleveringa College komt wekelijks een groep leerlingen met
meerbegaafdheid. Zij krijgen een extra programma aangeboden. Op het
George Martens College (Praktijkonderwijs) komt wekelijks een groep
leerlingen uit groep 8 die praktisch onderwijs ontvangt op hun eigen niveau.
Drie leerkrachten uit Marenland zijn betrokken bij deze projecten.
Er is intensief overleg met de gemeenten over de verschillende
nieuwbouw/versterkingstrajecten. De gemeenten Appingedam, Loppersum en
Delfzijl zijn per 1-1/2021 opgegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.
Al onze scholen maken gebruik van het aanbod vanuit Kansrijke Groningers.
Een vereniging waarvan 22 schoolbesturen (20.000 leerlingen) lid zijn en
waarin Marenland zitting heeft (de bestuurder) in het dagelijks bestuur van
deze vereniging.

Schoolplein Noord
Afstemming met het VO

Gemeenten

Kansrijke Groningers
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Samenwerkingsverband 20.01 Stad en Ommeland Groningen
Samenwerkingsverband
SWV 20.01

Marenland maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01. Binnen dit SWV
vallen alle basisscholen uit de stad en provincie Groningen. Voor een goede
afstemming is het SWV verdeeld in vier regio's. Marenland maakt deel uit van
regio Noord.
De middelen uit het SWV voor Marenland gaan rechtstreeks naar zorg en
ondersteuning. De keuzes die zijn gemaakt:
• investering in de intern begeleiders (ib’ers) op elke school
• bekostiging van de medewerkers in het Regionaal Expertise Team (RET)
• bekostiging van arrangementen op de scholen
• versterking van de ib’ers en de zorgstructuur

Samenwerking

Marenland werkt in het passend onderwijs nauw samen met Christelijk Primair
Onderwijs Noordkwartier en het voortgezet onderwijs in de regio. De
samenwerking met de partners in regio Noord is het afgelopen jaar versterkt.

Vertegenwoordiging

Marenland heeft een sterke positie binnen het SWV 20.01. Een medewerker is lid
van de integrale werkgroep waar passend onderwijs wordt ontwikkeld. Daarnaast
is Marenland vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Klachtenbehandeling
Ouders konden in 2021 voor hun klachtmelding in bijna alle gevallen terecht bij de leerkracht en/of de
directeur van de school, waar hun melding verder is behandeld. Er werden in 2021 twee klachten ingediend
bij het bestuur. Een van de twee klachten werd in december 2020 gemeld en liep nog door in 2021. Deze
klacht werd uiteindelijk doorgezet naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Deze klacht werd door
de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs niet ontvankelijk verklaard. Deze uitslag is door de voorzitter
College van Bestuur met de GMR gedeeld. De andere klacht is intern opgelost en in januari 2022 definitief
afgehandeld. Het Model Klachtenregeling Onderwijsgeschillen staat op de website van Marenland onder
Onderwijs > Beleidsdocumenten.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
De AVG is inmiddels alweer sinds 25 mei 2018 in werking. Marenland heeft toen samen met Noordkwartier
een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangetrokken die beide partijen ondersteunt in het voldoen
aan alle eisen die de AVG met zich meebrengt. De functie gezamenlijke FG wordt ingevuld door Marie-José
Bonthuis van Privacy1 (fg@marenland.org/ fg@noordkwartier.nl). Regelmatig vindt overleg plaats tussen
Marenland, Noordkwartier en de FG over lopende zaken en vragen uit de scholen. Meerdere keren per jaar
ontvangen zowel het bestuur als de GMR en de medewerkers aanvullende informatie. Daarnaast hebben
Marenland en Noordkwartier alle benodigde overeenkomsten en beleidsstukken ingekocht bij
YourSafetyNet. Dit contract is per 1 februari 2022 opgezegd. In 2021 heeft de FG de voor beide organisaties
benodigde documenten, beleidsstukken en autorisaties, in samenspraak met Marenland/Noordkwartier,
opgesteld en ondergebracht in een eigen omgeving.
Samen met de ICT-coördinator is een tweede e-learning ontwikkeld. Deze stond gepland om uitgezet te
worden na de zomervakantie 2021, echter mede gezien de coronaperikelen is ervoor gekozen deze niet uit
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te zetten. Het uitzetten van de e-learning staat nu nog niet gepland. Op dit moment wordt een nieuwe elearning opgesteld welke uit vier delen gaat bestaan. De bedoeling is dat alle medewerkers steeds een korte,
e-learning ontvangen die aansluit bij de actualiteit en de belevingswereld van een school.
Alle medewerkers en vrijwilligers hebben in 2019 een medewerkersovereenkomst en een gedragscode
getekend. Alle nieuwe medewerkers krijgen de gedragscode ter tekening aangeboden bij hun inschrijfset
nieuwe medewerker. Eind 2020 is een nieuwe gedragscode opgesteld waarin tevens de
medewerkersovereenkomst en bruikleenovereenkomst hardware verwerkt is. Deze gedragscode komt in de
plaats van de oude gedragscode en is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. In 2021 is deze
gedragscode aangeboden aan de nieuwe medewerkers.
Governance Code
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd over de professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Stichting Openbaar Onderwijs
Marenland handhaaft deze code (gebruikmakend van het document vanuit de PO-raad). Het Handboek
Governance Marenland 2019 staat op de website van Marenland onder Onderwijs > Beleidsdocumenten.
Functiescheiding
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht
binnen organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te
werken.1 Op Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is de functionele scheiding (two-tier)2 van toepassing.

1

Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie:
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
2 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt
bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een College van Bestuur of statutairbestuurder te berusten (bestuur) en de functie van intern
toezicht bij een Raad van Toezicht (intern toezichtsorgaan).
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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 en kwaliteit, personeel en professionalisering, huisvesting
en facilitaire zaken, en financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de
verantwoording over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste
paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs en kwaliteit
Onderwijsvisie algemeen
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is verantwoordelijk voor zestien basisscholen/kindcentra in
Noordoost-Groningen. We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, met respect en
aandacht voor elkaar en onze omgeving. Onze visie en speerpunten formuleerden we samen met Christelijk
Primair Onderwijs Noordkwartier. De beide besturen staan al decennialang voor goed, aantrekkelijk en
toekomstgericht onderwijs. Omdat onze scholen in dezelfde regio staan, we vaak bij elkaar in een
gebouw/integraal kindcentrum gehuisvest zijn en we te maken hebben met dezelfde kansen en uitdagingen,
besloten we onze krachten te bundelen. Samenwerken doen we op bestuursniveau en op onze locaties (in
de kindcentra en de samenwerkingsscholen). We hebben respect voor elkaars identiteit en maken gebruik
van de verschillen. Ook vinden we samenwerking met de kinderopvang en de partners in de omgeving
essentieel. Samenwerking met de kinderopvang willen we zoveel mogelijk vormgeven binnen het
kindcentrum. Binnen een kindcentrum vormen onderwijs en kinderopvang één geheel, met het liefst één
leidinggevende en één team. We bieden er ieder kind van 0 tot 12 jaar, door middel van een doorgaande lijn
in opvoeding en onderwijs en een breed (naschools) aanbod, de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen.
De kindcentra hebben de vrijheid om, binnen de bestuurlijke kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven. Zo
kunnen ze beter aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en wat ouders belangrijk vinden, en kunnen zij
inspelen op de mogelijkheden die de wijk of het dorp biedt. Samen kunnen we meer, een buitenkans voor
ieder kind!
Onze speerpunten
Kwaliteit
In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wat we doen, doen we goed. Samen met onze partners werken
we aan een sterk onderwijs- en ondersteuningsaanbod. De basisvaardigheden hebben de centrale plek in
het onderwijsaanbod met daarbij het versterken van kansen voor ieder kind.
Talenten
Omdat het fijn is om (later) dingen te doen waar je goed in bent en om kansen te bieden, benutten we onze
eigen talenten en laten we ook leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we in
samenwerking met onze partners en door een gevarieerd aanbod.
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Toekomst
We voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding van onze leerlingen met de (toekomstige) samenleving.
Een voorwaarde om kansen te krijgen. We leren ze allerlei vaardigheden op dit gebied. Zoals het kunnen
omgaan met verschillen (diversiteit), het leven in een democratie en wat dit betekent, maar ook
vaardigheden op media- en ICT-gebied.
Professionaliteit
Om iedere leerling de beste kansen te kunnen bieden blijven we ons ontwikkelen. Dat doen we vanuit
professionele leergemeenschappen waar ontwikkelen, eigenaarschap en verantwoording afleggen hand in
hand gaan. Jaarlijks is er een ontwikkelaanbod, zowel intern in de school als extern via de Marenland
Academie of het leercafé.
Samenwerking
Samenwerking binnen onze IKC’s, met de scholen van Noordkwartier en de kinderopvang Kids2b, is voor ons
een vanzelfsprekendheid. Heel zichtbaar is de samenwerking in de samenwerkingsscholen en de
netwerkschool waar denominatie en cultuur samen komen. Daarnaast werken we samen met ouders,
organisaties en bedrijven in de regio. Want samen kunnen we meer: een buitenkans voor ieder kind!
De visie en ambities van de scholen dienen in de eerste plaats tot uiting te komen in het onderwijsbeleid.
Voor alles gaat het om de kwaliteit van het onderwijs dat de kinderen in de klas wordt geboden. Alle andere
beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Externe ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Indirect spelen
zij mee bij het bepalen van het beleid. Voor zover ze van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs,
wordt geprobeerd het beleid erop af te stemmen. Elke school ontwikkelt in het schoolplan haar
toekomstvisie met doelen en ambities. Scholen krijgen hierin de ruimte een eigen schoolconcept te
ontwikkelen binnen de kaders van goed onderwijs.
Binnen Marenland wordt elke dag met gedrevenheid en professionaliteit onderwijs gegeven. Daar zijn we
trots op. De kwaliteit van ons onderwijs is een groot goed en het volgen daarvan zien we dan ook als een
essentieel doorlopend proces. Het onderwijs is constant in beweging . Zo zijn er regelmatig nieuwe inzichten
of maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om bijstelling.
Marenland staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en richt zich op de optimale ontwikkeling van
leerlingen. Ieder kind kan zich veelzijdig ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving. Met als basis
respect en aandacht voor elkaar, worden de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van ieder kind
gestimuleerd. Uitgangspunt is dat alle scholen onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie vallen.
Hiermee voldoet Marenland aan de wettelijke eisen van de onderwijsinspectie. Marenland werkt altijd aan
de verbetering van het onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs is elk jaar prioriteit. Op een breed terrein, maar
zeker ook in de beoordelingen van de onderwijsinspectie. In 2021 zijn alle scholen in het basisarrangement
opgenomen. Wel vertonen scholen enige risico’s, omdat zij twee jaar achter elkaar een onvoldoende hebben
behaald op de centrale eindtoets. Scholen met een verhoogd risico doorlopen een verbetertraject, vaak
aangestuurd door een externe begeleider. In 2017 is het nieuwe toezichtkader van de inspectie van kracht
geworden. Dit nieuwe toezicht geeft ruimte aan het schoolbestuur om zelf de onderwijskwaliteit te
verantwoorden en haar ambities als uitgangspunt te nemen. Er is meer ruimte voor het eigen verhaal van de
school en van het schoolbestuur.
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Inspectietoezicht 2021
Het onderwijs op onze scholen dient minimaal aan de kwaliteit te voldoen die de overheid van ons verwacht.
Maar onze ambities reiken verder. Alle scholen en medewerkers die deel uitmaken van Marenland delen
dezelfde intrinsieke motivatie: kwalitatief (hoogstaand) onderwijs voor elke leerling. Samen streven we
ernaar om zowel te voldoen aan dat wat er van ons gevraagd wordt als aan de ambitieuze doelen die we
onszelf stellen. Op bestuurlijk niveau volgt Marenland de voortgang en de ontwikkeling van de individuele
scholen. In 2021 zijn alle scholen minimaal twee keer bezocht. Een keer met de bestuurder en de directeur
onderwijs en kwaliteit en een keer door de directeur O&K. Bij deze bezoeken kijken we naar het cyclisch
proces van kwaliteitszorg, de schoolontwikkeling, een deel van het personeelsbeleid, de opbrengsten en de
positie van de ouders in de school.
In schooljaar 2021 heeft een aangepast bestuurlijk toezicht plaatsgevonden. Het bezoek duurde twee dagen
en was de eerste dag gericht op vier van onze scholen. Op de tweede dag was het gesprek met het
schoolbestuur. De inspectie constateert dat de scholen zicht hebben op de eigen risico’s, waarbij de
Beatrixschool en Jan Ligthart Delfzijl inmiddels ontwikkeling laten zien en de Beatrixschool geen risicoschool
is. Obs Hiliglo is een visietraject gestart en neemt de resultaten mee in haar aanpak. KC De Kronkelaar heeft
een goed beeld van de resultaten en ziet wat er moet gebeuren om deze te verbeteren. Deze school is
gestart met het Goed Worden en Goed Blijven traject. De vier scholen kijken terug op een prettig en
ondersteunend gesprek met de inspecteur. Op de tweede dag heeft het bestuur de organisatie
gepresenteerd. Het bestuur heeft laten zien welke scholen en schoolconcepten er zijn, en onze uitdagingen
als krimp, aardbevingen en de invloed van COVID-19 hebben we besproken. Van elke school hebben we de
resultaten gepresenteerd en aangegeven waar wij de risico's zien. De conclusie van de inspectie is dat
Marenland in control is en een goed zicht heeft op de scholen en de schoolontwikkeling. De inspectie geeft
aan geen reden te hebben om scholen te bezoeken en vertrouwd op onze werkwijze.
Wel hebben scholen in 2021 meegewerkt aan verschillende themaonderzoeken:
1. Kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie bij nieuwkomers: obs De Garven, afdeling schakel
2. Analyse en afstemming van het onderwijs: Beatrixschool, Tasveld en De Zandplaat
3. Effectieve tijdsbesteding in en buiten de klas: BS De Kronkelaar
4. Doorstroomonderzoek schoolloopbaan: ojs De Wilster
Algemeen: op vrijwel al onze scholen halen we het niveau van 2F en 1S op rekenen en wiskunde niet. Dit is
gezien door ons en er zijn trajecten uitgezet. De inspectie wijst erop dat juist het aanbod voor 2F/1S
leerlingen kan worden versterkt. Opvallend is dat de resultaten op het gebied van lezen boven het landelijk
gemiddelde en taalverwerking op het landelijk gemiddelde liggen. Directeuren hebben goed kennis van de
eigen school. Wel geven de directeuren aan meer te willen halen uit samenwerking met de andere scholen
van Marenland en zien hier een taak van het schoolbestuur. Over het schooljaar 2020-2021 noemen we een
aantal opvallende onderwerpen.
1. Corona zet zich door. Het hele schooljaar is er invloed geweest van de pandemie op ons onderwijs.
Fysiek is het onderwijs in 2021 pas weer begonnen op 8 februari, de tijd daarvoor is er alleen
afstandsonderwijs geweest en noodopvang. De invloed van deze periode is zichtbaar in de
resultaten. Dit verschilt per school.
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2. Achterstanden door lockdowns en effecten corona zijn het meest zichtbaar in groep 3 en 4 en in
groep 6 en 7. Toch blijkt, ook uit onderzoek, dat de cognitieve achterstand minder is dan in het begin
van de pandemie. Een belangrijke reden is dat het afstandsonderwijs beter is gaan lopen, zowel
vanuit de scholen als hoe leerlingen thuis aan de slag zijn gegaan. Wel zien alle scholen een
vertraging in de sociaal-emotionele ontwikkeling en de maatschappelijke betrokkenheid van
kinderen. Leerlingen zijn meer op zichzelf teruggeworpen, misten de activiteiten in de naschoolse
opvang, sport en cultuur. Maar ook het schoolritme, aandacht vasthouden en samenwerken zijn
onderwerpen die zijn weggezakt en waar aandacht voor nodig is.
3. Asiel en vluchtelingenopvang. In 2021 is het nieuwe asielzoekerscentrum in Delfzijl opgeleverd. De
capaciteit is vergroot waardoor meer kinderen zijn binnengekomen op KC De Rietpluim in Tuikwerd.
Naast deze uitbreiding is in Farmsum vluchtelingenopvang gestart (Afghanistan). Dit betekende in
november 2021 een uitbreiding van de schakelklassen met twee groepen. Inmiddels zijn de meeste
vluchtelingen verhuisd naar een vastere plek en neemt het aantal kinderen af. Met alle energie en
plezier hebben de medewerkers van de schakelklas en de directie van De Rietpluim gezorgd voor
een warme en prettige opvang van deze kinderen.
2019

2020

2021

45

43

77

12 nationaliteiten

20 nationaliteiten

21 nationaliteiten

4. Voorbereiding fusie. Schooldirecteuren zijn in 2021 meegenomen in de plannen om van Marenland
en Noordkwartier één organisatie te maken. Veel beleid bij beide organisaties is en wordt op elkaar
afgestemd. Schooldirecteuren worden hierin meegenomen en hebben zitting in gezamenlijke
werkgroepen.
Om zicht te houden op de kwaliteit van het (afstands)onderwijs zijn in 2021 de volgende activiteiten ingezet:
• Wekelijks directieoverleg via Teams.
• Achttien bijeenkomsten van het Kernteam COVID-19 met Noordkwartier, Kids2b en de gemeente.
• Heldere afspraken over het werken in de school en met de leerlingen. Geen fysiek contact tussen de
medewerkers en zoveel mogelijk thuiswerken.
• Alle vergaderingen en bijeenkomsten werden digitaal.
• Het schoolontwikkelgesprek hebben we in 2021 tweemaal fysiek kunnen uitvoeren.
• Extra ondersteuning bij het ICT-gebruik en het verzorgen van afstandsonderwijs.
• Nauwe contacten met de gemeentes en CJG over leerlingen waarover zorgen zijn in de thuissituatie.
• Sterke focus op hygiëne en schoonmaak.
• Fysieke scholing waar het kon omzetten naar digitale scholingstrajecten.
• Heldere afspraken met het voortgezet onderwijs over de transitie van PO naar VO.
• Omgaan met personeelstekort en het flexibel/hybride verzorgen van onderwijs.
• Ouders blijvend informeren via het schoolbestuur, maar vooral via de scholen.
• COVID-19 protocollen en RIVM-maatregelen vertalen naar uitvoerbaar beleid.
In Marenland is net als in de rest van Nederland sprake van vertraging. In grote lijn zien wij dat
hoogpresterende leerlingen geprofiteerd hebben van afstandsonderwijs. Betrokken ouders zaten dicht op de
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ontwikkeling van hun eigen kind(eren). Aan de andere kant zijn er de leerlingen die het vooral zelf hebben
moeten doen, die zeer afhankelijk bleken van hun eigen leerkracht en met materiaal van de school het
onderwijs zo goed mogelijk konden blijven volgen. Er was een groep leerlingen die naar school kwam.
Kwetsbare kinderen in soms moeilijke thuissituaties die naar school mochten komen en twee à drie dagen
per week onderwijs kregen op locatie. In 2021 zijn er leerlingen die onderwijs hebben gemist. Scholen
hebben met vrijwel al deze leerlingen contact gehouden en onderwijs geboden. Maar er zijn enkele
leerlingen die om specifieke redenen geen onderwijs hebben gehad.
De indruk bestaat in 2021 dat het niveauverschil tussen leerlingen is toegenomen. In september 2020 is
Marenland mede daarom gestart met een inhaal- en versterkingsprogramma voor leerlingen in groep 4.
Deze leerlingen hebben hiaten opgelopen in het aanvankelijk lezen en rekenen in groep 3. De leerlingen zijn,
met inzet van een verlengde schooldag en een gericht programma, voor een deel bijgewerkt. Op vier scholen
in Marenland is dit programma doorgezet tot 1 januari 2022.
Werken aan onderwijskwaliteit
Elke Marenlandschool werkt met het kwaliteitszorgsysteem Kwintoo. Jaarlijks onderzoekt elke school twee
taakvelden. Alle leerkrachten worden bevraagd op deze taakvelden en naar aanleiding van de antwoorden
komen knelpunten en verbeterpunten naar boven. Deze komen in het verbeterplan. In 2021 hebben de
scholen Kwintoo uitgevoerd.
Het oudertevredenheidsonderzoek is in 2021 uitgevoerd. Het landelijk gemiddelde wat ouders aan een
school geven is een 7.5. In Marenland is dit een 7.7. De waardering van de ouders voor de scholen is
daarmee goed te noemen. Ongeveer 7% van de ouders is niet tevreden over de school van hun kind.
Marenland is opvallend verbeterd als het gaat om de huisvesting. Ouders geven een hoge waardering voor
de schoolgebouwen. Dit past natuurlijk in het versterkings- en vernieuwingsplan van de schoolgebouwen.
96% van de ouders geeft aan dat hun kind met plezier naar school gaat en 92% van de ouders waardeert de
vakbekwaamheid van de leerkrachten. De uitkomsten van de onderzoeken zijn bestuurlijk gepresenteerd en
elke school heeft het schoolrapport met de ouders gedeeld.
Audit
In 2021 zijn geen audits uitgevoerd. Niet provinciaal en niet door het Marenland auditteam. Externen waren
het afgelopen schooljaar niet welkom in de school vanwege corona.
Monitoren van de resultaten
De resultaten van de scholen zijn in 2021 niet beoordeeld. Niet door het schoolbestuur (de M-toetsen) en
niet door de Inspectie van het Onderwijs (centrale eindtoets). Door de coronapandemie is er in 2021 een
aangepast beleid. Een gangbare wijze van werken is de beoordeling van het referentieniveau van de school
in relatie tot de schoolweging. Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de
basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Het gewenste niveau ligt hoger. Bij taal op niveau 1F gaat
het om teksten met een eenvoudige structuur en bij 2F zijn de teksten ingewikkelder. Bij rekenen wordt op
niveau 1F met eenvoudige getallen gerekend. Bij 1S rekent een kind met complexere getallen en zijn er meer
denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen. In 2021 is de centrale eindtoets afgenomen in groep
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8. Zes scholen haalden de gemiddelde score niet, vier scholen zaten op het gemiddelde en zeven scholen
scoorden boven het landelijk gemiddelde.
De Inspectie van het Onderwijs geeft geen beoordeling op de eindtoets van 2021 in verband met de
pandemie. Marenland monitort de resultaten via het leerlingenvolgsysteem Parnassys. De eindtoets is een
van de indicatoren die wordt meegenomen in de beoordeling van de resultaten. Jaarlijks in het
schoolontwikkelgesprek (tweemaal per jaar) met de schooldirecteur bespreken we de resultaten en
overleggen het niveau van de eindresultaten. In onderstaand overzicht staan de gemiddelde resultaten van
de afgelopen drie jaar 2019-2020-2021.
School

Weging

Signalering

Huifkar
Togtemaar
Wilster
Garmerwolde
Qworzo
Kronkelaar
Jan Ligthart A
Vuurvlinder
KC Noord
Optimist
Rietpluim
Abt Emo
Hiliglo
Zandplaat
Wilgenstee
Beatrix

29,92
30,71
28.54
25.26
32.21
30.57
30.44
34.7
37.31
31.18
36.6
28.67
31.83
34.02
30.05
29.48

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

1F
landelijk
96.3
95.9
96.6
96.8
95.4
95.9
95.9
94.2
93.3
95.5
93
96.6
95.5
94.2
95.9
96.3

1F
school
98.3
95.7
89.7
91.7
98.4
91.2
94.2
89.3
93.2
94.4
90.8
97.8
91.9
92.3
95.2
94.6

Signalering
49
47.3
50.6
55.1
43.5
47.3
47.3
39.5
33.9
45.5
35.7
50.6
45.5
39.5
47.3
49

1S/2F
landelijk
62.1
60.2
63.3
65.9
57.9
60.2
60.2
53.8
49.2
58.6
49.5
63.3
58.6
53.8
60.2
62.1

1S/2F
school
63.8
52.2
53.8
57.1
64.2
46.8
56.8
44.9
50.7
53.1
40
71.1
45.9
33.3
58.7
58.1
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De uitstroom in 2021 naar het voortgezet onderwijs in beeld gebracht

Vergelijking van de uitstroom met vorig schooljaar

Voortgezet speciaal onderwijs
Praktijkonderwijs
Vmbo-basis
Vmbo-basis/kader
Vmbo-kader
Vmbo-kader/theoretische leerweg
Vmbo-theoretische leerweg
Vmbo-theoretische leerweg/havo
Havo
Havo/vwo
Vwo

2020: 306 leerlingen
0.7%
2.3%
11%
6%
10%
6%
19%
11%
15%
8%
11%

2021: 369 leerlingen
0%
1%
10%
4%
15%
7%
12%
7%
16%
8%
14%
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Met name het aantal leerlingen dat naar de havo gaat neemt toe en voor het eerst zien we sinds een aantal
jaren een groter aantal leerlingen geplaatst op het vwo. Een eenduidige verklaring kunnen we hier niet voor
vinden. Wel is er op de scholen meer aandacht voor het proces van kansrijk adviseren. De leerling krijgt
daarmee het voordeel van eventuele twijfel. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen ook
blijft op de school waar de leerling is geplaatst. In 2020 is het aantal leerlingen met een vmbo-tl advies of
hoger 64%. In 2021 is dat nog 57%.
Zonder de gegevens van de centrale eindtoets is het advies van de basisschool leidend voor de plaatsing in
het VO. De werkgroep PO-VO heeft over deze plaatsingen afspraken gemaakt. De afspraken zijn gemaakt
met het Eemsdeltacollege en het Dollard College. De meeste leerlingen uit groep 8 gaan naar die VOscholen. Vanuit Bedum, Ten Boer en Middelstum gaan de meeste groep 8 leerlingen naar VO-scholen in de
stad Groningen of Het Hogeland College in Warffum. Met deze scholen is het contact bovenschools minder
en zijn de contacten op schoolniveau.
Het onderwijstoezicht door de Inspectie van het Onderwijs
In 2021 heeft er een bestuurlijk toezicht plaatsgevonden (zie boven) en zijn zes scholen digitaal bezocht door
de Inspectie van het Onderwijs. Van deze bezoeken volgt geen verslag of beoordeling. De gegevens worden
gebruikt voor het jaarlijkse rapport van het Onderwijs De staat van het onderwijs.
Overzicht toezicht op de scholen
2017
Basis
20
Zwak
0
Zeer zwak
0

2018
20
0
0

2019
20
0
0

2020
18
0
0

2021
16
0
0

Gelijke Kansen Alliantie (GKA)
Een belangrijke taak van deze werkgroep is het onderzoek naar de VO-adviezen, de resultaten van de
centrale eindtoets en het proces met leerkrachten rond de totstandkoming van het VO-advies. Het project is
in oktober 2019 van start gegaan. Ook hier geldt dat door de RIVM-maatregelen slechts een deel van de
ambitie van het GKA in 2021 is uitgevoerd. Naast de GKA-aanpak is er het POVO-overleg met het
Eemsdeltacollege, het Dollard College en Het Hogeland College. Dit overleg is met name gericht op de
warme overdracht van PO naar VO. In november 2021 is gestart met de voorbereiding van verwijzen naar
het VO in 2022. In november zijn alle ouders door een tijdschrift geïnformeerd over de verschillende VOscholen in onze regio. De gezamenlijke Molenbergavond, waar het VO zich presenteert, kon namelijk niet
doorgaan. Ook hebben de VO-scholen informatieve filmpjes gemaakt over de school en via de website PO en
VO in de regio konden ouders en leerlingen de informatie zien. Door een vragenrubriek toe te voegen was
persoonlijk contact tussen ouders en VO-school mogelijk.
Een jaar met subsidies
In 2021 zijn er verschillende subsidies ter beschikking gekomen van het onderwijs, geheel gericht op en ten
gunste van het onderwijs op de scholen. Alle binnengekomen subsidies zijn gericht op de gevolgen van de
pandemie en de daardoor ontstane vertragingen en achterstand bij leerlingen, en op het lerarentekort.
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NPO-subsidie
Dit gaat om € 701,16 per leerling en moet in schooljaar 2021-2022 worden ingezet. In juni 2021 zijn de NPOmiddelen binnengekomen en hebben scholen eerst een schoolscan gemaakt en vervolgens op basis van de
analyse een plan van aanpak. Het plan is gerelateerd aan de zogenaamde NPO-menukaart. Dit menu geeft
de meest effectieve (wetenschappelijke) aanpak van achterstanden in leren, gedrag en ontwikkeling van
leerlingen. De meeste scholen zien de vertraging in groep 2,3 en 4 en in de bovenbouw. Op een enkele
school is nauwelijks achterstand zichtbaar, op meerdere scholen zijn de achterstanden groot. Scholen
hebben vaak gekozen voor meer handen in de school. Met name het aantal onderwijsassistenten,
leerkrachten en leerkrachtondersteuners is toegenomen. Hieraan koppelen de scholen het effect van een op
een begeleiding en werken in kleine groepjes vanuit het menu. Leerlingen met achterstanden worden op
deze manier persoonlijk ondersteund, meestal door de leerkracht. Op meerdere scholen zijn specialisten
meer in hun rol gebracht. De intern begeleider had meer tijd. De reken- en taal coördinatoren konden met
hun kennis leerkrachten ondersteunen in de groep en bij de aanpak van leerlingen met een achterstand.
Waar mogelijk zijn grote groepen gesplitst. Het effect van een kleinere groep koppelen scholen aan de
uitkomst van de M-toetsen die in februari worden afgenomen.
De meeste scholen hebben de NPO-middelen gebruikt om het gehele onderwijs een extra boost te geven. De
ontwikkeling moet dan zichtbaar worden in het verbeteren van de basisvaardigheden breed. Meer leerlingen
die het 1F niveau (streefniveau is 100%) bereiken en meer leerlingen op het niveau van 2F en 1S. Opvallend
is dat met de extra middelen de leerlingen met achterstanden extra kunnen worden geholpen, maar juist
ook kinderen met een talent, een hoge begaafdheid, worden goed opgemerkt en krijgen een specifiek
aanbod. Een tweede grote inzet is gepleegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op meerdere scholen
zijn leerlingen de structuur en het schoolritme wat kwijtgeraakt, afspraken vergeten en niet altijd even
aardig tegen elkaar waardoor het samenwerken stroef verloopt. Er is ingezet op Rots en Watertraining,
kindgesprekken en de gouden en zilveren weken. Daarnaast brengt de inzet van schoolmaatschappelijk werk
op de school een nieuw elan. Veel meer preventief en in samenspraak met ouders komen problemen met
leerlingen aan het licht en kunnen ze worden aangepakt. (Voornamelijk NPO-subsidie gemeente, aangevuld
met eigen NPO-gelden.) De meeste scholen hebben met NPO-middelen kunst en cultuur ingekocht: een
vakdocent muziek, toneellessen, yogalessen etcetera. Door corona zijn niet alle plannen uitgevoerd, maar
waar mogelijk worden vakdocenten ingezet en is het aanbod geprofessionaliseerd.
Schooldirecteuren monitoren de voortgang van NPO op de school. In elk MT-gesprek staat NPO op de
agenda en wordt aanpak en inzet besproken. Het is nu nog te vroeg om aan te geven dat het onderwijs is
verbeterd, achterstanden of vertraging is weggewerkt en resultaten zijn verbeterd. Dit effect is pas zichtbaar
als zeker een schooljaar voorbij is.
Knelpunten en aandachtspunten NPO
- Spelregels/criteria bepalen over wat er met het overige geld kan worden gedaan. Niet alles is nog
uitgegeven.
- Enkele leerlingen hebben erg veel onderwijs gemist. Er zijn kinderen die meer dan acht weken
onderwijs hebben gemist. In overleg met zorg en ondersteuning wordt gekeken hoe scholen
hiermee kunnen omgaan.
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-

-

Door corona moeten de extra mensen in de school vaak worden ingezet op een groep omdat de
leerkracht thuis is. Dit is niet goed voor de doorontwikkeling van extra ondersteuning. Toch kiezen
de scholen ervoor kinderen naar school te laten komen.
NPO-middelen moeten een structurele basis krijgen, zodat op elke school meer mensen werkzaam
kunnen zijn en daarmee het onderwijs beter verloopt.

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma
Op alle deelnemende scholen is er voor een bepaalde periode extra aanbod, buiten het reguliere
programma, aangeboden aan de leerlingen die een vertraging ofwel een achterstand hadden opgelopen ten
gevolge van de coronapandemie. De deelnemende scholen hebben leerlingen uit groep 2, 3 en 4
geselecteerd en uitgenodigd om een extra programma op school te komen volgen. De extra ondersteuning is
voornamelijk gericht geweest op taal, lezen en rekenen en kende een vrolijke, aantrekkelijke aanpak.
Scholen hebben hiervoor ook gebruikgemaakt van externe partijen op bijvoorbeeld de gebieden sport,
cultuur en natuur. Het programma sloot aan bij de individuele behoefte en mogelijkheden van elke
deelnemende leerling. De deelnemende scholen hebben vooraf een plan van aanpak gemaakt. Hierin is van
de deelnemende leerlingen een beginsituatie bepaald en in een periode van vier maanden wordt een
verwacht resultaat aangegeven. Deze resultaten zijn in kaart gebracht. Dertien scholen van Marenland
hebben het eerste jaar deelgenomen en vier scholen in de tweede periode tot december 2021. In totaal
hebben 300 leerlingen extra onderwijs gevolgd. Hieronder de besteding in 2021.
Rek.nr.
12300
40000
40100
40110
40140
40200
40201
40240
40400
40410
40420
40510
40520
40540
41000
41115
41221
44125
44200
44230
44235
44441
44450
44490
Eindtotaal

Grootboekrekening
Leermethoden
Bruto salarissen
Vakantietoeslag
Eindejaarsuitkering
Nominale uitkering
Premie Sociale verzekeringen
Premie sociale lasten aanspraken
Bijdrage ZVW
Premie OP/NP
Premie FPU
Premie AOP
Bijdrage Levensloop
Premie Vervangingsfonds
Premie Participatiefonds
Werkkosten
Loonkosten detachering van Noordkwartier
Extern personeel
Kantoorbenodigdheden
Leermiddelen
Overige ICT lasten
Mediatheek en bibliotheek
Abonnementen
Culturele vorming
Overige onderwijslasten

Totaal
2.250,18
35.833,79
2.909,66
3.092,74
147,84
3.447,12
16,80
2.778,44
4.922,83
1.266,89
126,03
289,49
19,53
832,00
366,61
9.742,83
5.851,38
156,69
33.980,61
500,65
2.088,39
211,75
6.095,55
1.125,00
116.927,80
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Onderzoek naar hybride onderwijs
In 2021 hebben we geïnventariseerd wat het digitale onderwijs ons oplevert en welke aspecten hiervan een
betere plek kunnen krijgen in het onderwijsaanbod. Onder leiding van het ICT-bureau zijn een aantal
schooldirecteuren en enthousiaste leerkrachten aan de slag gegaan met:
•
•
•
•

•

•
•

Implementatie van onderwijs op afstand, hybride en blended leren binnen een school > les op
afstand/op locatie met elkaar combineren door gebruikmaking van digitale communicatiemiddelen.
Onderwijs anders organiseren (bijvoorbeeld Netwerkschool/Unit-/SlimFit-onderwijs) met een
‘centrale’ rol voor inzet van digitalisering in het PO.
(Digitale) samenwerking bevorderen tussen scholen.
Werkdruk verlagen (bijvoorbeeld op de kleine (netwerk)scholen) door, met behulp van digitale
middelen voor communicatie en educatie, scholen de mogelijkheid te geven lessen en begeleiding
op afstand te organiseren tijdens reguliere schoolopening.
Kwaliteitsverbetering door inzet van expertise binnen de stichting en tussen scholen onderling, met
gebruikmaking van gedeelde iCoaches, digitale (hulp)middelen ten behoeve van plaats- en
tijdonafhankelijke onderwijs- en begeleidingsactiviteiten.
Kwaliteitsverbetering door de schoolontwikkeling te ondersteunen door het doen van
gestructureerd onderzoek.
‘Oplossing’ voor het lerarentekort door personeel flexibeler in te zetten bij lesactiviteiten op
verschillende locaties, Flipping The Classroom en onderwijs op afstand bij meerdere groepen
tegelijkertijd.

Het kwaliteitsbureau
Marenland heeft een kwaliteitsbureau. In het kwaliteitsbureau ligt het accent op het begeleiden van
stagiaires en nieuwe leerkrachten. De werkzaamheden zijn:
•
begeleiden en inwerken van aangestelde leerkrachten (tijdelijk en vast)
•
begeleiden van leerkrachten met een hulpvraag
•
coachen van groepjes leerkrachten (intervisie)
•
verzorgen van scholing over instructiemodel en klassenmanagement
•
ondersteunen nieuwe schooldirecteuren
De begeleiding van de leerkrachten heeft in 2021 korte tijd stilgelegen maar is daarna snel weer opgepakt
via een digitaal systeem en met opnameapparatuur. Het aantal medewerkers binnen Marenland is
toegenomen. Door de NPO-middelen en andere subsidie zijn er meer mensen op de werkvloer en is vooral
de begeleiding van onderwijsassistenten uitgebreid.
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Begeleiding op de scholen rond de didactische vaardigheden
en het versterken van de instructievaardigheden.

6 scholen

Begeleiding startende leerkrachten door gesprekken,
klassenbezoeken, intervisie en hulpvragen.

33 leerkrachten

Begeleiding talentvolle leerkrachten naar excellent.

5 leerkrachten

Supervisie en coaching van leerkrachten met een hulpvraag.

4 leerkrachten en 1 aspirant
directeur

Begeleiding en versterking schooldirecteuren.

3 schooldirecteuren

Begeleiding van stagiaires en de screening van stagiaires op
geschiktheid om in Marenland te blijven.

64 studenten

Professionaliseren
Marenland heeft al jaren de Marenland Academie. In 2021 hebben Marenland en Noordkwartier de
nascholing samen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een breed scholingsaanbod met de Academie en
leercafe's. Nieuw hierbij is de online nascholing van E-wise. Medewerkers kunnen gezamenlijk of individueel
scholingsprogramma's volgen, passend bij de eigen behoefte en in de eigen tijd. Het blijkt een succes en we
denken dat steeds meer medewerkers gebruik gaan maken van het online nascholingsaanbod. Veel van de
geplande scholing moest via Teams worden aangeboden. Dit blijft jammer en doet echt wat af aan de
kwaliteit van het aanbod. Dit jaar zijn er minder individuele scholingen aangevraagd. Twee leerkrachten
volgden het tweede jaar van de schoolleidersopleiding, een schooldirecteur doet een Master op universitair
niveau. Verschillende onderwijsassistenten volgen de opleiding tot leerkrachtondersteuner. Ons aanbod
voor professionalisering verbetert zich doorlopend. Steeds meer wordt er ingezet op de persoonlijke
ontwikkeling van onze personeelsleden en het inzetten van hun talenten.
Het passend maken van goed onderwijs in Marenland
In 2021 heeft passend onderwijs en hebben de uitvoerders van het RET een bijzonder schooljaar
doorgemaakt. Waar het mogelijk was is de ondersteuning en begeleiding fysiek uitgevoerd, maar vaak moest
worden overgestapt naar digitale werkvormen. De aanvragen voor ondersteuning zijn niet vermeerderd,
maar ook niet verminderd. Juist ook door extra middelen en subsidies hebben meerdere medewerkers van
het RET een extra inspanning gedaan om scholen en leerlingen te ondersteunen.
Hoogbegaafde leerlingen
Marenland heeft in 2021 samen met de besturen van Noordkwartier, VCPO Noord Groningen, L&E,
Primenius, GBS De Wierde en Noorderbasis een samenwerking op het gebied van hoogbegaafde leerlingen
opgezet. De focus heeft begin 2021 gelegen op het schrijven van een project- en activiteitenplan. De
hoofddoelstellingen zijn dat er wordt ingezet op het versterken van de basisondersteuning voor
(hoog)begaafde leerlingen en te streven naar een zo optimaal mogelijk dekkend aanbod. Dit schooljaar is
ingezet op het scholen van leerkrachten, het opzetten van een netwerk specialisten in de regio, en het
begeleiden van scholen bij het verder uitrollen van beleid en het verbeteren van het aanbod voor de
(hoog)begaafde leerlingen in de klas. Ook het komende schooljaar zal verder worden gewerkt aan de
uitvoering van het projectplan en de samenwerking worden voortgezet. Voor deze ontwikkeling heeft het
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samenwerkingsverband een subsidie ontvangen waarvan een deel bestemd is voor dit project in regio
Noord.
Samenwerking met de gemeente: Samen voor het Kind
In 2018 is deze werkgroep ingericht die zichzelf als doel heeft gesteld de samenwerking tussen zorg en
ondersteuning te verbeteren ten behoeve van de kinderen in de toekomstige gemeente Eemsdelta. Uit deze
werkgroep is een kerngroep ontstaan, bestaande uit Anita Mooijman vanuit de gemeenten, Margreet Schans
vanuit RENN4, Hannie Leistra vanuit Marenland/RET en Mirjam Pieters vanuit Noordkwartier. De kerngroep
houdt zich bezig met het organiseren van pilots, waarmee getracht wordt de doelstellingen uit de voor deze
kerngroep opgestelde bestuursopdracht te behalen. In het jaar 2020 is er geen centrale bijeenkomst
georganiseerd. Wel zijn er pilots gestart op KC Olingertil, KC OPwierde en in de kleine kernen van Delfzijl.
Door de pilot zijn schoolmaatschappelijk werkers toegevoegd aan de teams van de scholen. In 2021 heeft de
werkgroep onderzocht met welke partners veel wordt samengewerkt. Dit heeft een volledig overzicht
opgeleverd met adviezen over hoe de samenwerking kan verbeteren, zodat leerlingen sneller de
ondersteuning ontvangen die nodig is. In 2022 zal hiervoor een implementatieplan worden uitgezet.

Zorg en begeleiding en passend onderwijs
Regionaal Expertise Team
Marenland en Noordkwartier hebben samen het RET die de scholen ondersteunt bij het verzorgen van
passend onderwijs. In het huidige RET zitten ambulant begeleiders die een aanstelling hebben bij Marenland
of bij Noordkwartier. Het RET bestaat uit:
• Ambulant begeleiders met specifieke expertise op het gebied van dyslexie, dyscalculie,
klassenmanagement, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen, syndroom van Down, beeldcoaching
etcetera en met uitstekende coachings- en begeleidingsvaardigheden.
• Twee orthopedagogen: in het OOGO met de gemeenten is vastgelegd dat er een beroep kan worden
gedaan op deskundigheid van het CJG (MEE, Bureau Jeugdzorg, GGD).
• Overige experts die aantoonbaar een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van zowel de
leerling en de leraar als het schoolteam.
Taken en werkwijze RET
• Adviseren en arrangeren op maat
In het bovenschools leerlingoverleg is vastgesteld dat extra ondersteuning voor een leerling
noodzakelijk is en hoe die ingevuld moet worden binnen de basisschool. Het RET stelt een
arrangement vast voor een bepaalde leerling, voor de betreffende leerkracht, in de betreffende
school, voor een bepaalde tijd: een arrangement op maat. Wanneer er specifieke deskundigheid of
een nauwere samenwerking met ketenpartners nodig is waarin de basisondersteuning niet voorziet,
kan de specifieke expertise van de medewerkers van het RET worden ingezet of van het CJG. Het RET
heeft de bevoegdheid om het arrangement dat wordt uitgevoerd in de basisschool, toe te wijzen en
volgt hierbij de procesgang handelingsgericht arrangeren.
• Versterken van de basisondersteuning
Wanneer de RET-medewerker vaststelt dat de aanvraag voor extra ondersteuning niet gehonoreerd
kan worden omdat de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning niet overstijgen,
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•

volgt een handelingsgericht advies aan de directie van de basisschool om de basisondersteuning te
versterken. De expertise van het RET kan hierbij betrokken worden.
Advisering op maat in de doorgaande lijn VVE-PO-VO-MBO
Wanneer de overstap naar een ander schooltype in beeld komt (bijv. PO-VO; SBO of SO), is het van
belang om zeer tijdig te bespreken welk type onderwijs en welke specifieke school/arrangement
geschikt is voor een leerling, gezien de noodzakelijke extra ondersteuning. Ditzelfde geldt ook bij
instroom vanuit de voorschoolse voorzieningen in de basisschool.

Overzicht aanvragen 2020-2021
Wanneer de basisschool alle mogelijkheden binnen de basisondersteuning heeft benut en er vragen zijn over
de ontwikkeling van kinderen, leggen de intern begeleiders de vragen voor aan het RET. Een medewerker
van het RET kijkt met de school mee naar een kortdurend of intensief arrangement. In eerste instantie wordt
een kortdurende ondersteuning georganiseerd die afhankelijk van de specialist een omvang heeft van 10 tot
15 uur. Mocht de ondersteuning niet voldoende zijn om ontwikkeling op gang te brengen dan wordt er
gekeken naar een intensief arrangement of verwijzing naar een beter passende plek. Dit kan zijn een andere
basisschool dan wel het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).
Overzicht aanvragen 2020-2021

In het schooljaar 2020-2021 ontving het RET in totaal 358 nieuwe aanvragen. Marenland deed er daarvan
261. Vorig schooljaar was het aantal vragen 245. Dit verschil is te verklaren doordat de aanvragen van De
Vore en De Garven door de fusie voor het schooljaar 2021 zijn geregistreerd op De Rietpluim (45 aanvragen)
en zij vallen sinds dit schooljaar onder Marenland. Het totaal aantal aanvragen voor ondersteuning of
onderzoek voor individuele leerlingen, groepsondersteuning of leerkrachtondersteuning is stijgend. Vanaf
augustus is er een pilot gestart met schoolbestuur L&E. Ook zij kunnen 8 uur per week de ambulant
begeleiders inzetten op hun scholen.
Onderstaande grafiek is een weergave van de aangemelde hulpvragen aan de medewerkers van het RET (dat
wil zeggen: van Marenland en Noordkwartier samen) in schooljaar 2020-2021. De begeleiding van een aantal
van deze hulpvragen loopt over meerdere schooljaren door. Bijvoorbeeld: voor jonge kinderen zijn zeventien
nieuwe hulpvragen ingediend, maar uit het schooljaar 2019-2020 zijn ook nog hulpvragen die doorlopen in
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2020-2021. Deze arrangementen vallen deels onder de basisondersteuning en deels onder de extra
ondersteuning. Dit betekent dat leerlingen/leerkrachten maximaal 12 tot 16 uur intensief begeleid worden.
Mocht deze ondersteuning niet toereikend zijn, dan wordt er een arrangement voor langere tijd toegekend.

In bovenstaand overzicht is een koppeling gemaakt tussen de beschikbare uren en het gemiddeld aantal
dossiers dat is behandeld. Opvallend in deze grafiek is het jonge kind, de JMC en inzet onderwijsassistent.
Een verklaring kan zijn dat de trajecten van het jonge kind vaak over twee jaren gaan en de uren voor JMC
vier groepen betreft. De onderwijsassistent wordt ingezet op leerlingen die intensieve ondersteuning nodig
hebben. Het aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking komt is minder dan tien per jaar. Het lijkt goed een
evaluatie te maken van deze inzet in relatie tot de relatief hoge kosten en uren.

Trends in de ondersteuning
De meeste hulpvragen zijn gericht op gedrag en het aanvragen van een onderzoek/consult door een van de
orthopedagogen. Intern begeleiders geven aan dat ze dat nodig hebben om de leerstof beter af te stemmen
op de leerling. Regelmatig komt het voor dat hier een diepere vraag onder ligt, waar de onderzoekers dan
mee aan de slag gaan. De complexiteit van de gedragsproblemen is de afgelopen jaren stabiel. Medewerkers
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van het RET gaan samen met het kind op zoek naar de onderliggende oorzaak van zijn/haar gedrag zodat ze
samen een plan kunnen maken. Deze werkwijze kost meer tijd en vaak blijkt ook dat er sprake is van
meerdere hulpvragen. Dit maakt dat in een beperkt aantal gevallen meerdere ambulant begeleiders
betrokken zijn bij een leerling. Medewerkers van het RET ondervonden in 2021 een toenemende werkdruk
door de lockdownperiode, maar ook door leerlingen, leerkrachten of ouders die in quarantaine zaten.
Trajecten liepen hierdoor gemiddeld vier weken langer dan in voorgaande jaren. Medewerkers van het RET
werken ook vaker samen met CJG of andere hulpverleners die betrokken zijn bij de leerling of school. Echter
dit is niet zichtbaar in het registratiesysteem van het RET.
Intensieve arrangementen
De leerling die aantoonbaar een hoge mate van extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen leren
en zich goed te kunnen ontwikkelen, komt in aanmerking voor middelen passend onderwijs. Deze specifieke
vragen betreffen arrangement SWV 20.01. De schooldirecteur die deze leerling in overleg met het RET het
passend onderwijsaanbod biedt, kan deze middelen aanvragen in de vorm van een (zeer) intensief
arrangement. Om in aanmerking te komen voor dit arrangement moet er aantoonbaar sprake zijn van de
volgende situatie:
1. De leerling heeft (zeer) intensieve extra ondersteuning nodig omdat het leerproces en/of de
persoonlijke ontwikkeling nadrukkelijk en/of langdurig wordt belemmerd door lichamelijke
beperkingen en/of gezondheid en/of cognitieve problematiek en/of onaangepast gedrag en/of
bijzondere situationele omstandigheden.
2. De school heeft de middelen nodig omdat tijdelijk of langdurig extra maatregelen nodig zijn
voor het geven van (zeer) intensieve extra ondersteuning. De extra maatregelen hangen samen
met noodzakelijke aanpassingen in bijvoorbeeld: didactische begeleiding, pedagogisch
reguleren, leerprogramma, leeromgeving, medische hulpmiddelen. De extra maatregelen
overstijgen aantoonbaar de basisondersteuning die de school kan bieden.
Zware ondersteuning
Van de schooljaren 2017-2020 zijn er geen gegevens beschikbaar van het deelnamepercentage SBO en SO.
Het aantal leerlingen dat verwezen is naar het SBO of SO loopt langzaam omhoog. We zien dat de rek om
leerlingen met een extra ondersteuningsvraag scholing te kunnen bieden er bij een aantal scholen uit is. Met
het oog op inclusiever onderwijs zou in het jaar 2022 nader gekeken moeten worden naar de
basisondersteuning, de extra ondersteuning en verwijzen naar het SBO of SO. Binnen het SWV 20.01
hanteren we de 2% norm voor het SBO en 15% voor het SO. Daar zitten we nog ruim onder.
2018

2019

2020

2021

SBO/SO

16

16

16

24

Verwijzingspercentage

0,62

0,64

0,65

1,0

Marenland

Deelnamepercentage SBO

1,4

Deelnamepercentage SO

0,63
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Bijna alle scholen hebben wel een jaar waarin leerlingen worden verwezen naar het SBO of SO.
Garmerwolde, ’t Zigt en Tasveld zijn hierbij de uitzondering en hebben de afgelopen vier jaar geen leerling
verwezen. De leerlingen van De Vore zijn voor 2021 meegenomen in het overzicht van De Rietpluim. Vanuit
het RET constateren we dat bij leerlingen die we verwijzen vaak sprake is van complexe problematiek. Het
verwijstraject duurt in de ogen van de school/ouders soms lang. Wij hebben voor het grootste gedeelte te
maken met één SBO/SO en deze school hanteert instroommomenten na elke schoolvakantie.
Versterken basisondersteuning
Naast het ondersteunen van scholen, leerkrachten en leerlingen is er het afgelopen schooljaar ook ingezet
op versterken van de basisondersteuning. Daarnaast worden er jaarlijks arrangementen aangeboden voor
grotere groepen, veelal bovenschools georganiseerd.
Playing for Success
Playing for Success is een programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt
het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success
draagt bij aan een betere motivatie, meer zelfvertrouwen en zelfstandig leren samenwerken. Wekelijks
wordt er door de kinderen een persoonlijk leerdoel opgesteld en wordt deze geëvalueerd.
Sprint
In het schooljaar 2016-2017 is de methode Sprint als compenserende software aangeschaft. Schooljaar
2018-2019 was het doel dat er vanaf dan 150 leerlingen van de schoolbesturen OPOS, RENN4, Marenland en
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Noordkwartier met de software werken. Binnen Marenland en Noordkwartier werken nu rond de 85
leerlingen met de software. Elk jaar worden er gemiddeld 10 á 15 nieuwe leerlingen aangemeld.
Binnen Marenland en Noordkwartier zijn op dit moment in totaal 80 leerkrachten en intern begeleiders
geschoold om te werken met de software. We ontvangen ook vragen van scholen dat ze het opstarten met
de software lastig vinden. Binnen het RET is er een vrijwilliger die op aanvraag deze scholen kan
ondersteunen en de leerlingen wegwijs maakt in het programma. Deze vrijwilliger is in zijn eentje de
scangroep en zorgt ervoor dat documenten bewerkt worden, zodat de teksten op een goede manier worden
voorgelezen. In het najaar van 2021 is de werkgroep gestart met een uitgebreide evaluatie. Dit omdat het
contract in april 2022 afloopt en we dan over moeten naar andere software of een andere leverancier.
Bouw!
In schooljaar 2021-2022 is er gestart met het programma BOUW! Het programma wordt ingezet op alle
scholen als onderdeel van de pilot Aanpak dyslexie, waarin de gemeente Eemsdelta en schoolbesturen van
Marenland en Noordkwartier samenwerken met als doel minder leerlingen door te laten stromen naar de
vergoede dyslexiezorg. Dit schooljaar is gestart met een gezamenlijke scholing vanuit Lexima aan alle
begeleiders die binnen de scholen het programma minimaal driemaal per week bij de leerlingen die hiervoor
in aanmerking komen begeleiden. In de periode september/oktober is aan alle leerlingen van groep 4 en de
leerlingen met een doublure in groep 3 die in juni 2021 een E score behaalden op de DMT, met het
programma BOUW! gestart. Dit zijn voor alle scholen in totaal 69 leerlingen. In januari 2022 zal, na afname
van de DMT bij de leerlingen in groep 3, ook aan de leerlingen die hierop een E score behalen, gestart
worden met de inzet van BOUW! Enkele problemen waar we de afgelopen periode tegenaan gelopen zijn,
zijn meestal coronagerelateerd (leerling/leerkracht ziek of quarantaine) of komen door een gebrek aan
voldoende begeleiders binnen de scholen. Op dit moment zijn de eerste resultaten van de inzet van BOUW!
niet bekend. Deze zullen na de afname van de DMT in januari 2022 verzameld worden.
Masterclass Praktijk
Samen met Noordkwartier en het praktijkonderwijs George Martens (Eemsdeltacollege) hebben we een
groep leerlingen uit groep 7 en 8 kennis laten maken met het praktijkonderwijs. Het betreft leerlingen die
uitstroomadvies praktijk hebben. Zij kunnen een dag per week deelnemen aan dit arrangement.
Opbrengstgericht Passend Onderwijs
Alle scholen van Marenland, met uitzondering van De Huifkar, werken met Opbrengstgericht Passend
Onderwijs met de daarbij behorende digitale tool Focus PO. In 2021 heeft intensieve scholing en begeleiding
plaatsgevonden. De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs is bekend bij de scholen en
het cyclisch werken aan de kwaliteit van het onderwijs krijgt steeds beter gestalte. De scholen zijn in staat
om hun data te duiden en hierin keuzes te maken ten aanzien van het verbeteren van hun opbrengsten op
een bepaald vakgebied. De scholen worden ondersteund door middel van ‘OPO- spreekuren’. Zij kunnen drie
keer per jaar hun vragen inbrengen en sparren met Petra Buist. Daarnaast kunnen scholen ondersteuning
aanvragen op de werkvloer voor bijvoorbeeld het voorbereiden van en ondersteunen bij een grote of kleine
schoolbespreking, het analyseren, het opstellen van interventies en het verbeteren van het cyclisch werken.
Focus PO heeft dit jaar een nieuwe versie ontwikkeld. Deze nieuwe versie bestaat onder andere uit een
onderwijsplansysteem dat scholen ondersteunt bij het maken van opbrengstgericht en passend onderwijs.
Deze software biedt scholen de mogelijkheid om aan de hand van een set doorlopende leerlijnen met
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daarbij behorende cruciale leerdoelen een passend aanbod samen te stellen voor de groepen 1 tot en met 8.
In het najaar van 2021 zijn Hannie Leistra en Petra Buist, onder leiding van Menno van Hasselt (Helder
Onderwijsadvies), een pilot gestart met twee scholen van Noordkwartier (Roemte en De Farmsumerborg) en
drie scholen van Marenland (Togtemaar, Netwerkschool en Hiliglo ) om de mogelijkheden van deze nieuwe
versie te verkennen. De resultaten hiervan worden verwacht in juli 2022.
Verantwoording middelen passend onderwijs
De middelen passend onderwijs zijn ingezet voor de begeleiding van leerlingen die extra
onderwijsondersteuning nodig hebben in de vorm van arrangementen. Daarvoor worden ib’ers ingezet en is
een team van ambulant begeleiders vanuit het RET beschikbaar. Voor de coördinatie van de zorg en het ibnetwerk is de directeur RET verantwoordelijk. Voor onderzoek zijn twee orthopedagogen beschikbaar.
Thuiszitters
Marenland heeft in 2021 geen thuiszitter gehad. Wel waren er leerlingen die niet naar school kwamen
omdat ouders bang waren voor het coronavirus. Bij al deze leerlingen is sprake van een medische afweging
door ouders en school en is er thuisonderwijs verzorgd.

2.2 Personeel en professionalisering
Veranderingen op de arbeidsmarkt, meer verantwoordelijkheden voor schoolbesturen en nieuwe wet- en
regelgeving vergen meer dan ooit van schoolbesturen dat zij nadenken over hoe zij goed werkgeverschap
willen invullen. Dit betekent vooruitkijken, keuzes maken, beleid ontwikkelen én uitvoeren. Het
personeelsbeleid is een van de belangrijkste beleidsactiviteiten van Marenland. De beleidsadviesgroep
personeel, waarin de directeur onderwijs, de adviseur HRM en een afvaardiging van schooldirecteuren
plaats heeft, heeft een route uitgestippeld om het personeelsbeleid doorlopend te verbeteren. De kwaliteit
van medewerkers is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit.
Belangrijke instrumenten zijn de functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken, het Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP) en het portfolio. Daarnaast zijn er de scholingsprogramma’s, de Marenland
Academie en leercafe’s. In 2020 is in het strategisch beleid vastgesteld dat het continu professionaliseren
van de medewerkers een voorwaarde is voor goed en sterk onderwijs. Hierop is in 2021 voortgeborduurd.
De vastgestelde doelen:
• De ontwikkeling van de leerling staat voor elke medewerker centraal.
• Vakmanschap van elke medewerker staat voorop.
• Leerkrachten sluiten aan bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van elke leerling.
• De medewerker heeft een lerende houding en wil zich blijvend ontwikkelen.
• Experimenteren met onderwijsvormen mag, in overleg met de schoolleiding.
• In elke school heerst een professionele cultuur.
• Elke leerkracht pakt zijn of haar rol.
• Medewerkers weten welke doelen worden nagestreefd en spreken elkaar hierop aan.
• Onderwijs wordt versterkt door samenwerken in de schoolteams.
• Elke medewerker voelt zich gezien en veilig.
• Er wordt een optimale communicatie nagestreefd.
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•

Elke leerkracht voert krachtige gesprekken met ouders en weet verwachtingen naar elkaar uit te
spreken.

Bovenstaande doelen zijn voor de komende vier jaar vastgesteld en krijgen vorm binnen de hele organisatie
van Marenland. In mei 2022 vindt de tweede evaluatie van deze uitgangspunten plaats.
Vastgestelde documenten en beleid 2021:
1. Mobiliteitsbeleid.
2. Verzuimbeleid inclusief verzuimprotocol.
Inzet van personeel
Marenland heeft in 2021 zestien scholen (negentien locaties). De locaties waar onze medewerkers werken
zijn verschillend ingericht:
• Kindcentra: op deze locaties is het onderwijs gekoppeld aan de kinderopvang. Het kindcentrum staat
onder leiding van een manager kindcentrum en de school in het kindcentrum staat onder leiding van
de schooldirecteur.
• Samenwerkingsschool: op deze locaties wordt het onderwijs verzorgd door zowel personeel van
Marenland als van Noordkwartier. Marenland heeft twee samenwerkingsscholen.
• De Netwerkschool: hier werken medewerkers samen op drie kleine locaties.
• Jenaplanschool: Marenland ontwikkelde in 2019 een jenaplanschool. Er werken leerkrachten met
een jenaplancertificaat.
• Qworzo: de school in Woldendorp ontwikkelde zich in unitonderwijs. Leerkrachten worden
geschoold in het werken in units van drie leeftijdsgroepen. Deze werkwijze is ingevoerd in augustus
2019 en is nog in ontwikkeling.
• In 2020 zijn drie scholen in Delfzijl West een samenwerking aangegaan. De scholen zijn in 2021
gefuseerd tot één school op nog drie verschillende locaties. In 2022 zullen de scholen samengaan in
één nieuw schoolgebouw.
Inzet in cijfers
In 2021 heeft Marenland 225 medewerkers met een vaste aanstelling in dienst (totaal 169,11 fte). Dit zijn
leerkrachten, schooldirecteuren, ondersteunend personeel, en de medewerkers van het onderwijsbureau,
het kwaliteitsbureau en het RET. Marenland heeft voor een totaal van 50,35 fte tijdelijke medewerkers in
dienst. 22 medewerkers van Noordkwartier zijn in 2021 gedetacheerd naar Marenland. Zij werken op de
samenwerkingsscholen. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 hebben 17 medewerkers een vaste
aanstelling gekregen, nadat zij al langer op basis van een tijdelijke aanstelling werkzaam waren in
Marenland. Van onze medewerkers is 16% man en 84% vrouw. Ongeveer 75% van de medewerkers werkt in
deeltijd en 25% heeft een voltijdaanstelling. De gemiddelde leeftijd van het personeel in Marenland is in
2021 44 jaar.
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Overzicht medewerkers met een vaste aanstelling
Leeftijdsopbouw per 31-12-2021

WTF

aantal

percentage

t/m 24 jaar

1,00

1

0,44%

25 tot en met 34 jaar

32,90

39

17,33%

35 tot en met 44 jaar

45,77

66

29,33%

45 tot en met 54 jaar

32,37

44

19,56%

55 tot en met 59 jaar

23,08

32

14,22%

60 tot en met 64 jaar

28,01

35

15,56%

65 jaar en ouder

5,98

8

3,56%

169,11

225

100%

Totaal

Professionaliseren in Marenland
Zowel in het strategisch beleidsplan als in de schoolplannen neemt professionaliseren een belangrijke plaats
in. Een leven lang leren is het motto van Marenland en de behoefte aan meer kennis en meer vaardigheden
onder de medewerkers is groot. In 2021 zijn de scholingen stilgelegd in verband met corona. Waar het
mogelijk was zijn opleidingen afgerond en digitaal aangeboden.
1. Op schoolniveau. Elke school heeft teamscholing of training gevolgd. In het schooljaarverslag van iedere
school is te lezen welke scholing is gevolgd en wat dit heeft opgeleverd.
2. De Marenland Academie en de leercafe's zijn lopende het schooljaar 2021-2022 gestart.
3. Individuele scholing. Vier medewerkers hebben persoonlijke scholing aangevraagd en twee personen
ronden hun scholing af.
Uitgaven scholing
2019
€ 209.855

2020
€ 200.626

2021
€ 261.805*

* Waarvan circa € 62.000 vanuit subsidiegelden.
Er is op twee manieren individueel gesproken met medewerkers over professionaliseren. Medewerkers
laten in het werkverdelingsplan zien welke scholing of opleiding zij gaan volgen. Hiervoor wordt tijd en
ruimte gereserveerd in de professionaliseringstijd. In de gesprekkencyclus wordt jaarlijks de ontwikkeling
van de medewerker besproken. Samen leren heeft in 2019 meer vorm gekregen. In elke school is
ontwikkeling een onderwerp tijdens het werkoverleg. Veel scholen hebben het werkoverleg in de
bouwoverleggen georganiseerd. Teamscholingen worden georganiseerd door de schooldirecteur in
samenspraak met het team. In het jaarverslag van de school staat het eigen scholingsprogramma
geëvalueerd.
Seniorenbeleid
Marenland heeft in 2021 een seniorenbeleid ontwikkeld. De AOW-leeftijd is voor de medewerkers van
Marenland inmiddels 67 jaar of ouder. Vanuit het pensioenakkoord wordt de AOW-leeftijd waarschijnlijk
aangepast. Het vak van leerkracht is een mentaal en fysiek zware baan. Marenland erkent dit en ziet het
enigszins in de uitvalcijfers. Het verzuim van 62-plussers ligt iets hoger. Het is onmogelijk om voor alle
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senioren een beleid vast te stellen. De mogelijkheden en behoeften van de senior zijn verschillend. Vrijwel
alle oudere medewerkers (62+) van nu maken gebruik van de (oude) BAPO-regeling en werken vier dagen in
de week. Marenland wil de oudere werknemer ontlasten waar dit mogelijk is.
Marenland wil 62-plussers tegemoetkomen in het vitaal blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd
(AOW-leeftijd). De volgende maatregelen behoren tot de mogelijkheden, en een van de drie mogelijkheden
kan worden gekozen.
1. Het werkverdelingsmodel: de seniorleerkracht voert het gesprek met de schooldirecteur over de
inzet en taakvermindering.
2. Gebruikmaken van keuzepensioen en een dag minder gaan werken. De kosten van het
keuzepensioen komen ten laste van de medewerker. Dit is aansluitend op de duurzame
inzetbaarheidsuren of (oude) BAPO, waarbij de medewerker al een hele of halve dag minder werkt.
De seniormedewerker werkt dan hooguit drieënhalve dag.
3. De 62-plusser levert 20% salaris in en gaat een dag minder werken. De pensioenopbouw wordt door
de werkgever doorbetaald tot de AOW-leeftijd.
In 2021 maken twee medewerkers gebruik van dit seniorenbeleid.
Jubilea
In 2021 ontvingen acht personen een gratificatie: drie personen door een vijfentwintigjarig dienstverband en
vijf personen door een veertigjarig dienstverband bij Marenland.
Ziekteverzuim
Marenland besteedt veel aandacht aan ziekteverzuim. Op het onderwijsbureau wordt in de eerste plaats het
verzuim doorlopend cijfermatig geanalyseerd. De scholen ontvangen ieder kwartaal overzichten van hun
school en van de hele organisatie. Marenland hanteert het eigen regie model met een zelfstandig werkend
bedrijfsarts. Directeuren zijn casemanager van het verzuim en worden hierin ondersteund door de externe
verzuimconsulent en de HR-adviseur. Marenland heeft vanaf begin 2018 een contract met Axsio. Vanuit
Axsio is de verzuimconsulent actief en werkt nauw samen met de bedrijfsarts, de directeuren en de HRadviseur. Het gemiddeld verzuim in 2021 was 6,72%. Hiermee zit Marenland boven haar doelstelling:
onder de 5% verzuim blijven.
Ongewenste omgang
Er zijn in 2021 twee aangiftes van ongewenste omgang gedaan bij de vertrouwenspersoon.
Transitievergoedingen na ontslag
Met de invoering van de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) heeft Marenland sinds
1 januari 2020 te maken met de transitievergoeding na ontslag. In 2021 is een bedrag van
€ 86.716,70 uitgekeerd. Marenland houdt deze kosten zo laag mogelijk door de ontwikkelingen ten gevolge
van de veranderde cao te borgen in het zorgvuldig aanstellen en herplaatsen van (nieuwe) medewerkers.
Uitkeringen na ontslag
De kosten voor uitkeringen na ontslag zijn in 2021:
• 3 WW-uitkeringen met een totaalbedrag van € 8.573 niet vergoed door het Participatiefonds
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•

4 WW-uitkeringen met een totaalbedrag van € 23.128 wel vergoed door het Participatiefonds

NB. Per 1 augustus 2022 wijzigt het reglement van het Participatiefonds. In de nieuwe situatie zal het
schoolbestuur in principe in alle gevallen waarin een WW-uitkering ontstaat 50% van de WW-lasten moeten
dragen.
Aanpak werkdruk
Proces
Marenland heeft tijdens de formatiegesprekken, op basis van het aantal leerlingen van het jaar-1, de te
verwachten baten voor de werkdrukverlichting aan de schooldirecteuren kenbaar gemaakt. Hierbij is ook
aangegeven op welke wijze de gelden ingezet kunnen worden. De directeuren hebben vervolgens
gesprekken gevoerd met het team over de inzet van deze werkdrukmiddelen. Op basis van de uitkomsten is
er per school een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de werkdrukmiddelen. Het bestedingsplan is
ter goedkeuring voorgelegd aan de P-MR van de school. Na akkoord van de P-MR is in de administratie via
een zogenaamde kostendrager bijgehouden welke kosten zijn gemaakt in het kader van de
werkdrukmiddelen. De P-MR is geïnformeerd over de besteding van de werkdrukmiddelen op schoolniveau.
In het geval dat het geld niet is uitgegeven, zijn in samenspraak met de P-MR nadere bestedingsafspraken
gemaakt. Het proces 2020-2021 is geëvalueerd en op basis van de opgedane ervaringen is alvast
vooruitgekeken hoe de werkdrukmiddelen voor schooljaar 2021-2022 ingezet kunnen gaan worden.
Inzet werkdrukmiddelen
De meeste scholen hebben gekozen voor de inzet van extra personeel en dan met name de inzet van
onderwijsassistenten. Daarnaast is er voor met name bewegingsonderwijs en muziekeducatie gekozen voor
externe vakleerkrachten. Een specificatie van de gemaakte kosten voor heel 2021 zijn in het volgende
overzicht inzichtelijk gemaakt.
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Rek.nr. Grootboekrekening
Totaal
40000
Bruto salarissen
285.701,29
40100
Vakantietoeslag
22.956,23
40110
Eindejaarsuitkering
25.342,28
40140
Nominale uitkering
1.760,46
40200
Premie Sociale verzekeringen
26.540,84
40201
Premie sociale lasten aanspraken
1.085,64
40240
Bijdrage ZVW
21.869,73
40400
Premie OP/NP
37.731,42
40410
Premie FPU
10.019,79
40420
Premie AOP
933,27
40510
Bijdrage Levensloop
2.256,29
40520
Premie Vervangingsfonds
152,34
40540
Premie Participatiefonds
10.156,35
41000
Werkkosten
572,34
41115
Loonkosten detachering van Noordkwartier
4.999,48
41221
Extern personeel
86.234,76
41234
Reis en verblijf
1.850,27
41290
Overige personele lasten
4.913,33
Eindtotaal
545.076,11

2.3 Huisvesting en facilitaire zaken
De huisvesting van de scholen had in 2021 veel aandacht en is gelukkig niet teveel gehinderd door de
maatregelen rondom corona. Alle schoolgebouwen moeten versterkt worden tegen toekomstige
aardbevingen. Dit versterken gebeurt op drie manieren: door nieuwbouw, door semipermanente
nieuwbouw of door het versterken van het bestaande gebouw. In een aantal gevallen worden scholen
samengevoegd. Het versterkingsprogramma wordt uitgevoerd door een organisatie onder verantwoording
van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NAM is betrokken door de financiering van de projecten.
Iedere aardbevingsgemeente heeft een eigen projectorganisatie met een stuurgroep voor de bestuurders,
een regiegroep voor de huisvestingsmedewerkers, een overleg voor de tijdelijke huisvesting en per
schoolgebouw een projectgroep. Marenland participeert in ongeveer vijfendertig overleg- en
projectgroepen.
Voor de bouwtechnische ondersteuning van onze eigen huisvestingsadviseur zijn externe adviseurs
aangetrokken. De scholen worden versterkt of nieuw gebouwd met een hoge ambitie. Het moeten
bouwkundige en onderwijskundige scholen van de toekomst worden. Er wordt ook rekening gehouden met
een toekomstige functie als kindcentrum. Bouwkundig worden de hoogste normen voor scholenbouw
aangehouden. Gebruik van duurzame materialen, energie(bijna)neutraal en frisse lucht zijn uitgangspunten,
evenals het kwaliteitskader Ruimte-OK. De invulling van deze ambities wordt mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de regering en een eigen bijdrage van de schoolbesturen. Er komen drukke jaren aan: de
projecten moeten voor 2024 zijn afgerond. Scholen moeten tijd investeren in deelname aan de projecten.
Vaak moeten scholen voorafgaand aan het nieuwe gebouw fuseren of voorbereidingen treffen voor de
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werkwijze van een kindcentrum. Scholen moeten meestal twee keer verhuizen, eerst naar een tijdelijke
school en dan weer terug naar het nieuwe of versterkte gebouw. Het bestuur waakt over de werkdruk van
de medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de medewerkers mag niet lijden
onder de gebouwenoperatie.

Overzicht van het scholenprogramma
Appingedam
• Beide kindcentra worden versterkt. Achter elkaar worden de kindcentra ongeveer een jaar gehuisvest in
een tijdelijke huisvesting. Hier is wat vertraging in opgetreden waardoor de uiteindelijke oplevering
gepland staat voor 2024.
Bedum
• Voor de Togtemaarschool is in december 2019 een nieuwe school naast de huidige locatie opgeleverd en
in gebruik genomen.
Delfzijl
• Voor De Kronkelaar in Wagenborgen is in 2020 een nieuw gebouw opgeleverd op het terrein van
voormalig Groot Bronswijk.
• In Spijk is een nieuw kindcentrum opgeleverd voor de nieuwe samenwerkingsschool (Fiepko Coolman en
cbs De Borgstee: nu 't Maar).
• In Tuikwerd is besloten om een nieuwe school te bouwen voor De Rietpluim. Versterking was te kostbaar.
Gedeeltelijke sloop inmiddels gestart.
• De Jan Ligthartschool, Tasveld en ’t Zigt zijn gefuseerd tot één school. In Delfzijl West wordt een nieuw
kindcentrum gerealiseerd met meerdere partners. Naast Noordkwartier en Kids2b zal ook Primenius
hierin participeren. De bouw is inmiddels gestart.
• De scholen uit Termunten en Woldendorp zijn in 2017 gefuseerd. In 2019 is het nieuwe Kindcentrum
Qworzo in Woldendorp opgeleverd.
• In december 2020 is besloten dat er toch nieuwbouw zal komen voor de school in Holwierde.
• In Delfzijl Noord zijn de scholen in 2017 gefuseerd als onderdeel van het kindcentrum. Voor het
kindcentrum is gestart met de bouwwerkzaamheden.
Loppersum
• In de gemeente Loppersum zijn de nieuwe kindcentra voor onze scholen in Loppersum en Middelstum in
2019 opgeleverd.
• De gebouwen van de Netwerkschool Loppersum Oost, met locaties in Westeremden, ’t Zandt en Zeerijp,
worden bouwkundig versterkt. De locatie in Westeremden is in 2019 opgeleverd. De locatie in Zeerijp is
opgeleverd in 2020 en voor de locatie in ’t Zandt is vlak voor de zomer van 2020 een semipermanente
school opgeleverd.
Ten Boer
• In Ten Boer is in oktober 2020 een nieuw kindcentrum gerealiseerd samen met VCPONG en Kids2b.
• De school in Garmerwolde wordt medio 2021 bouwkundig versterkt.
• Voor de school in Woltersum wordt een nieuw gebouw voorbereid. Dit zal medio 2022 gerealiseerd
worden.

42

Duurzaamheid
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onderdeel van de aanbestedingen die de
gemeente doet ten behoeve van de nieuwe gebouwen. Daarnaast is het ook onderdeel van de
aanbestedingen van de schoonmaak die wij doen of gedaan hebben. Voor de kindcentra in Loppersum en
Middelstum heeft Marenland een bijdrage geleverd van € 50.000 per kindcentrum in de verhoging van de
duurzaamheid van het gebouw.

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
Hoofdoel: Optimale inzet van financiële middelen ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs.
Het hoofddoel van ons financieel beleid is dat de beschikbare (financiële) middelen optimaal worden benut
om de kwaliteit van het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dat hierbij de continuïteit van
de stichting niet in gevaar komt is de randvoorwaarde. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Om het
hoofddoel te realiseren zijn een aantal afgeleide doelen bepaald die gezamenlijk ervoor moeten zorgen dat
het hoofddoel bereikt wordt.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Het hoofddoel kan alleen volledig bereikt worden als alle afgeleide doelen volledig behaald worden. In de
praktijk zal dit een lastige opgave zijn, omdat de toekenning van gelden vanuit met name de overheid, niet
altijd even transparant en voorspelbaar is. De definitie van behaald zal dus niet zijn dat alle ontvangen
gelden inderdaad zijn aangewend. Leidend zal zijn of alle tijdig voorziene gelden beschikbaar zijn gesteld aan
het onderwijs en de processen van toedeling en efficiency goed zijn verlopen.
Afgeleide doelen
De afgeleide doelen dragen in gezamenlijkheid bij tot het bereiken van de realisatie van het hoofddoel. De
keuze van de volgorde van de afgeleide doelen is niet gebaseerd op een vorm van prioritering van de
afgeleide doelen.
Afgeleid doel 1: Transparante toedeling van de directe formatieve inzet per school en de benodigde
indirecte formatie en de wijze van financiering van deze formatie.
In een speciaal voor dit doel ontwikkeld allocatiemodel is te zien op basis waarvan met name de directe
formatie van de scholen tot stand komt.
• Basisuitgangspunt is dat er in ieder geval per 23 leerlingen 1 fte leerkracht toegekend wordt.
Uitgangspunt van deze keuze is de reguliere personele bekostiging.
• Voor de werkdrukmiddelen (onderdeel van de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid) geldt dat
we de cao volgen en dat de middelen direct worden toegekend aan de scholen, die daarvoor zelf bepalen
wat de bestemming is.
• De kleinescholentoeslag (onderdeel van de personele bekostiging regulier) wordt voor een groot deel
toegerekend naar de scholen die hiervoor in aanmerking komen. Het niet direct toegekende deel wordt
gebruikt om de kosten van het betreffende gebouw en de directeur financierbaar te houden.
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• De achterstandsgelden (bekostiging via de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid) zijn
ook geoormerkt en worden voor 90% direct, op basis van de achterstandsscores, doorgezet naar de
desbetreffende scholen. De overige 10% wordt gebruikt voor bovenschoolse ondersteuning (RET).
• Vanuit de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging wordt voor de desbetreffend scholen voor een
periode van 4 jaar 90% aangewend voor de inzet van extra formatie.
• De verwachte inkomsten vanuit de bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen komt
rechtstreeks en volledig ten goede aan de scholen waarvoor deze bekostiging bestemd is.
• De benodigde indirecte inzet is deels gebaseerd op de huidige bezetting, deels op rekenregels
(bijvoorbeeld vervanging) en deels op externe bekostiging (bijvoorbeeld vanuit het
samenwerkingsverband).
Dit allocatiemodel is het hulpmiddel voor het gesprek dat met alle schooldirecteuren is gevoerd. Op basis
van verwachte knelpunten en/of andere (on)mogelijkheden is in dit overleg – waarbij de adjunct-directeur
(portefeuillehouder kwaliteit onderwijs), de personeelsadviseur en de controller de gesprekspartners zijn –
de formatie voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.
Het jaar 2021 kenmerkte zich door de toekenning van vele subsidies. Voor elke subsidie is vooraf per school
bepaald op welke wijze de beschikbare middelen (voor een aantal subsidies is ook een bedrag afgeroomd
voor bovenschoolse inzet en risicobeperking) ingezet worden. Dit met inachtneming van de in de
subsidieverstrekking genoemde voorwaarden. Het hele jaar is goed gemonitord of de inzet van gelden juist
en volledig plaatsvond. Hierdoor kon en kan de eventueel af te leggen verantwoording eenvoudig en
doelmatig plaatsvinden.
De formatieve inzet bepaalt met meer dan 80% de hoogte van de totale kosten. Door de transparantie wordt
duidelijkheid en rust gecreëerd binnen de gehele stichting.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Afgeleid doel 2: Efficiënte en doelmatige centralisering van ICT- en huisvestingstaken/-uitgaven.
De toenemende (en complexere) digitalisering van het onderwijs en de bedrijfsvoering, en het ontstaan van
integrale kindcentra, vraagt tegenwoordig een expertise van medewerkers die niet meer op schoolniveau te
borgen is. Binnen Marenland zijn daarom binnen het onderwijsbureau twee medewerkers specifiek
verantwoordelijk voor de beleidsterreinen ICT en huisvesting. Naast het adviserende deel van hun rol zijn
deze medewerkers (in de fase waarin we nu zitten) ook voor een groot deel uitvoerend betrokken bij de in
gang gezette acties. Zowel voor ICT als voor huisvesting geldt dat voor de onderwijsinhoudelijke aspecten
(bijvoorbeeld voor ICT de methodelicenties en voor huisvesting de indeling van de gebouwen) de directeur
van een school binnen de randvoorwaarden (onder andere budget) zelf verantwoordelijk blijft.
De totstandkoming van nieuwe kindcentra en het optimaliseren van de financiële stromen die hieruit
voortvloeien zullen de komende jaren veel aandacht vragen. Naast de wettelijke eisen rondom bijvoorbeeld
(Europese) aanbestedingen, zal door de forse investeringen die hiermee gepaard gaan ook de beheersing
van de liquiditeit een belangrijk issue zijn. Zowel de beleidsmedewerker ICT (algemeen beleidsmedewerker)
als de beleidsmedewerker huisvesting zijn budgetverantwoordelijk voor alle investeringen, kosten en
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uitgaven binnen hun terrein. De kosten voor deze twee beleidsvelden bedragen ruim 10% van de totale
kosten. Door deze centralisatie wordt de deskundigheid en handelingssnelheid binnen deze vakgebieden
sterk vergroot. Het gevaar van suboptimalisatie wordt hiermee ook beteugeld.
Begin 2021 is het vertrek van de beleidsmedewerker huisvesting opgevangen door een medewerker
facilitair. Deze medewerker heeft zich, mede door COVID-19, met name gericht op de praktische en
achterstallige zaken. Andere werkzaamheden zijn over meerdere interne en externe medewerkers verdeeld.
Dit heeft niet geleid tot beheersingsproblemen van de financiële uitgaven op het gebied van huisvesting.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Afgeleid doel 3: Duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle budgethouders en
kwalitatief goede rapportages.
Goede beheersing van de uitgaven vraagt om een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, en een tijdige en betrouwbare rapportagetool. In 2019 is gestart met het duidelijker in beeld
brengen van deze twee aspecten. In 2020 zijn de beide genoemde stappen verder afgerond en in 2021 is dit
echt ingebed. In mei is met alle budgethouders gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de
voor hun relevante budgetten. Tevens is in deze gesprekken de eindejaarsverwachting doorgenomen. In de
gevoerde begrotingsgesprekken voor 2022, in september met alle directeuren van de scholen en de overige
budgeteigenaren, is eveneens de eindejaarsverwachting 2021 afgestemd. De begrote bedragen, waar de
desbetreffende functionaris verantwoordelijk voor is in 2022, zijn doorgesproken op zowel post- als
totaalniveau. De sturing is op totaalniveau.
Via de autorisatietool die we gebruiken is nu een route gekoppeld aan de diverse facturen, die geheel in
overeenstemming is met de verantwoordelijkheidsindeling op budgetniveau. De benodigde
uitputtingsrapportage is in 2021 voor alle budgethouders wederom dagelijks beschikbaar geweest. Hierdoor
konden alle budgethouders op ieder moment over de actuele cijfers beschikken. De laatste bijna 10% van de
door Marenland gemaakte kosten worden op deze manier goed beheerst. De vele subsidies in 2021 zijn
daarbij ook gezamenlijk gemonitord en na alle gespreksmomenten is de beschikbare vrije ruimte aangepast
op basis van de extra kosten die gemaakt waren vanuit de diverse subsidiemiddelen.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Afgeleid doel 4: Volledigheid van inkomsten.
Naast het monitoren van de inkomsten vanuit de diverse geldstromen vanuit de overheid, wordt ook
aandacht besteed aan het verkrijgen van bijdragen voor projecten. De afstemming tussen onderwijsbureau
en scholen is hiervoor een essentieel onderdeel. Dit is in 2021 goed verlopen. De kruisbestuiving is door het
verder verbeteren van de onderlinge communicatie daadwerkelijk tot stand gekomen. De afstemming
tussen de directeuren, P&O en control over de inzet van fte’s en de subsidiemiddelen verliep naar ieders
tevredenheid en heeft tot optimale eindresultaten geleid.
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➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Afgeleid doel 5: Professionaliteit.
Marenland heeft als doelstelling dat er voldoende financiële ruimte is voor de medewerkers om zich te
scholen. Binnen de begroting van 2021 is geld gereserveerd om aan deze doelstelling te voldoen. Voor 2021
is het beschikbare budget ruimschoots voldoende gebleken om alle gevraagde ontwikkelwensen en
-mogelijkheden te realiseren. Door de coronacrisis is met name op het gebied van digitalisering een enorme
vooruitgang geboekt.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Afgeleid doel 6: Talentontwikkeling kinderen.
Hier geldt dat er blijvend gebruikgemaakt wordt van Kansrijke Groningers, Huis van de Sport Groningen en
het IVAK. In de begroting is voldoende ruimte meegenomen om dit mogelijk te maken. Voor het
bewegingsonderwijs is bijvoorbeeld de formatie bovenschools meegenomen. Voor culturele activiteiten is er
geld begroot en binnen de schoolbegrotingen is er ruimte voor naschoolse activiteiten. De beschikbare
budgetten zijn zeker toereikend geweest en ook vanuit de diverse subsidies is hier aandacht voor geweest.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Afgeleid doel 7: Een optimaal werkende P&C cyclus.
Twee keer per jaar wordt een uitgebreide financiële rapportage opgesteld met daarbij de
eindejaarsverwachting. De eerste rapportage is gebaseerd op de realisatie tot en met april en de tweede
rapportage wordt opgesteld op basis van de realisatie tot en met september/oktober. Deze twee momenten
zijn bewust gekozen. In mei is de formatie voor het nieuwe schooljaar duidelijk en in september is de eerste
salarisbetaling voor het nieuwe schooljaar verwerkt. De eindejaarsverwachting die wordt opgenomen in de
rapportage komt tot stand in onderling overleg tussen budgethouders en controller.
De begrotingscyclus start met het opstellen van het nieuwe formatieplan. Dit formatieplan levert de
onderbouwing van de personele inzet voor het nieuwe schooljaar en een eerste doorkijk naar de schooljaren
daarna. In de gesprekken die plaatsvinden met de budgethouders voor de rapportages wordt tegelijkertijd
de nieuwe (meerjaren)begroting meegenomen.
Het jaarverslag geeft een uitvoerig beeld van hoe het afgelopen jaar is verlopen. Alle stakeholders worden
op de juiste wijze geïnformeerd en betrokken. Tot slot is er indien nodig of gevraagd altijd een op maat
gemaakt traject mogelijk voor bijvoorbeeld de monitoring van de projecten en subsidies. De samenwerking
met het administratiekantoor gebeurt via alle mogelijke communicatiekanalen.
➢ Realisatie 2021: Behaald / deels behaald / niet behaald
Treasury
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft in 2017 het treasurystatuut aangepast en opnieuw
vastgesteld, en het daarmee in lijn gebracht met de jongste wettelijke voorschriften. In 2019 is uitvoering
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gegeven aan het in het treasurystatuut beschreven beleid ten aanzien van sparen en beleggen. In verband
met de renteontwikkeling is in 2014 op basis van een voorstel aan het bestuur een vermogensspaarrekening
bij de Rabobank geopend. De rentevergoeding op deze rekening bedroeg in januari 2014 1,7%. De actuele
rente bedraagt circa 0,5% negatief over een rekeningsaldo boven € 100.000. Bij het bekend worden van het
instellen van een negatieve rente van 0,5% over destijds € 1.000.000 zijn de bedragen over de diverse
rekeningen verdeeld, zodat alle rekeningen deze grens niet of nauwelijks overschreden. Na de aanpassing
naar eerst € 250.000 en vervolgens € 100.000 ontkomt Marenland er ook niet aan dat er rente wordt betaald
over de tegoeden bij de diverse banken. Maandelijks wordt de actuele liquiditeitsbehoefte en de verdeling
van de tegoeden in de gaten gehouden. Er zijn alleen spaarrekeningen, er wordt niet belegd.
In 2021 is wel even gekeken naar de mogelijkheid van schatkistbankieren. Ten gevolge van de ingezette
route naar een mogelijke fusie met Noordkwartier per 1-1-2023 is deze zoektocht echter (voorlopig)
stopgezet.

Bankrekeningen
Omschrijving

Saldo 1-1
€

ING Betaalrekening
ING Spaarrekening Vermogenssparen
ING Spaarrekening Zakelijk sparen
RABO Betaalrekening
RABO Spaarrekening Bonussparen
RABO Spaarrekening Vermogenssparen

Saldo 31-12 rentebatenrentelasten
€
€
€
950.797 1.218.822
5.823
412.006
410.883
1.054
2.538
2.535
3
374.240
279.985
731
969.586
966.719
3.959
1.000.000 1.000.658
4.122

TOTAAL

3.709.167

3.879.602

0

15.692

Het Treasurystatuut staat op de website van Marenland onder Onderwijs > Beleidsdocumenten.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Aandachtspunten in de risicoanalyse 2021
De risicoanalyse van 2017 is in 2021 niet geactualiseerd. De risico’s in het primair onderwijs zijn relatief klein
vergeleken met andere bedrijfstakken. Desondanks wordt er door Marenland uitgebreid aandacht besteed
aan de risico’s door een regelmatige risicoanalyse op basis van het INK-model. Het risicomanagement
bestaat uit een tweejaarlijkse update van de risicoanalyse. In afwijking daarvan is door de ontwikkelingen in
het versterkingsproces van de schoolgebouwen in 2016 een extra update opgesteld. In 2017 is nog
specifieker gekeken naar zaken die verbonden zijn aan het aardbevingsbestendig maken van
de schoolgebouwen. In de risicoanalyse wordt een aantal aandachtspunten benoemd die terug zullen keren
in het jaarplan, de periodieke managementrapportages (IMR) en het jaarverslag. Hiervoor zijn de aspecten
gekozen waarop een gemiddeld, bovengemiddeld of hoog risico aanwezig wordt geacht. Op deze wijze
tracht Marenland risico’s effectief tegemoet te treden. De ervaringen van dit geïntegreerd
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risicomanagement zijn tevredenstellend. Na de fusie met Noordkwartier per 1-1-2023 zal voor de nieuwe
stichting weer een risicoanalyse worden opgesteld.
De onderstaande opsomming van aandachtspunten is actueel in 2021. Voor risico’s als ziekte,
arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid zijn verzekeringen afgesloten. De overige risico’s worden
gemonitord en desgewenst vermeden, geaccepteerd of beleidsmatig aangepakt met stuurmaatregelen. Voor
de beheersing van de financiële risico’s wordt in toenemende mate het vierogenprincipe toegepast.
• Krimp van de bevolking
Hoewel in een groot deel van Nederland geen sprake is van krimp, is dat in de gemeente Eemsdelta nog wel
het geval. Nog steeds wordt hier uitgegaan van vergrijzing en ontgroening. Er is sprake van een extreem
grote bevolkingsafname. Ook de afgelopen vier jaar, van 2017 tot en met 2020, is het leerlingenaantal
van Marenland gedaald. Door de fusie van De Garven met De Vore in 2021 en een toename van het aantal
kinderen in de schakelklassen is er het laatste jaar weer een toename te constateren. Daarna zal de daling
doorzetten met ongeveer 2%. Al zijn deze gegevens niet meer zo hard, ook al door de stijging van de
huizenprijzen in het land en de bouwplannen in de gemeente Eemsdelta.
Hoewel de vraag naar huizen ook in het aardbevingsgebied de laatste tijd weer is aangetrokken, is er bij de
bevolking nog steeds sprake van een grote onzekerheid met betrekking tot hun huizen (zowel huur als koop).
Het is niet uit te sluiten dat een grote versterkingsoperatie in een wijk zal leiden tot vertrek van gezinnen uit
de regio. Wat in ieder geval wel helder is, is dat investering in de gebouwen ook voor Marenland financiële
consequenties heeft in de vorm van investeringen in meubilair en schoolpleinen. Daarnaast is er onzekerheid
over het terugverdieneffect van de investeringen in duurzaamheid in de vorm van bijvoorbeeld
zonnepanelen. Dit laatste door een mogelijk overschot van elektriciteit afkomstig uit de vele
zonnepanelen. Bovendien zitten de energieprijzen sinds eind 2021 in de lift waardoor er veel onzekerheid is
over deze kosten.
• Personele formatie
Het landelijke leerkrachtentekort wordt in onze organisatie enigszins getemperd door de krimp en
bijbehorende formatiedaling. Toch zien we dat we er niet in slagen om de flexibele pool te vullen met
voldoende mensen, zodat we niet in staat zijn om altijd vervanging te regelen. Tegelijkertijd is een mogelijk
overschot in de toekomst een acceptabel risico, omdat er genoeg vraag is naar leerkrachten in het hele land.
Wel is het zaak om de formatiestroom zo goed mogelijk te monitoren. De komende jaren zal het vertrek van
medewerkers met een pensioengerechtigde leeftijd op normaal niveau liggen. Er is wel een groot aantal
onderwijsassistenten aangenomen (met name op basis van de beschikbare werkdrukverlagingsmiddelen en
de tijdelijke NPO-middelen). Hier zien we dan ook een toename in het aantal vaste aanstellingen, met als
risico dat als de overheid deze werkdrukmiddelen af gaat schaffen er een financieel probleem gaat ontstaan.
De kans dat dit gaat gebeuren is relatief klein, gezien de goede ervaringen die hiermee zijn opgedaan.
• Ziekteverzuim
Op dit moment ligt het ziekteverzuimpercentage van de stichting op 6,72%. De gemiddelde leeftijd van ons
personeel, het langer doorwerken door nieuwe pensioenregels en de invoering van de nieuwe cao met
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nieuwe uitgangspunten voor taakbeleid, zijn allemaal redenen om het ziekteverzuim, vooral van oudere
personeelsleden, kritisch te volgen.

•

Digitalisering
De toename van de digitalisering van het onderwijs en de bedrijfsvoering vergt steeds meer alertheid van
alle medewerkers (denk aan onder andere phishing mail en andere vormen van cybercriminaliteit). De
overgang naar betere beveiliging (bijvoorbeeld tweeweg authenticatie) is in 2021 in gang gezet en de
voortdurende bewustzijnsvergroting van de medewerkers binnen de organisatie is een blijvend
aandachtspunt.
• Coronavirus (COVID-19)
De uitbraak van het coronavirus heeft ook in 2021 weer een flinke impact op het onderwijs. Het
onderwijsproces is regelmatig verstoord geweest door de verschillende quarantainemaatregelen en
bijbehorende vervangingsvraagstukken. Het is inmiddels zichtbaar dat door de coronacrisis de leerprestaties
van leerlingen in enige mate negatief beïnvloed zijn. Om dit negatieve effect enigszins te verzachten of te
herstellen zijn NPO-middelen ingezet op de scholen. Grote onzekerheid is er met betrekking tot de extra
tijdelijke investeringen in het onderwijs. Dit heeft enerzijds betrekking op het aangaan van vaste contracten
en anderzijds op het ontbreken van voldoende leerkrachten. We verwachten geen liquiditeitsproblemen en
geen significante impact op het exploitatieresultaat 2022. De uitbraak van het COVID-19 virus heeft beperkte
invloed op de cijfers over het boekjaar 2021. Het College van Bestuur heeft passende maatregelen genomen
c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten
te waarborgen. Het College van Bestuur acht een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten derhalve
niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt, uitgaande van de veronderstelling van continuïteit
van Marenland.
• Overige risico’s
Naast de hierboven genoemde onzekerheid met betrekking tot de verschillende subsidiestromen (onder
andere NPO) blijft ook de algemene financiering van het onderwijs vanuit de overheid een constante
risicofactor. Aan de ene kant betreft dit de cao-uitkomsten en aan de andere kant de verschillende
bekostigingsvormen (onder ander de nieuwe bekostigingsvorm) en de indicering hiervan.
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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
Vorig jaar Verslagjaar Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
aantal leerlingen

2319

2396

2349

2335

2314

De krimp in de regio is de belangrijkste factor voor de reguliere terugloop van het aantal leerlingen in de
komende jaren. Daarnaast is in de overgang van 2021 naar 2022 ook de afname van de schakelklas naar een
‘normaal’ niveau meegenomen. Door de recente ontwikkelingen in Oekraïne kan dit plaatje nog fors
wijzigen. De reguliere krimp is natuurlijk niet alleen voor het openbaar onderwijs een issue, maar geldt
eveneens voor de scholen in het bijzonder onderwijs.
Al een aantal jaren is fors ingezet op een nauwe samenwerking tussen Marenland en onze partner in het
onderwijs Noordkwartier. Dit heeft geleid tot het opstarten van een aantal integrale kindcentra en ook is een
aantal scholen gefuseerd. In 2021 is De Garven (school van Marenland) nog gefuseerd met De Vore (school
van Noordkwartier) tot De Rietpluim. Dit en de toename van het aantal kinderen in de schakelklas verklaart
de stijging van het aantal leerlingen tussen 2020 en 2021.
De samenwerking met Noordkwartier vindt niet alleen plaats op het gebied van de huisvesting, maar ook op
alle andere terreinen, zoals bijvoorbeeld ICT. De intentieverklaring is inmiddels getekend om per 1-1-2023
ook op bestuurlijk niveau te fuseren.
Fte
Aantal fte
Bestuur / management
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal

Vorig jaar Verslagjaar Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
18,71
16,97
15,88
15,30
15,30
154,05
157,22
166,73
152.81
145,07
33,34
39,71
34,,50
28,59
27,94
206,10

213,90

217,11

196,70

188,31

Door de diverse subsidies (en dan met name vanuit NPO) is er een groot verschil in het verloop van de fteaantallen. Bij het opmaken van de meerjarenreeks was ook nog niet bekend dat de NPO-subsidie over
meerdere jaren kon worden ingezet en is dus het verloop van de fte-aantallen gebaseerd op een inzet tot en
met schooljaar 2022-2023. Vanuit rekentechnisch oogpunt is de inzet van de extra subsidiemiddelen

50

verwerkt in het aantal fte onderwijzend personeel. In de praktijk wordt er meer ingezet op
onderwijsassistenten en dit zal dus voor 2022 tot en met 2024 de werkelijkheid worden. Het overzicht geeft
wel goed weer wat het effect van de subsidies is.
Hoewel 2020 en 2024 nagenoeg een gelijk aantal leerlingen kent, daalt tussen die jaren toch de formatie fors
(17,8 fte). Dit is het gevolg van drie aspecten:
1. De inzet vanuit de zogenaamde fusiegelden is voor een aantal scholen niet meer mogelijk.
2. Als er natuurlijk verloop is bij directie en/of ondersteunend personeel wordt bekeken of er een
efficiëntere manier is voor de invulling van de ontstane vacatures.
3. In 2019 was het leerlingenaantal nog 2409. Dit betekende dat de inzet van een groot deel van de
formatie voor 2020 (7 maanden) nog gebaseerd is op de aantallen voor schooljaar 2019 -2020. In
2025 zet de daling van het aantal leerlingen door en is de inzet voor schooljaar 2024-2025 juist 5
maanden gebaseerd op dit leerlingenaantal.
In de formatiereeks is geen rekening gehouden met de mogelijke inzet van formatie vanuit het
gereserveerde gedeelte van de NPO-gelden. Als duidelijk is dat de gelden die benodigd zijn voor eventuele
transitievergoedingen en uitkeringen lager zijn dan waar nu rekening mee wordt gehouden, dan zal dit direct
terugvloeien naar de scholen. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het reëel om te veronderstellen dat dit
inderdaad het geval zal zijn. De hoogte van de flexibele schil wordt jaarlijks goed gemonitord en op een
verantwoord niveau gehouden.

3.2 Staat van baten en lasten, en balans
Staat van baten en lasten (x € 1.000)
Vorig jaar Begroting RealisatieBegroting Begroting Begroting
Verslagjaar Verslagjaar
2020
2021
2022
2023
2024
BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Baten werk in opdrachten derden
Overige baten

18.030
467

17.452
390

19.006
639

19.216
502

18.898
497

18.206
482

Verschil
Verschil
Verslagjaar Verslagjaar
begroting vorig jaar
1.554
249

976
172

1.329

1.319

1.747

1.175

1.141

1.138

428

418

19.826

19.161

21.392

20.893

20.536

19.826

2.231

1.566

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige Lasten

17.297
629
1.092
1.349

16.453
743
1.031
1.227

18.052
690
1.132
1.365

18.639
687
1.118
1.423

17.411
826
1.110
1.368

16.898
805
1.103
1.249

-1.599
53
-101
-138

-755
-61
-40
-16

TOTAAL LASTEN

20.367

19.454

21.239

21.867

20.715

20.055

-1.785

-872

SALDO
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo buitengewone lasten

-541
-3

-293
-7

153
-19

-974
-21

-179
-21

-229
-21

446
-12

694
-16

TOTAAL RESULTAAT

-544

-300

134

-995

-200

-250

434

678

Toevoeging / vrijval Bestemmingsreserve NPO
Correctie n.a.v. invoering vereenvoudigde bekostiging

-458

245
700

-70

Genormaliseerd Exploitatie resultaat

-324

-50

-270

TOTAAL BATEN
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
Voor het jaar 2021 is uitgegaan van een negatief resultaat van € 300.000. Op het eerste oog lijkt het
uiteindelijk een stuk positiever uit te vallen dan is voorzien. In werkelijkheid is de positieve uitkomst het
gevolg van het niet volledig uitgeven van het 2021-gedeelte van de subsidies vanuit de NPO-middelen. De
keuze is gemaakt om deze niet uitgegeven gelden door middel van een bestemmingsreserve mee te nemen
naar de komende jaren. Aan de bestemmingsreserve NPO-gelden is een bedrag van € 427.743 toegevoegd
en aan de bestemmingsreserve NPO-gelden arbeidsmarkttoelage (bestemd voor Kindcentrum Noord en De
Rietpluim) is een bedrag van € 29.841 toegekend. Als deze in totaal € 457.584 worden gecorrigeerd op het
eindresultaat van € 134.000, dan resulteert dit op een totaalresultaat van € 323.584 negatief. Dit
genormaliseerde resultaat wijkt slechts € 23.584 af van hetgeen in de begroting voor 2021 is opgenomen. De
analyse van dit verschil zal in de volgende items nader worden toegelicht. Voor de verantwoording naar het
ministerie wordt gebruikgemaakt van een aantal verplichte verantwoordingsdocumenten. Deze stukken zijn
terug te vinden in de jaarrekening.

Analyse van de baten ten opzichte van de begroting 2021
Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdragen OCW zijn € 252.000 hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van de
extra ontvangsten ter dekking van de uit de verlengde cao afgesproken verhogingen van de lonen, voor
zover deze nog niet waren meegenomen in de eerste bekostiging voor schooljaar 2021. De indexering zelf
viel iets lager uit dan wij hadden begroot. De daling van de inkomsten vanuit de fusie De Optimist (voorheen
Jan Ligthart Delfzijl, Het Tasveld en ‘t Zigt) wordt vrijwel geheel gecompenseerd door de stijging van de
inkomsten vanuit de fusie van De Rietpluim (voorheen De Garven/Marenland) en De Vore/Noordkwartier).
In de begroting zijn de financiële gevolgen van deze fusies bewust niet meegenomen, omdat naar
verwachting de baten en de lasten van de fusies tegen elkaar wegvallen en het vooraf inschatten van de
precieze verschillen lastig is. De analyse naderhand wordt dan niet beïnvloed door verkeerde aannames bij
de opstelling van de begroting. Positief is tenslotte dat het bedrag wat is opgenomen voor de verrekening
van de uitkeringskosten PO fors lager uitviel, circa € 28.000.
De inkomsten vanuit de overige subsidies van OCW zijn veel hoger dan waarvan bij de begroting is
uitgegaan. In totaal € 1.283.000. De belangrijkste oorzaak is de toekenning van de diverse subsidies. Alleen al
de NPO-subsidies (regulier, achterstand en arbeidsmarkttoelage) en de vrijval van het resterende gedeelte in
het kader van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 verklaren al € 1.033.000. Het
resterende positieve deel ad. € 250.000 komt vanuit de fusiegelden van De Optimist en De Rietpluim, circa
€ 187.500 (inclusief extra OAB-gelden), en de bijdrage voor asielzoekers en overige vreemdelingen die in
tegenstelling tot vorig jaar fors hoger uitviel dan begroot (€ 45.000). Deze post blijft altijd lastig te begroten
vanwege de onzekere immigratiestroom. Tenslotte is er nog vrijval vanuit andere rijkssubsidies (€ 16.000).
De doorbetaalde rijksbijdrage van het samenwerkingsverband viel ongeveer € 19.000 hoger uit dan waarvan
in de begroting is uitgegaan.
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Overige overheidsbijdragen en subsidies
De opbrengsten vanuit de gemeente zijn hoger dan begroot door subsidies in het kader van de NSA en VVE
De Rietpluim (ging voorheen via Noordkwartier) ca. € 60.000, twee keer extra startklas samen € 25.000,
schakelklas € 17.500 en dyslexie € 20.000. De eindafrekening van de NCG-gelden Woldendorp (€ 55.000), de
vrijval van opleidingskosten van onderwijsassistenten (€ 30.000) en baten uit projecten (ca. € 40.000)
zorgen voor fors hogere baten vanuit de overige overheidsbijdragen.
Overige baten
De overige baten vallen eveneens positief uit. In totaal zijn de baten bijna € 428.000 hoger uitgevallen dan
waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting. De voornaamste reden hiervoor is de niet begrote
bijdragen vanuit de EHK1 en EHK2 subsidies (ook wel Rap/Ral genoemd). Gezamenlijk had dit een positief
effect van € 340.000. De detachering van personeel aan derden viel € 28.000 positiever uit. De
huuropbrengsten zijn € 22.000 hoger dan begroot en de vrijgevallen investeringssubsidies € 12.000. De som
van de andere posten levert nog een plus op van € 26.000.

Analyse van de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Personeelslasten
De totale personeelslast is € 1.599.000 hoger dan begroot. Een belangrijke verklaring van het verschil is het
gevolg van allerlei toegekende subsidies. NPO inclusief arbeidsmarkttoelage (€ 433.000) , EHK1 en 2 (samen
€ 326.000) en I&O (€ 71.000). Daarnaast heeft de reguliere salarisverhoging van 2,25% een kostenverhogend
effect van ruim € 330.000. De extra personele lasten door de fusie van De Garven met De Vore draagt voor
€ 405.000 bij aan de overschrijding. Meer werk ten gevolge van corona en extra ondersteuning van de
bedrijfsadviseur aan de directeuren in het kader van de Wet poortwachter zorgen ervoor dat de kosten voor
de bedrijfsgezondheidsdienst dit jaar bijna € 20.000 hoger zijn dan begroot. De overige mee- en tegenvallers
verklaren het resterende verschil (€ 14.000).
Afschrijvingen
Het totale bedrag aan afschrijvingen is lager dan het bedrag waarmee in de begroting rekening is gehouden
(€ 53.000). Wederom is een aantal scholen later opgeleverd dan voorzien, waardoor investeringen in
(school)meubilair en duurzaamheid zijn opgeschoven (€ 18.000). ICT-investeringen in hardware die dit jaar
gepland waren, zijn door de vertraagde levering pas in 2022 binnengekomen. Hierdoor zijn er ook lagere
afschrijvingsbedragen voor ICT (€ 25.000). Tot slot zet de trend van de overgang van leermiddelen naar ICTlicenties ook dit jaar, wel wat gematigder dan andere jaren, door (€ 10.000).
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in totaal bijna € 102.000 hoger uitgevallen dan begroot. Door de vele projecten
(nieuwbouw/versterking) en de daarbij veranderende momenten van oplevering, zijn deze kosten moeilijk in
te schatten voor een jaar. De volgende over- en onderschrijdingen hebben tot dit resultaat geleid:
• Huren € 6.000 lager dan begroot door geen extra kosten meer huur bijgebouwen.
• Klein (tuin)onderhoud € 21.000 hoger dan begroot. Voor een aantal locaties loopt de garantietermijn af
en moeten onderhoudscontracten worden afgesloten. Daarnaast is tuinonderhoud te laag ingeschat. De
verwachting is dat deze post fors zal toenemen de komende jaren.
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•

•

•
•

Energie en water € 16.000 hoger dan begroot. Door de latere oplevering van KC West (De Optimist)
hebben we hier nog te maken met de lasten van drie relatief dure locaties die alledrie nog verre van
duurzaam zijn.
Schoonmaak € 103.000 hoger dan begroot. Het grootste deel is gelegen in het feit dat voor twee scholen
de schoonmaak zou worden doorberekend via de penvoerders van de kindcentra (Ten Boer, Middelstum
en Loppersum). De schoonmaaklasten zijn uiteindelijk wel rechtstreeks naar de scholen doorberekend.
Dit bedrag van € 58.000 wordt dus gecompenseerd door de lagere toerekening naar de post bijdrage
huisvestingslasten. Daarnaast waren er weer extra kosten die zijn veroorzaakt door de extra
maatregelen in het kader van corona (€ 35.000). De overige overschrijding van € 10.000 is met name het
gevolg van een hogere indexatie van de schoonmaaklasten dan is begroot.
Belastingen en heffingen € 4.000 lager dan begroot door lagere afvalverwerkingskosten.
Overig € 29.000 lager dan begroot. Als de correctie vanuit de schoonmaak (€ 58.000) hierop wordt
gecorrigeerd dan is er feitelijk een overschrijding van € 29.000. Een klein gedeelte is het gevolg van de
extra aanschaf van kleine zaken door net opgeleverde nieuwbouwscholen (€ 8.000). De overige € 21.000
is het gevolg van onjuiste inschattingen van nog door te belasten kosten vanuit de diverse kindcentra.
Dit is mede het gevolg van late doorbelasting van kosten die nog betrekking hadden op 2020.

Overige lasten
De totale overige lasten zijn fors hoger dan begroot, namelijk € 138.000. Het rechtstreekse bedrag wat
vanuit de diverse subsidies extra is uitgegeven bedraagt € 85.000. Met name de extra aangeschafte
leermiddelen (€ 54.000) en extra uitgaven aan culturele vorming (€ 25.000) dragen hier aan bij. Opvallend is
ook de hoge overschrijding van kopieerkosten (€ 44.000). Omdat aan de kopieerkosten geen aanvullende
codes meegegeven kunnen worden, waardoor ze bijvoorbeeld toerekenbaar zijn aan subsidies of corona,
worden ze niet in mindering gebracht op deze subsidies of direct verklaard. Ze worden verwerkt als reguliere
kosten. Hierdoor worden feitelijk subsidies overschreden. Gelukkig leidt dit niet tot problemen. Tot slot is dit
jaar de rondgang langs de scholen – die in 2019 was gestart, maar die door corona even heeft stilgelegen –
in 2021 afgerond. De activalijst is nu voor alle scholen opgeschoond. Het boekverlies in 2021 draagt voor €
20.000 bij aan de overschrijding. De overige posten zorgden gezamenlijk nog voor een klein plusje ten
opzichte van de begroting (€ 11.000).
Administratie en beheer
De post administratie en beheer, welke was begroot op € 415.200, werd slecht met € 471 overschreden en
hoeft dus geen nadere toelichting.
Inventaris en apparatuur
Voor deze rubriek waren de lasten € 118.000 hoger dan begroot. Zoals al eerder beschreven waren de extra
uitgaven vanuit de subsidies en de hogere reproductiekosten hier grotendeels debet aan. Ook de kosten van
de bibliotheek werden vanwege subsidiegelden overschreden (€ 8.000) en tot slot zorgt de toenemende
digitalisering van het onderwijs (zie ook afname investering leermethoden) voor steeds hogere ICT-lasten
(€ 12.000 meer dan begroot).
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Overige
Het totaalbedrag aan hogere overige lasten bedraagt circa € 18.000. Dit wordt verklaard door met name het
reeds genoemde boekverlies ad. € 20.000. De post culturele vorming werd ondanks de extra gelden vanuit
de subsidies (€ 25.000) slechts met € 8.000 overschreden. Dit omdat er vanuit de algemene middelen op
sommige scholen minder aan dit onderdeel is uitgegeven. De overige posten leverden een klein financieel
voordeel op ten opzichte van de begrote bedragen (€ 10.000).
Financiële baten en lasten
De verlaging naar de grenswaarde van € 100.000 per rekening met betrekking tot de negatieve
renteberekening heeft een nadelig gevolg gehad van € 12.000.
Analyse van de baten en lasten ten opzichte van de vergelijkende cijfers 2020
Het positieve resultaat over 2021 van € 133.569 is € 677.557 beter dan in 2020, toen er nog een tekort was
van € 543.988. Een wirwar van boekhoudkundige regels en de ongekende verstrekking van subsidies maken
een vergelijking steeds complexer en ondoorzichtiger. Ook nu is het genormaliseerd resultaat door de
vorming van diverse bestemmingsreserves, voortvloeiende uit de NPO-subsidies, fors anders dan het
eindresultaat laat zien. Vorig jaar was het negatieve resultaat genormaliseerd positief door het vrijvallen van
bestemmingsreserves die vanuit boekhoudkundige regels gevormd was. Dit jaar is het juist andersom en is
het positieve resultaat door de vorming van bestemmingsreserves, vanwege verstrekte subsidies,
genormaliseerd juist negatief. Een verdere analyse van de verschillen op hoofdlijnen van de baten en lasten
tussen de realisatie van 2021 en 2020 volgt hierna.

Analyse van de baten ten opzichte van de realisatie 2020
Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdragen OCW zijn uiteindelijk € 92.000 lager dan in 2020. De financiële gevolgen van
fusies en sluitingen van scholen en de indexatieontwikkelingen van de bekostiging lopen over de twee jaar
gezien nagenoeg tegen elkaar weg.
De inkomsten vanuit de overige subsidies van OCW zijn fors hoger dan in 2020. Maar liefst € 1.058.000 is er
meer ontvangen. De stijging van de inkomsten vanuit het onderwijsachterstandenbeleid is gering (€ 31.000)
en ook de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging, beter bekend als fusiegelden, kende een klein
positief verschil (€ 5.000). Daarentegen was de bijdrage voor asielzoekers en overige vreemdelingen door de
toename van deze leerlingen flink hoger (€ 65.000). Ook de stijging van de inkomsten groeibekostiging
dragen bij aan het positieve verschil (bijna € 40.000). Veruit de hoogste stijging komt echter voort uit de NPO
gerelateerde subsidies. Hierbij wel de kanttekening dat van deze totale inkomsten van ruim € 918.000 een
bedrag van € 458.000 via een bestemmingsreserve doorgesluisd wordt naar volgende jaren.
De bijdrage vanuit het samenwerkingsverband laat ook een positief verschil zien van € 9.000 in de
vergelijking met 2020.
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Overige overheidsbijdragen en subsidies
Het positieve verschil in baten tussen 2021 en 2020 van € 172.000 is met name het gevolg van de subsidie in
het kader van het NPG Sociaal Plan Delfzijl Noord Jeugd die in 2021 voor het eerst voor een volledig
kalenderjaar beschikbaar is gesteld.
Overige baten
De overige baten vallen bijna € 419.000 hoger uit dan in 2020. De detacheringsopbrengsten zijn € 150.000
hoger doordat detacheringen vanuit de fusie van de Fiepko Coolman nu een volledig kalenderjaar worden
ontvangen. Daarnaast zijn er de subsidies vanuit Extra Handen in de Klas die een verhogend effect hebben
van € 340.000. In 2020 viel een groot bedrag vrij, welke enkele jaren voorzichtigheidshalve op de balans was
geparkeerd (€ 71.000). Dit jaar waren er geen (niet begrote) incidentele meevallers. Het totale verschil is
hiermee verklaard.

Analyse van de lasten ten opzichte van de realisatie 2020
Personeelslasten
De totale personeelslast is € 755.000 hoger dan in 2020. De diverse subsidiestromen zorgden voor een
hogere inzet van personeel (eigen en via detachering) en daarnaast stijgt de salarislast per fte vanwege caoverhogingen en de toegekende arbeidsmarkttoelage voor twee van onze scholen. De fusie met De Vore is
naast de extra subsidieinzet de voornaamste reden van de stijging van de detacheringslasten.
Afschrijvingen
De afschrijvingslast valt in 2021 bijna € 61.000 hoger uit dan in 2020 door de stijging van de investeringen op
alle terreinen, vanwege de versterking en nieuwbouw van scholen en de toenemende digitalisering. Nu de
eindfase van de versterking en de nieuwbouw nadert en op ICT-gebied het ideaalplaatje wordt bereikt,
waarbij investering en afschrijving tegen elkaar weglopen, zal de toename van deze post ook afvlakken
(stijging 2019 -2020 was € 130.000).
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in totaal € 41.000 hoger uitgevallen dan in 2020. De volgende over- en
onderschrijdingen hebben tot dit resultaat geleid:
• Huren € 36.000 lager, vanwege het wegvallen van de huur van noodlokalen.
• Klein onderhoud € 8.000 hoger. Vanwege de nieuwbouw/versterking daalde logischerwijs klein
onderhoud de afgelopen jaren. Nu de meeste projecten klaar zijn laat met name tuinonderhoud weer
een stijging zien.
• Energie en water. Met name de stijging in gasprijzen had een nadelig effect. Door een positieve correctie
op de waterrekening is de totale stijging voor deze totale post € 7.000.
• Schoonmaak € 8.000 hoger. Ook dit jaar weer veel coronamaatregelen. Omdat er vorig jaar ook al veel
extra kosten vanwege deze maatregelen waren, is de stijging gering en kan feitelijk worden
toegeschreven aan de indexatie van de kosten van het schoonmaakbedrijf.
• Belastingen en heffingen € 15.000 lager. In 2020 hadden we last van een inhaaleffect op heffingen. Dit is
nu weer bijgewerkt.
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Overig € 69.000 hoger. Een nagekomen rekening uit 2020 van € 28.500 werkt twee kanten op, waarmee
€ 57.000 al verklaard is. De overige € 12.000 is te verklaren uit stijgingen vanuit de indexatie van kosten
vanuit de andere doorbelaste huisvestingslasten.

Overige lasten
De totale overige lasten zijn licht gestegen ten opzichte van 2020. In 2021 is de last € 16.000 hoger. Per
onderdeel volgt nu een korte toelichting.
➢ Administratie en beheer
De stijging van € 55.000 ten opzichte van 2020 is het gevolg van hogere kosten voor PR en marketing
(€25.000) vanwege bijvoorbeeld nieuwe websites voor nieuwe scholen (De Rietpluim, de Optimist),
voorbereidingskosten fusie (€ 20.000) en het realiseren van de implementatie van het contractbeheer in
AFAS en de extra werkzaamheden rondom de verzuimmodule (€ 10.000). Dit zijn eenmalige kosten, welke in
de begroting voor 2021 al waren meegenomen.
➢ Inventaris en apparatuur
Voor deze rubriek waren de lasten € 21.000 lager dan in 2020. Dit is met name het gevolg van de daling van
de ICT-lasten (€ 76.000 lager dan in 2020). Deze daling is veroorzaakt door het niet meer gebruiken van Picto
(€ 38.000), mindere kosten door vergroting van de interne kennis waardoor de externe specialist minder
ingezet hoeft te worden (€ 25.000) en minder licenties via Heutink (€ 15.000). De overige posten vielen
€ 2.000 hoger uit. De kosten voor mediatheek en bibliotheek stijgen met € 13.000. Dit komt omdat steeds
meer scholen zich aansluiten bij Biblionet. Tot slot wel een forse stijging van de reproductiekosten met €
41.000. Zoals ook al beschreven bij de overschrijding van de begroting, geldt voor kopieerkosten dat er geen
aanvullende codes meegegeven kunnen worden, waardoor ze niet toerekenbaar zijn aan bijvoorbeeld
subsidies of corona. Ze worden verwerkt als reguliere kosten. Hierdoor worden feitelijk subsidies
overschreden.
➢ Overige
Ondanks de extra uitgaven voor culturele vorming vanuit de diverse subsidies (bijna € 30.000 meer dan in
2020), daalde de totale post overige met circa € 35.000 ten opzichte van het vorige boekjaar. De post
bijzondere lasten is echter in 2021 € 60.000 lager dan vorig jaar. De afboeking van de desinvesteringen waar
in 2020 een aanvang mee is gemaakt, kreeg in 2021 een vervolg. Omdat het fors minder scholen betrof, is
het boekverlies dit jaar beperkt gebleven. De andere posten waren gezamenlijk ook iets lager dan het totaal
van deze posten in 2020 (€ 5.000).
Financiële baten en lasten
Door de aanpassing van het bodembedrag waarover negatieve rente op banktegoeden wordt gerekend, is
deze post in totaal € 16.000 nadeliger uitgevallen dan in 2020.
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Balans in meerjarig perspectief (x € 1.000)

Vorig jaar Realisatie Begroting Begroting Begroting
Verslagjaar
2020
2021
2022
2023
2024
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingreserves (publiek)
Overige reserves en fondsen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

3.101
0

3.171
0

4.136
0

4.552
0

4.172
0

3.101

3.171

4.136

4.552

4.172

1.472

1.651

860

860

860

3.709

3.879

2.536

1.970

2.150

5.181

5.530

3.396

2.830

3.010

8.282

8.701

7.532

7.382

7.182

4.453
1.202

4.080
1.709

3.353
1.452

3.083
1.522

2.833
1.522

5.655

5.789

4.805

4.605

4.355

244

243

345

395

445

2.383

2.669

2.382

2.382

2.382

8.282

8.701

7.532

7.382

7.182

Toelichting op de balans
Analyse van de balans
Een uitgebreide beschrijving van de waarderingsgrondslagen en de analyse van de balans is terug te vinden
in de jaarrekening met verplichte bijlagen, zoals die bij het ministerie moet worden ingediend. Nu volgt een
overzicht van de meest opvallende afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarna zal nog
aandacht worden gegeven aan de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans en de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
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Analyse van de activa ten opzichte van vorig jaar
Materiële vaste activa
De nieuwbouw van een aantal scholen vindt later plaats dan aanvankelijk is voorzien. De daarvoor geplande
investeringen zijn doorgeschoven naar latere jaren. In 2021 is er geen oplevering geweest van een nieuwe
school. Hierdoor stijgen de materiële vaste activa in 2021 slechts beperkt. Voor De Huifkar, die eind 2020 is
opgeleverd, zijn er nog wel investeringsfacturen geweest in 2021 voor zowel duurzaamheid als inventaris. De
levering van ICT-apparatuur heeft ook dit jaar weer vertraging opgelopen, waardoor er voor het eerst sinds
jaren een daling van de boekwaarde van ICT-middelen plaatsvond. Daarentegen steeg de boekwaarde voor
de leermiddelen voor het eerst sinds jaren weer. De combinatie van het leren via ICT-toepassingen en uit
reguliere boeken lijkt langzaam maar zeker naar een uitgebalanceerd evenwicht te komen.
Vorderingen
De vorderingen zijn ten opzichte van 2020 toegenomen met bijna € 179.000. Tegenover het wegvallen van
een openstaande vordering op debiteuren (€ 73.000) staat de toename van de vordering op OCW door
hogere beschikkingen (€ 74.000). De vooruitbetaalde kosten zijn met € 223.000 fors toegenomen en de
overige vorderingen namen af met € 45.000.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen met € 170.000. Het negatieve resultaat van € 324.000 staat tegenover
een toename van de bestemmingsreserves ad. € 458.000. De kortlopende schuld neemt toe met € 286.000.
De voorzieningen blijven nagenoeg gelijk (€ 2.000 afname). Het resterende verschil is te verklaren uit de
toename van de materiële vaste activa (€ 69.000) en de toename van de vorderingen van € 179.000.

Analyse van de passiva ten opzichte van vorig jaar
Eigen vermogen
De stijging van het eigen vermogen is € 134.000. Het genormaliseerd negatieve resultaat over boekjaar 2021
is € 324.000 (begroot is € 300.000). Daarentegen zijn er naast de reeds bestaande bestemmingsreserve nog
drie bestemmingsreserves gevormd (NPO, arbeidsmarkttoelage en groot onderhoud) voor een totaalbedrag
van € 508.000.
Voorzieningen
De voorziening jubilea is op basis van het gehanteerde rekenmodel bepaald op € 243.000. Dit is een lichte
daling ten opzichte van 2020. In 2022 zal mogelijk gestart worden met een voorziening groot onderhoud.
Einde 2022 zullen de meerjaren onderhoudsplannen van de diverse scholen bekend zijn en zal worden
bekeken of het aanleggen van een voorziening groot onderhoud de beste optie is. In 2021 is voor de
zekerheid al begonnen met de vorming van een bestemmingsreserve groot onderhoud. Onderzocht zal
worden wat de beste manier is om de toekomstige kosten van het groot onderhoud af te dekken.
Kortlopende schulden
De toename van de kortlopende schulden bedraagt ten opzichte van 2020 circa € 286.000. De afrekeningen
van de huisvestingslasten aan de Stichting Brede Scholen Appingedam en de diverse penvoerders draagt hier
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voor € 222.000 aan bij. Het saldo crediteuren is met € 79.000 toegenomen. De lagere afdrachten naar de
Belastingdienst (dit jaar geen extra eindejaarsuitkering) en lagere btw-verplichtingen dragen daarentegen
voor € 58.000 bij aan lagere schulden. Aan het pensioenfonds moet nog € 35.000 meer worden afgedragen
dan vorig jaar. De overlopende passiva (€ 8.000 hoger) completeert het verhaal.
Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans en de daaruit voortvloeiende gevolgen
De investeringen in met name (school)meubilair en ICT-middelen vanwege de nieuwbouw/versterking van
de scholen, hebben nog grote invloed op de liquide middelen in met name 2022 en 2023. In 2023 zijn deze
projecten, als alles volgens planning loopt, afgerond. Hierdoor zullen vanaf 2024, zelfs met een
exploitatieverlies van € 250.000, de liquide middelen weer toenemen. De afschrijvingen liggen in dat jaar
ruim boven de voorgenomen investeringen. Onder het kopje kengetallen in paragraaf 3.3 is te zien dat deze
investeringen een positief effect hebben op de liquiditeitsratio. Deze blijft dan met 1,26 nog ruim boven de
signaleringsgrens van 0,75 en onze eigen ondergrens van 1. Ook de andere ratio’s blijven ruim boven de
ondergrens.
De afronding van de nieuwbouw c.q. versterking van de schoolgebouwen en kindcentra heeft ook tot gevolg
dat er weer rekening moet worden gehouden met toekomstig groot onderhoud. Om duidelijk te maken dat
de definitieve keuze nog niet bepaald is (pas bij het opstellen van het MJOP in 2023 en erna zal dit gebeuren)
is nu voor een hybride vorm gekozen. Voor 2021 is € 50.000 via een bestemmingsreserve weggezet en is in
de vervolgjaren de voorziening groot onderhoud jaarlijks met € 50.000 opgehoogd. De definitieve keuze zal,
mede vanwege de voorgenomen fusie met Noordkwartier, in 2023 worden genomen.
In de bestemmingsreserve is rekening gehouden met de gelden voor eventuele transitievergoedingen en/of
uitkeringen na de NPO-subsidie. Omdat deze subsidie besteed mag worden over meerdere jaren, is niet
goed te voorzien wanneer geld aan de bestemmingsreserve zal worden onttrokken.

3.3 Financiële positie
Kengetallen

Kengetal
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

Vorig jaar Verslagjaar Begroting Begroting Begroting Signalering
Eigen
2020
2021
2022
2023
2024
Norm
0,68
0,67
0,64
0,62
0,61
>50%
0,71
0,69
0,68
0,68
0,67 Ondergrens: <0,30
2,17
2,07
1,43
1,19
1,26 Ondergrens: <0,75
>1
-2,74%
0,63%
-4,76%
-0,97%
-1,26% Afhankelijk van reservepositie 0,00%
28,5%
27,1%
23,0%
22,4%
22,0%
>19,5%

De definities van de kengetallen zijn terug te vinden in bijlage 2.
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Aanschafwaarde gebouwen

Vorig jaar Verslagjaar Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
-

Boekwaarde overige mat. activa

3.101

3.171

4.136

4.552

4.172

991

1.070

1.045

1.027

991

Totaal Normatief Eigen vermogen

4.092

4.241

5.181

5.579

5.163

Eigen publiek vermogen

5.655

5.789

4.805

4.605

4.355

mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen

1.563

1.548

-376

-974

-808

Totale baten

Reservepositie/signaleringswaarde (mogelijk) bovenmatig publiek eigen vermogen
Vanaf verslagjaar 2020 moeten besturen zich over de hoogte van de reserves (eigen vermogen)
verantwoorden in het jaarverslag. Dit gebeurt aan de hand van de signaleringswaarde. Alleen indien de
reserves hoger zijn dan de signaleringswaarde, dient tekst en uitleg te worden gegeven. Het betreft alleen de
publieke reserves, de private reserves worden buiten beschouwing gelaten. In het overzicht hierboven is
duidelijk zichtbaar dat we vanuit een positie van een ruim mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen,
door de forse investeringen, nagenoeg op de norm komen. In dit overzicht is nog geen rekening gehouden
met de creatie van een voorziening groot onderhoud, welke een dempend effect zal hebben.
Het bestuur van Marenland beoordeelt de reservepositie van het schoolbestuur per einde van het
verslagjaar als boven niveau. Dit is ook nodig om de terugloop van het leerlingenaantal, de mogelijke
vorming van een voorziening groot onderhoud en het creëren van voldoende financiële armslag voor weer
een piekinvestering over vijftien jaar in (school)meubilair, op een verantwoorde wijze te borgen. De
teruggang in mogelijk bovenmatig vermogen met ingang van 2022 is het gevolg van het wegvallen van de
vordering op OCW ten gevolge van de uitkomsten in het kader van de nieuwe bekostiging. Deze teruggang
zal over de volle breedte van het primair onderwijs zichtbaar zijn. De hoogte van het eigen vermogen in
combinatie met de andere kengetallen geven geen aanleiding tot koerswijziging.
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4. Verslag Intern Toezicht
Inleiding
Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we te maken gehad met de gevolgen van de
coronapandemie. Evenals vorig jaar waren alle inspanningen erop gericht om te zorgen dat er ‘normaal
onderwijs’ kon worden gegeven. De school open voor de kinderen en een juf of een meester voor de klas.
Op de momenten waarop dat niet mogelijk was, is overgestapt op digitaal onderwijs. Alles in het werk om
les te kunnen geven en zo weinig mogelijk achterstand op te lopen. Als Raad van Toezicht zijn we regelmatig
geïnformeerd door de bestuurder over de stand van zaken binnen Marenland en, waar wenselijk, de
individuele scholen. We beseffen nadrukkelijk dat, zeker na zo’n eerste jaar, het veel van de leerlingen, de
medewerkers en de ouders heeft gevraagd om het in deze omstandigheden samen zo goed mogelijk te
organiseren. Met bewondering en waardering hebben we de ontwikkelingen en de wijze waarop we daar
samen mee om gegaan zijn, gevolgd. Langs deze weg dan ook een groot compliment voor leerlingen,
medewerkers en ouders.
Hoewel de coronapandemie wederom een fors beslag heeft gelegd op de organisatie, constateert de Raad
van Toezicht (RvT) dat we het beheer steeds beter op orde hebben. We merken dat de schaal die onze
organisatie heeft en de verwachtingen die er aan onze organisatie worden gesteld, onder druk komen te
staan. Naast de praktische situatie op de diverse scholen, de wijze van samenwerking binnen het
onderwijsbureau en de dalende leerlingenaantallen, maakt dit de noodzaak tot een bestuurlijke fusie met
onze partner Noordkwartier alleen maar groter. De RvT constateert, net als de organisatie van Marenland,
dat de vraag om duidelijkheid hieromtrent alleen maar helderder wordt en vraagt om een antwoord. Het
proces rond de fusie is enige tijd gestagneerd geweest, maar wordt inmiddels met alle energie weer
opgepakt.
De doelstellingen waar we als RvT graag op toetsen, liggen in het verlengde van de genoemde inhoudelijke
punten. Het is voor ons zaak dat er ook voor de langere termijn een gezonde organisatie staat, die kan
zorgdragen voor toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs en alle randvoorwaarden die daarbij horen,
waaronder kwalitatief goed personeel en goede huisvesting. De RvT is in zijn algemeenheid tevreden over de
wijze waarop daar door iedereen binnen Marenland aan wordt gewerkt.
Tenslotte. De afgelopen zes jaren, waarin we met de nieuwe structuur hebben gewerkt, is het nodige
gebeurd. We hebben een bestuurswisseling gehad, het beheer sterk verbeterd, twee jaren te maken gehad
met de gevolgen van de coronapandemie en een nieuwe start gemaakt met een bestuurlijke fusie met
Noordkwartier. De RvT waardeert zeer de wijze waarop de verschillende geledingen binnen Marenland dit
hebben opgepakt, maar nog meer de wijze waarop er is samengewerkt. Met onze bestuurder heeft de RvT
een open relatie waar ruimte is voor stevige discussie en reflectie. Ook in dit verslag de waardering voor het
contact met de GMR. Ook hier is sprake van een open en directe relatie. De RvT ziet de prettige en goede
wijze van samenwerken met de diverse geledingen als een absolute voorwaarde om succesvol te kunnen zijn
en het vergroot het plezier in ieders werk.
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Het toezicht
Binnen de RvT werken we met een aantal commissies die een relevant taakveld beheren. Zo kennen we de
remuneratiecommissie en de commissie die de rol van werkgever vervuld en onder andere functioneringsen beoordelingsgesprekken met de bestuurder voert. Kwaliteit van onderwijs is een belangrijk thema voor
de RvT. Hiervoor hebben we een aparte commissie gevormd die zich, naast dit thema, ook bezighoudt met
de governance en het afgelopen jaar het handboek governance heeft afgerond. De auditcommissie bereid
de financiële stukken voor de RvT voor, zoals de begroting en de jaarrekening.
Raad van Toezicht als werkgever, remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden als intern
toezichthoudend orgaan, specifiek bij het uitoefenen van de werkgeversrol richting de bestuurder. De
commissie bestond in 2021 uit de heer Emme Groot en de heer Ferdinand Vinke. De commissie heeft in mei
2021 het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. Daarin zijn een aantal onderwerpen
besproken, waaronder een terugblik op het functioneren en welzijn van de bestuurder, de samenwerking
tussen de bestuurder en de diverse gremia als MT, GMR en RvT, en de samenwerking met de diverse externe
stakeholders. Deze samenwerkingen verlopen goed. De coronacrisis en het fusietraject met Noordkwartier
hebben de agenda van de organisatie, en dus van de bestuurder, in dit jaar grotendeels bepaald. Dit is door
de bestuurder goed opgepakt en daarvoor verdient de bestuurder de complimenten. Verder is teruggekeken
naar de jaardoelen en de professionalisering van de bestuurder van het afgelopen jaar. Er is geconstateerd
dat deze grotendeels zijn gerealiseerd. Ook zijn er afspraken gemaakt met de bestuurder over de jaardoelen
en de professionalisering voor het komende jaar.
Voor de beloning van de bestuurder geldt de cao Bestuurders Primair Onderwijs. De inschaling vindt plaats
op basis van het gewogen leerlingaantal van de organisatie. Voor de bestuurder van Marenland geldt schaal
B4. Deze schaal is dan ook van toepassing in 2021. Verder is de Wet normering topinkomens van toepassing.
In 2021 zijn de grenzen van de WNT niet overschreden. De remuneratiecommissie heeft geconstateerd dat
de bestuurder goed heeft gefunctioneerd en heeft aan de raad geadviseerd over beloning en de aanstelling
van de bestuurder, hetgeen door de raad is bevestigd en overgenomen.
Verslag auditcommissie 2021
De auditcommissie, die samengesteld is uit een tweetal leden vanuit de Raad van Toezicht, is in 2021
driemaal formeel bijeengekomen. Deze bijeenkomsten hebben we laten plaatsvinden op het bestuursbureau
in Appingedam. Daarnaast is er ad hoc (naar behoefte) contact geweest via telefoon en e-mail ter
consultatie, informatie en advies. Alle communicatie vindt plaats in goede harmonie tussen betrokkenen en
is gericht op een bestendige toekomst voor het onderwijsaanbod van Marenland.
In de maand mei zijn de auditcommissie, de directeur-bestuurder en een afvaardiging van het
bestuursbureau bijeengekomen. Het bestuursverslag is op hoofdlijnen besproken en mondeling toegelicht.
Gesproken is over het feit dat het een bewogen jaar is geweest in verband met de pandemie en dat de
omschakeling heeft plaatsgevonden van fysiek/klassikaal onderwijs naar digitaal onderwijs. Dit heeft een
bovengemiddelde inzet en flexibiliteit van het personeel gevraagd, met tevens de risico’s van besmetting. De
auditcommissie is positief over de verbetering in rapportering hierover en de integrale koppeling van doelen
met de realisatie. Bij de risicoparagraaf is aanvullend gesproken over de Algemene Verordening
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Gegevensbescherming (AVG), cybersecurity en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De jaarrekening
is mondeling toegelicht. In de balansposten hebben zich geen bijzondere mutaties voorgedaan.
Tijdens de formele vergadering in juni heeft de voltallige Raad van Toezicht de jaarrekening vastgesteld en
de directeur-bestuurder gedechargeerd voor het gevoerde (financiële) beleid. In de maand november is de
auditcommissie wederom bijeengekomen en heeft zij gesproken met de directeur-bestuurder en de
controller. Gespreksonderwerpen waren de eindejaarsverwachting en de begroting. Wij spraken met name
over de NPO-gelden. Deze hebben significant financiële impact op de baten en lasten. Tevens hebben wij
gesproken over de kwalitatieve impact van deze gelden op het onderwijs, inclusief het incidentele, mogelijk
permanente, karakter van deze subsidie. De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) en
Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) is ook besproken. De omvang en kwaliteit van de lerarenpopulatie
heeft een directe relatie met de onderwijskwaliteit. In dit kader is tevens gesproken over werkdruk
(draagkracht en -last) en ziekteverzuim. Het document begroting 2022 is paginagewijs besproken en waar
nodig mondeling toegelicht. Wij spraken specifiek over (1) de wijziging in verslagperiode van bekostiging en
de impact van schooljaar naar kalenderjaar, (2) de (toekomstige) samenwerking tussen Marenland en
Noordkwartier, (3) de aardbeving- en toekomstbestendigheid van schoolgebouwen, en (4) de arbeidsmarkt
in relatie tot de bezetting (formatie). De auditcommissie heeft de Raad van Toezicht geadviseerd om de
(meerjaren)begroting goed te keuren. Dit advies is in de formele vergadering van december door de Raad
van Toezicht overgenomen.
De commissie onderwijs en kwaliteit
Het houden van toezicht op de onderwijskwaliteit maakt een essentieel onderdeel uit van het werk van de
raad en staat structureel op de agenda. Daarnaast worden werkbezoeken afgelegd bij verschillende scholen
van Marenland door de gehele RvT. De Raad van Toezicht werkt met een commissie onderwijs en kwaliteit.
Zij bespreekt de jaarplanning van de interne en externe rapportages op het gebied van onderwijs en
kwaliteit. De commissie onderwijs en kwaliteit bestond in 2021 uit de leden mevrouw Ineke Mulder en de
heer Jasper Riddersma.
De commissie heeft zich toegelegd op de volgende thema’s:
➢ De resultaten van het afgelopen schooljaar
➢ Hybride onderwijs
➢ De ouders
➢ De centrale eindtoets 2021
➢ Het Nationaal Programma Onderwijs
De commissie heeft op 14 juni 2021 vergaderd in aanwezigheid van mevrouw Leonie Korteweg en de heer
Geert Bijleveld.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
➢ In het kader van het NPO hebben de scholen van Marenland op basis van analyses een schoolscan
gemaakt.
➢ Een plan van aanpak is opgesteld met interventies (gekozen uit een menukaart van het ministerie)
om achterstanden, opgelopen in de coronaperiode, op te vangen en te verminderen.
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➢ De aanpak is leerling- en schoolspecifiek.
➢ De interventies worden op bestuursniveau gemonitord en ondersteund.
➢ De uitkomsten hiervan zijn zowel in de commissie als in de Raad van Toezicht gerapporteerd.
Verslag van de klankbordgroep toezicht 2021
De Raad van Toezicht is in de eerste helft van 2021 betrokken geweest bij de verkenning in de richting van
een samenwerking tussen Marenland en Noordkwartier door middel van deelname aan een klankbordgroep.
Zo’n klankbordgroep was er ook vanuit de medezeggenschapsorganen. Van beide Raden van Toezicht waren
in de klankbordgroep toezicht twee leden afgevaardigd. Er werd vergaderd in aanwezigheid van de
bestuurders en de procesbegeleider.
Bij de start van het proces in de richting van samenwerking tussen Marenland en Noordkwartier is gekozen
voor een gefaseerde aanpak. In de eerste fase is door de beide organisaties de vraag beantwoord of zij
zelfstandig de toekomst in kunnen of dat samenwerking noodzakelijk is. Toen de besturen van beide
organisaties hebben geconcludeerd dat Marenland en Noordkwartier logische partners voor elkaar zijn, is in
de tweede fase de vraag aan de orde geweest welke bestuurlijke inrichting de meest passende zou zijn. De
besturen hebben op basis van adviezen van werkgroepen de conclusie getrokken dat een bestuurlijke fusie
tussen beide organisaties de beste optie is. De derde fase betrof het verder uitwerken van deze bestuurlijke
fusie, waarbij alle vragen aan de orde kwamen die moeten worden beantwoord voor het definitief realiseren
van de bestuurlijke fusie. Daarbij is gekozen om met klankbordgroepen te werken, mede om te zorgen dat
de deelnemers van de beide organisaties elkaar beter te leren kennen. De klankbordgroep toezicht is in dat
kader in 2021 zes keer bij elkaar geweest: een keer in februari, twee keer in maart, een keer in april, een
keer in mei en een keer afrondend in juni.
Overzicht bijeenkomsten Raad van Toezicht 2021
Hieronder volgt een overzicht van alle bijeenkomsten van de Raad van Toezicht, een overzicht met genomen
besluiten in 2021 en een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.
16 maart 2021
1 april 2021
8 april 2021
26 mei 2021
14 juni 2021
14 juni 2021
5 oktober 2021
2 november 2021
26 november 2021

29 november 2021
13 december 2021

25e vergadering RvT
Overleg met GMR
Gesprek met schooldirecteuren
Auditcommissie bespreekt jaarverslag en jaarrekening met accountant en
medewerkers van het stafbureau
Commissie onderwijs en kwaliteit laat zich informeren
26e vergadering RvT
27e vergadering RvT
Overleg met de GMR
Excursie met als thema de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en lopende
subsidie. Er wordt een bezoek gebracht aan Kindcentrum Ten Boer en obs Jan
Ligthart in Appingedam.
Auditcommissie bespreek de begroting met medewerkers stafbureau
28e vergadering RvT
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Besluitenlijst Raad van Toezicht 2021
16 maart 2021 – 25e vergadering
•
De RvT heeft kennisgenomen van de Besluitenlijst CvB t/m 2021 05.
•
De RvT besluit mevrouw C.A.M. Mulder voor te dragen voor herbenoeming bij de gemeenten
Eemsdelta, Het Hogeland en Groningen.
14 juni 2021 – 26e vergadering
•
De RvT heeft kennisgenomen van de Besluitenlijst CvB t/m 2021 07.
•
De RvT besluit de jaarrekening 2020 goed te keuren en verleent het CvB decharge.
•
De RvT stemt in met het voorgenomen besluit tot het fuseren van cbs De Vore en obs De Garven per
1 augustus 2021.
5 oktober 2021– 27e vergadering
•
De RvT heeft kennisgenomen van de Besluitenlijst CvB t/m 2021 14.
13 december 2021– 28e vergadering
•
De RvT keurt de (meerjaren)begroting Marenland 2022-2025 goed.
•
De RvT heeft kennisgenomen van de Besluitenlijst CvB t/m 2021 17.
Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Nevenfuncties Emme Groot:
• Voorzitter RvC Woonborg Vries
• Vanaf 1 maart voorzitter RvT Groninger Landschap
• Vanaf 1 september lid RvC Dynhus, Balk
• Voorzitter NEC Delfzijl
• Lid Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam, Loppersum
• Bestuurslid stichting Boek Blauwestad
• Bestuurlijk adviseur Herontwikkeling NAM-locaties
Nevenfuncties Ferdinand Vinke (betaald en onbetaald):
• Bestuurder Winkler Prins, school voor openbaar voortgezet onderwijs in Veendam
• Lid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen Ommelanden 20.02
• Lid Bestuurlijk Platform V(S)O-MBO provincie Groningen
• Lid VO-raad werkgroep Krimp & Ontgroening
• Lid van de VO-raad themacommissie Governance
• Lid van de VO-raad themacommissie Bedrijfsvoering en modern werkgeverschap
• Lid Raad van Toezicht van Stichting Cadanz Eemsdelta
Nevenfunctie Wybren Eijzenga:
• Directeur Bedrijfsvoering bij LIMOR ondersteuning en rehabilitatie
• Secretaris Jan Modderman Stichting
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Nevenfuncties Ineke Mulder:
• Zelfstandig ondernemer: CAM-MULDER Advies& Interim
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Aeres Groep (Ede), o.a. vmbo, mbo, hbo, lid remuneratiecommissie
en de commissie onderwijs en kwaliteit
• Lid Raad van Toezicht Atlascollege VO Hoorn, lid van de commissie onderwijs en kwaliteit
• Lid van het platform van toezichthouders in het mbo, MBO-Raad Woerden
Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Jasper Riddersma:
• Zelfstandig ondernemer adviseur, programmamanager en interimmanager in het onderwijs,
daarnaast lid van de Rekenkamercommissie, gemeente Almelo
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Bijlage 1 Overzicht scholen
Naam school

Link naar scholenopdekaart.nl

Link naar schoolwebsite

Basisschool De Vuurvlinder
in Appingedam

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.obsdevuurvlinder.org/site/
6764/Basisschool-DeVuurvlinder?scholenNaamCollectionQuery
=de%20vuurvlinder&presentatie=1&sorter
ing=2

Basisschool Jan Ligthart in
Appingedam

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://www.jan-ligthart.nl/
6762/Basisschool-JanLigthart?school=6762&presentatie=1&sort
ering=2

Openbare Basisschool
Hiliglo in Holwierde

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://www.hiliglo.nl/
6770/Openbare-BasisschoolHiliglo?school=6770&presentatie=1&sorte
ring=2

Basisschool Kindcentrum
Noord in Delfzijl

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://www.kindcentrumnoord.nl/
10656/Basisschool-KindcentrumNoord?school=10656&presentatie=1&sort
ering=2

Openbare Basisschool Jan
Ligthart in Delfzijl
(per 1-8-21 “de Optimist”)

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.obsjanligthart.nl/
6765/Openbare-Basisschool-Janhttps://www.obsdeoptimist.org/
Ligthart?scholenNaamCollectionQuery=ja
n%20ligthart&presentatie=1&sortering=2
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/
delfzijl/10657/obs-de-optimist/

Openbare Basisschool
Tasveld in Delfzijl
(per 1-8-21 “de Optimist”)

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://www.obstasveld.nl/
10657/Openbare-Basisschoolhttps://www.obsdeoptimist.org/
Tasveld?school=10657&presentatie=1&so
rtering=2
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/
delfzijl/10657/obs-de-optimist/
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Naam school

Link naar scholenopdekaart.nl

Link naar schoolwebsite

Openbare Basisschool 't Zigt https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://www.obszigt.nl/
in Delfzijl
6767/Openbare-Basisschool-thttps://www.obsdeoptimist.org/
(per 1-8-21 De Optimist)
Zigt?school=6767&presentatie=1&sorterin
g=2
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/
delfzijl/10657/obs-de-optimist/
Openbare Basisschool
De Garven in Delfzijl
(per 1-8-21 De Rietpluim)

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.degarven.nl/
6766/Openbare-Basisschool-Dehttps://kcderietpluim.nl/
Garven?school=6766&presentatie=1&sort
ering=2
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/
delfzijl/10657/obs-de-optimist/

Basisschool De Kronkelaar
in Wagenborgen

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.bsdekronkelaar.nl/
zoeken?school=10655&presentatie=1&sor
tering=2

Openbare Basisschool
Qworzo in Woldendorp

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.marenland.org/onze10652/Openbare-Basisschool-Descholen-kindcentra/obs-de-munte/
Munte?q=burgemeester%20garreltsweg%
2031,%209946%20pm%20woldendorp,%2
0nederland&presentatie=1&sortering=2

Togtemaarschool in Bedum

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://togtemaarschool.nl/
6758/Togtemaarschool?school=6758&pre
sentatie=1&sortering=2

Basisschool Abt Emo in
Westeremden

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.netwerkschool.org/
10660/Basisschool-AbtEmo?school=10660&presentatie=1&sorte
ring=2

Openbare basisschool Pr.
Beatrix in Loppersum

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://www.prinses-beatrixschool.nl/
zoeken?school=10664&presentatie=1&sor
tering=2
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Naam school

Link naar scholenopdekaart.nl

Link naar schoolwebsite

Openbare basisschool De
Wilgenstee in Zeerijp

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.netwerkschool.org/
zoeken?school=10662&presentatie=1&sor
tering=2

Basisschool De Wilster in
Middelstum

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://ojsdewilster.nl/
zoeken?school=6759&presentatie=1&sort
ering=2

Basisschool De Zandplaat in
’t Zandt

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.netwerkschool.org/
6771/Basisschool-DeZandplaat?scholenNaamCollectionQuery=
de%20zandplaat&presentatie=1&sorterin
g=2

Basisschool De Huifkar in
Ten Boer

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://obsdehuifkar.nl/
10651/Basisschool-DeHuifkar?scholenNaamCollectionQuery=de
%20huifkar&presentatie=1&sortering=2

Basisschool Woltersum
nevenvestiging van De
Huifkar in Woltersum

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ http://obsdehuifkar.nl/
6757/BsWoltersum?woonplaats=woltersum&pres
entatie=1&sortering=2

Basisschool Garmerwolde in https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ https://www.obsgarmerwolde.nl/
Garmerwolde
6760/BasisschoolGarmerwolde?woonplaats=garmerwolde
&presentatie=1&sortering=2
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Bijlage 2 Definities kengetallen
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen inclusief de voorzieningen ten opzichte van het totale vermogen.
Liquiditeit
Verhouding vlottende activa en liquide middelen ten opzichte van de kortlopende schulden.
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen ten opzichte van de totale baten.
Rentabiliteit
Exploitatieresultaat ten opzichte van de totale baten.
Signaleringswaarde (mogelijk) bovenmatig publiek eigen vermogen
Het vermogen dat een bestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren
en risico’s op te vangen. Het berekende normatieve publieke eigen vermogen wordt afgezet tegen het
werkelijke publieke eigen vermogen.
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