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Bestuursverslag  
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen 
(Scholengemeenschap Panta Rhei). Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af aan 
alle belanghebbenden en belangstellenden. Het afgelopen jaar zijn mooie resultaten behaald 
in het onderwijs en hebben we stappen gezet in het optimaliseren van het onderwijsproces 
en de bedrijfsvoering. Wij organiseren naar tevredenheid van ouders en leerlingen al jaren 
een mooi aanbod aan goed vmbo-onderwijs in Amstelveen. Dat doen we met betrokken en 
bevlogen onderwijsmensen die professioneel en met liefde voor het onderwijs iedere dag 
lesgeven aan zo’n 650 leerlingen. Er waren in 2019 meer dan 100 collega’s die toegewijd en 
professioneel invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheid. 
 
In hoofdstuk 1 van het jaarverslag gaan we in op de doelstelling, de missie, visie, 
kernactiviteiten en organisatiestructuur. In hoofdstuk 2 gaan we in op de bereikte 
resultaten in het onderwijs en de aandachtspunten van het gevoerde beleid. In hoofdstuk 3 
komt het personeelsbeleid en huisvesting aan de orde en in hoofdstuk 4 de financiën. In 
hoofdstuk 5 staan de belangrijkste ontwikkelingen van Panta Rhei naar de toekomst 
beschreven alsook de continuïteitsparagraaf, interne beheersing en risicomanagement. Het 
jaarverslag wordt afgesloten met de financiële jaarrekening 2019 en overige gegevens. 
In de bijlagen zijn twee verslagen opgenomen: bijlage 1 is het verslag van de 
medezeggenschapsraad (MR) en bijlage 2 bevat het verslag van het toezichthoudend deel 
van het bestuur met een analyse voor de toekomstige ontwikkelingen voor zover niet in 
andere onderdelen van het bestuursverslag opgenomen. Daarnaast is een bijlage 
opgenomen met gehanteerde begrippen en afkortingen (bijlage 3).  
 
Verwezenlijken van doelen uit het schoolplan 2018-2021  
De inzichten die naar voren zijn gekomen bij het vierjaarlijkse bezoek van de 
onderwijsinspectie leiden tot een aanscherping van het kwaliteitsbeleid. Bij het verbeteren 
van het onderwijsproces willen wij vooraf zo SMART mogelijk het beoogde effect benoemen 
en aan de ambities een norm koppelen om te bepalen wanneer de verbetermaatregelen 
gerealiseerd zijn.  
 
Sterk Techniek Onderwijs 
Panta Rhei heeft in samenwerking met Thamen in Uithoorn, andere scholen die vmbo-
onderwijs aanbieden in de regio en samen met het regionale bedrijfsleven een projectplan 
ingediend om de instroom van leerlingen in het techniekonderwijs te bevorderen en te 
zorgen voor een aantrekkelijk en eigentijds aanbod. Daarvoor is door het ministerie van 
OCW een subsidie toegekend van 3,2 miljoen euro, die ons in staat stelt onze gezamenlijke 
plannen tot 2023 uit te voeren.  
 
Meerjarenperspectief 
De komende jaren zal de instroom van leerlingen in het vmbo in onze regio stabiliseren of 
licht stijgen. Met de plannen voor een tweejarige brugklas mavo/havo is ons doel om meer 
leerlingen uit Amstelveen en omgeving te kunnen plaatsen. In de teamplannen zal het 
accent nog sterker worden gelegd op de kwaliteit van ons dagelijks onderwijsproces. Om 
voldoende bevoegde docenten voor de klas te krijgen, investeren we in op opleiding en 
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begeleiding van studenten en nieuwe collega’s en onze aantrekkelijkheid als werkgever. 
Panta Rhei kan dit doen vanuit een financieel gezonde organisatie. 
 
Bedankt 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van goed onderwijs is groot. Ik merk 
dagelijks dat onze collega’s het verschil kunnen maken door oprecht aandacht te hebben 
voor de leerling en daadwerkelijk betrokken te zijn. Dat vraagt veel inzet en het nemen van 
de verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend. Leerlingen, ouders en toezichthouders mogen de 
professionele inzet van ons ook verwachten. Ik bedank een ieder voor alle aandacht, 
betrokkenheid en professionele inzet in 2019. 
 
Feedback 
Omdat wij graag leren, zijn wij nieuwsgierig naar uw opmerkingen en suggesties naar 
aanleiding van dit jaarverslag. U kunt uw reactie sturen naar secretariaat@sgpantarhei.nl 
t.a.v. het bestuur.  
 
Ik dank u voor uw interesse in onze organisatie.  
 
Erik Holtslag  
Directeur-bestuurder  
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1 Visie, organisatie en besturing 
 
1.1 Onze doelstelling 

 
Panta Rhei is een regionale scholengemeenschap voor vmbo en mavo+ en mavo/havo 
onderbouw met en zonder leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) en Internationale 
Schakelklassen (ISK) in Amstelveen. De school biedt leerlingen, als voorbereiding op het 
middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs, een samenhangend geheel van 
basisvorming en leerwegen. Aan leerlingen die dat nodig hebben, wordt met 
leerwegondersteuning meer hulp op maat geboden. Panta Rhei toont mede hierdoor haar 
maatschappelijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid voor kwetsbare leerlingen in 
de samenleving. Tevens biedt de school op verzoek van de regio Amstelland drie 
internationale schakelklassen om leerlingen voor wie de Nederlandse taal niet hun 
moedertaal is, middels NT2-onderwijs voor te bereiden op een goede overgang naar het 
Nederlandstalig Voortgezet Onderwijs.  
 
1.2 Onze missie 

 
Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling. Er wordt 
leerlinggericht gewerkt vanuit maatschappelijk relevante contexten. Er wordt waardering en 
respect getoond voor de inzet van de leerlingen en hun mogelijkheden om te leren. De 
docenten sluiten aan op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De missie van Panta Rhei is 
vertaald in een visie op het onderwijs. 
 
1.3 Onze visie 
 
Panta Rhei wil een kwaliteitsschool zijn, waar leerlingen een diploma halen op een niveau 
dat bij hen past. Ook de identiteitsontwikkeling en de voorbereiding op het vervolgonderwijs 
en de maatschappij beschouwt Panta Rhei als de kerntaken van een kwaliteitsschool. 
 
1.4 Onze waarden  

 
Onderwijs aan jongeren vraagt om een aantal waarden die voor alle betrokkenen van 
wezenlijk belang zijn. Medewerkers werken gezamenlijk en met begrip voor elkaar aan een 
klimaat van vertrouwen en saamhorigheid. Als iedereen veiligheid en waardering nastreeft, 
is de basis gelegd voor een sterke leeromgeving waarin zowel docenten als leerlingen 
kunnen groeien. Het gaat Panta Rhei om de waarden begrip, saamhorigheid, veiligheid, 
vertrouwen en waardering. 
 
1.5 Onze pijlers 
 
Deze zes pijlers vormen de basis waarop de doelstellingen van het schoolplan zijn 
beschreven:  
1. We zien in iedere leerling zijn of haar mogelijkheden. 
2. We zetten in op een krachtig leerproces. 
3. We investeren veel in de leerling. 
4. We bieden de leerling een toekomstperspectief. 
5. We bieden de leerling veiligheid en structuur. 
6. Als collega’s leren en werken we samen. 
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In onderstaande tabel wordt betekenis gegeven aan de waarden op het niveau van de 
leerling en op het niveau van de medewerker. De waarden en de pijlers zeggen iets over de 
cultuur op Panta Rhei. In de tabel staan drie begrippen die nog niet expliciet in de huidige 
versie van het Schoolplan zijn verwerkt. Het gaat om respect, eigenwaarde en kansen. Zij 
zijn de uitkomst van een ‘waardengedreven’ sessie in 2018 van het toenmalig 
toezichthoudend bestuur. De suggestie is deze begrippen mee te nemen bij formulering van 
toekomstig schoolbeleid en/of een nieuw schoolplan. 
 

Waarden Leerling Medewerker (inclusief leiding) 

Saamhorigheid Leerlingen moeten het besef krijgen dat 
ze niet alleen als individu in de 
samenleving staan, maar dat ze het 
samen met anderen moeten doen. 

Het personeel kan alleen effectief zijn 
als het op één lijn zit en in 
samenwerking de schooldoelen 
nastreeft. 

Vertrouwen Een leerling kan zich het beste 
ontplooien als het vertrouwen in eigen 
kunnen kan ontwikkelen. 

Docenten moeten kunnen vertrouwen 
op elkaar en vertrouwen tonen in de 
leerling. 

Respect De leerlingen moeten leren elkaar te 
respecteren, maar ook dat zij niet 
kunnen leren zonder respect voor hun 
leraar. 

De leraar werkt vanuit respect voor de 
individuele bijzonderheden van iedere 
leerling, iedere leerling wordt ‘gezien’. 

Eigenwaarde Het onderwijs stimuleert de leerling 
zichzelf te worden en zich te 
ontwikkelen tot een zelfstandige en 
waardevolle persoon. 

De leraar dient erkend te worden in zijn 
professionaliteit als begeleider van de 
leerling in diens ontwikkeling. 

Kansen Uiteindelijk moeten alle inspanningen 
van de school bijdragen aan het 
scheppen van optimale mogelijkheden 
in het vervolg op deze school. 

Het schoolklimaat moet zodanig zijn dat 
de leraar zich uitgedaagd voelt en 
gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling. 

 
 
1.6 Onze identiteit  
 
Panta Rhei wil eraan bijdragen dat de leerling kan deelnemen aan de samenleving op basis 
van verdraagzaamheid voor de overtuigingen van anderen voor zover die stoelen op 
erkende waarden in de Nederlandse traditie. Hiermee biedt Panta Rhei een stabiele en 
neutrale leeromgeving. Naast deze algemene opvoedkundige taak heeft de school twee 
minder uitgesproken, maar wel onderscheidende kenmerken die bijdragen aan de positieve 
uitstraling en maatschappelijke (meer-)waarde van de school:  
• Panta Rhei biedt díe leerlingen extra zorg die het reguliere onderwijs minder gemakkelijk 

kunnen volgen dan veel van hun leeftijdgenoten en  
• Panta Rhei kenmerkt zich door een multiculturele samenstelling zonder dominantie van 

een van die culturen.  
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1.7 Unique selling points  
 

Waarom kiezen voor Panta Rhei:  
• Kleinschalig, veilig en gezellig 
• Goede begeleiding en ondersteuning 
• Hoog slagingspercentage (96% in 2018, 94,5% in 2019) 
• Goede (digitale) voorzieningen 
• Leerwegondersteuning (lwoo) op alle niveaus 
• Medewerkers met persoonlijke aandacht voor leerlingen 
• Veel keuzemogelijkheden in alle leerjaren 
• Kansen om te groeien naar een hoger niveau 
• Goed bereikbaar in een rustige omgeving in Amstelveen 
 
1.8 De juridische structuur 

 
De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen is statutair gevestigd in Amstelveen. 
Het aansluitnummer van de Kamer van Koophandel van de stichting is 41198444. Panta 
Rhei is de enige onder dit bestuur vallende scholengemeenschap. Het bestuur van de school 
telde eind 2019 acht leden, zeven toezichthoudende leden en een directeur-bestuurder 
(uitvoerend bestuurder). Het bestuur vergadert met een frequentie van eens per zes weken, 
met uitzondering van de vakanties. Ieder kwartaal wordt aan het bestuur een overzicht van 
de ontwikkelingen van de school gegeven. 
 
1.9 Governance Code Goed Onderwijsbestuur VO 

 
De school volgt de afspraken die gemaakt zijn in de commissie Code Goed Onderwijsbestuur 
van de VO-raad. De code is bedoeld om de governance van de onderwijsorganisatie te 
helpen vormgeven en de maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren. De code 
is in 2019 geactualiseerd. 
De nieuwe code gaat uit van vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, 
integriteit en openheid. Panta Rhei geeft invulling aan deze principes. Het bestuur heeft veel 
tijd en moeite geïnvesteerd om te zorgen dat het een en ander goed is uitgewerkt in de 
organisatie. In 2019 is een toezichtvisie- en kader vastgesteld.  
Het principe van openheid krijgt vorm door het publiceren van het schoolplan en 
jaarverslag. De professionaliteit komt naar voren in activiteiten als het eens per jaar de 
balans opmaken van het functioneren van het bestuur in verhouding tot de opgave van de 
organisatie en de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur. Het principe van integriteit wordt 
jaarlijks geagendeerd: het bestuur heeft vastgesteld dat er geen sprake was van 
tegenstrijdige belangen. In 2019 is besloten om een two-tier bestuursmodel in te voeren, 
met een bestuurlijk orgaan en een toezichthoudend orgaan. Ik verwijs voor meer informatie 
hierover naar bijlage 2, het verslag van de RvT. Enkele aspecten voortvloeiend uit de Code 
Goed Onderwijsbestuur VO zijn de klachtencommissie en de dialoog met belanghebbenden.  
 
Klachtencommissie  
De klachtencommissie van Panta Rhei voert haar werkzaamheden uit op basis van de 
herziene klachtenregeling zoals die in 2019 is vastgesteld. Deze wordt gevormd door een 
vertegenwoordiging van het toezichthoudend deel van het bestuur. In het verslagjaar heeft 
de commissie géén klacht ontvangen. 
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Dialoog met intern belanghebbenden 
• MR: Wij hechten veel waarde aan medezeggenschap. In de MR zijn medewerkers en 

ouders vertegenwoordigd. In 2019 is de MR vijf keer samengekomen met de directeur-
bestuurder in een reguliere vergadering. Zie verder bijlage 1 het verslag van de MR. 

• Horizontaal overleg MR-RvT: minimaal één keer per jaar maar bij voorkeur twee keer 
per jaar wisselen een delegatie van de RvT en een delegatie van de MR informatie uit.  

• Personeel: de dialoog met personeel is verankerd in het werkoverleg. Belangrijke 
beleidswijzigingen op het gebied van personeel worden in de klankbordgroep personeel 
getoetst en daarna besproken in de MR. Onder medewerkers wordt tweejaarlijks een 
medewerkersbelevingsonderzoek afgenomen.  

• Ouderraad: Naast de MR, waarin enkele ouders zitting hebben, heeft de school een 
ouderraad waarin met name de dagelijkse gang van zaken besproken wordt met de 
schoolleiding. 

• Leerlingen: met leerlingen worden lunchgesprekken georganiseerd. De uitkomsten van 
deze gesprekken worden via het informatieblad Focus gedeeld met het personeel. De 
uitkomsten worden bij de besluitvorming betrokken. 

• Adviesraad: in de adviesraad participeren het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, basisonderwijs en mbo. Deze adviesraad is in 2019 twee maal 
bijeengekomen. Behandelde onderwerpen waren: de samenwerking school-
bedrijfsleven, Plan Sterk Techniek Onderwijs en implementatie, ontwikkeling van 
leerlingaantallen in Amstelveen, versterken vmbo-onderwijs in de regio en promotie en 
positionering van Panta Rhei.  

• Projecten zoals het peer-to-peer project, het project Day for Change en de 
Jongerenrechtbank. 

 
Dialoog met externen 
• Publiek door middel van Vensters voor verantwoording: dit verantwoordingsysteem voor 

alle VO-scholen is opgezet in samenwerking met de VO-raad en in te zien op de website 
scholenopdekaart.nl. Vensters is een webbased informatiebron die scholen helpt om 
transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het 
programma vinden scholen verschillende modules waarmee ze zelf de regie hebben op 
informatievoorziening en verantwoording. De school neemt hieraan deel. Aan derden 
wordt verantwoording afgelegd over onder meer de onderwijsresultaten, de in- en 
uitstroom en de financiën. 

• Algemeen: relevante stukken worden op de website gepubliceerd, vertrouwelijke 
stukken staan alleen op het beveiligde ouder-/leerling-/personeels- of bestuursportaal. 

• VO-scholen: met de collega-scholen voor voortgezet onderwijs vindt regelmatig overleg 
plaats over school overstijgende thema’s. De samenwerkingsafspraken van VO-scholen 
regio Amstelveen zijn eind 2019 opnieuw vastgelegd. Dit heeft voornamelijk betrekking 
op de sturing op leerlingenstromen in Amstelveen en de Kernprocedure waarin 
basisscholen en ouders gezamenlijk worden geïnformeerd. De kernprocedure Amstelland 
stimuleert het opgeven van vier keuzes bij de aanmelding. Hierdoor zullen ouders en 
leerlingen zich breed moeten oriënteren. De maatschappelijke tendens is dat ouders 
kiezen voor een school waar de ‘laagst’ aangeboden onderwijssoort aansluit bij het 
advies van de basisschool. Daarnaast participeren we als school in meerdere netwerken 
over diverse thema’s binnen de bedrijfsvoering. 

• Het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden (SWVAM): de school is lid van 
dit samenwerkingsverband. Een aantal subsidies in het kader van passend onderwijs 
krijgt de school rechtstreeks van dit samenwerkingsverband.  
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• Samenwerking in de regio Amsterdam. De samenwerking met het SWV Amsterdam is 
goed en constructief. De directeur-bestuurder participeert actief in het netwerk van de 
OSVO. Wat de VO-scholen in Amsterdam gezamenlijk willen bereiken is verwoord en 
vastgesteld in ‘De Amsterdamse VO-Agenda’. Ook is de kernprocedure weer geüpdatet. 
Verder wordt door Panta Rhei actief meegedaan met het Masterplan Techniek van de 
regio Amsterdam en met de planvorming van de aanvraag Sterk Techniek Onderwijs van 
Amsterdam omdat we op deelgebieden kansen zien om daarin te participeren.  

• Primair onderwijs: in de kernprocedures van Amstelland en Amsterdam werken we 
samen aan de overstap van de bassischool naar het VO in de regio. Daarnaast wordt 
met het primair onderwijs op een aantal thema’s de samenwerking gezocht, waarbij met 
name de doorlopende leerlijnen tussen primair en voortgezet onderwijs en de 
toelatingsafspraken onderwerp van gesprek zijn.  

• Mbo: daarmee zijn op verschillende thema’s overleggen en wordt goed samengewerkt. 
• Regionale bedrijfsleven: de dialoog met het regionale bedrijfsleven staat in het teken 

van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Sterk Techniek Onderwijs 
Amstelland (STO Amstelland) stelt ons in staat om de contacten met het bedrijfsleven 
en het ondernemersnetwerk verder uit te breiden. 

• Andere externe stakeholders zoals de gemeente Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk aan 
de Amstel en Aalsmeer, Amsterdam, opleidingsbedrijven, regionale werkgevers en 
collega-instellingen, ontmoeten wij op regelmatige basis. Het overleg met de lokale 
overheid verloopt goed. Panta Rhei werkt in de regio intensief samen met onze partners 
in en buiten het onderwijs.  
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2 Onderwijs op Panta Rhei 
 
2.1 Onderwijs 2019 
 
2.1.1 Algemeen 

 
De leerlingen van Panta Rhei zijn voornamelijk afkomstig uit Amstelveen, Amsterdam en 
Ouderkerk aan de Amstel.  
 
2.1.2 Onderwijsresultaten  
 
De examenresultaten zijn in 2019 ruim voldoende. Panta Rhei is een gemiddelde school in 
termen van cijfers voor wat de BBL, KBL en TL betreft. De KBL resultaten beginnen echter 
terug te lopen. Door de gemiddeld goede onderwijsresultaten blijven we onder het 
basistoezicht van de inspectie vallen. 
Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de vmbo-examens in Maastricht heeft Panta 
Rhei begin 2019 haar eigen inzet verhoogd en extra controles ingezet op het naleven en 
opvolgen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) per vak. Er is een inhaalslag 
gemaakt om te zorgen dat zo veel mogelijk gemiste toetsen alsnog worden afgenomen 
zodat voldaan wordt aan het PTA. Zie voor meer informatie paragraaf 2.3, bestuurlijke 
kwaliteitszorg.  
Voor verdere informatie over onder andere resultaten, doorstroom en waardering verwijzen 
wij naar de website van Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl. Informatie over 
onder andere de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse onderwijspraktijk en de 
onderwijskwaliteit zijn te vinden in de online schoolgids. Deze is te vinden op de website 
van de school: www.sgpantarhei.nl. 
 

2.1.3 Opbrengstenkaart  
 
De opbrengstenkaart 2019 levert een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie. Dat 
betekent dat tenminste drie van de vier indicatoren met het driejaarlijks gemiddelde boven 
de absolute norm zijn die de inspectie stelt. 
• De onderbouwsnelheid vraagt aandacht maar is gemiddeld voldoende. 
• De onderwijspositie geeft het onderwijs aan dat leerlingen volgen in het derde leerjaar 

ten opzichte van het advies van de basisschool. Van oudsher behalen we op die indicator 
een hoog percentage. Dit betekent dat een relatief hoog percentage van de leerlingen in 
het derde leerjaar boven het basisschooladvies is geplaatst. Dat heeft twee kanten. 
Positief is dat leerlingen opstromen als daar ook hun kwaliteiten liggen. Negatief is het 
als leerlingen ten onrechte op een te hoog niveau geplaatst worden waardoor zij in de 
bovenbouw op hun tenen moeten lopen of zelfs vastlopen, doubleren of alsnog 
afstromen. 

• Het bovenbouwsucces geeft aan dat leerlingen in de bovenbouw zonder te veel 
vertraging hun examen halen. 

• De examencijfers liggen gemiddeld boven de norm.  
Voor meer informatie: zie www.scholenopdekaart.nl.  
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2.1.4 Slagingspercentages 
 

In totaal hebben 162 Panta Rhei leerlingen in 2019 eindexamen gedaan. Van hen zijn 154 
leerlingen geslaagd; dit is een slagingspercentage van 94,5% procent, iets lager dan 
voorgaande jaren.  
 
2.1.5 Toetsing en examinering  
 
In 2019 is getoetst in hoeverre Panta Rhei voldoet is aan de wettelijke eisen ten aanzien 
van de schoolexaminering. De onvolkomenheid in het examenreglement over de mogelijke 
sancties bij fraude of niet maken van een toets zonder geldige reden is verbeterd. De 
examensecretaris is lid van Plexs. In verband met de pensionering van de examensecretaris 
in 2021 wordt een nieuwe examensecretaris en plaatsvervanger ingewerkt.  
Tevens heeft de examencommissie vooruitlopend op wetgeving, via het examenreglement 
een prominente rol gekregen rondom de diverse aspecten van het totale examen. Dit zijn: 
het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (inhoudelijk en procesmatig) en het 
vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om het schoolexamen te beoordelen en vast te 
stellen. Dit hebben we vooruitlopend op wetgeving alvast in ons examenreglement 
opgenomen. 
 
2.2 Passend onderwijs  

 
2.2.1 Passend onderwijs vanuit het SWV 

 
Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) 
heeft een regionaal ondersteuningsplan 2018-2022 opgesteld met als titel ‘Verbinden – 
Vertrouwen – Verantwoorden’. Hierin staat beschreven hoe de schoolbesturen in het 
samenwerkingsverband passend onderwijs voor elk kind willen realiseren. Het SWVAM 
werkt volgens het principe van het schoolmodel. Hierbij wordt de uitvoering van Passend 
Onderwijs zo veel mogelijk belegd in de scholen.  
 
De volgende speerpunten zijn geformuleerd in het Ondersteuningsplan 2018–2022: 
• Het (door)ontwikkelen van de trajectvoorzieningen. Hierbij maken de scholen een 

omslag, waarbij in de komende periode meer nadruk ligt op de ondersteuning van 
leerlingen en docenten in de klas (en minder op aparte opvang van leerlingen). 

• Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) en groepshandelingsplannen handelingsgericht 
inzetten. 

• Het versterken van de zorgstructuur in de scholen en het verbeteren van de 
samenwerking met de (jeugd-) hulpverlening en de gemeenten.  

• Verder verbeteren van het beleid rond langdurig verzuimende leerlingen met alle 
betrokken partijen. 

• Zorgen voor soepel verlopende overstapmomenten van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. Het gaat hierbij om de overstap van primair onderwijs (PO) 
naar voortgezet onderwijs (VO), maar ook om overstappen tijdens de loopbaan van 
leerlingen van het VO naar vervolgonderwijs of arbeid. 

• Inzetten op professionaliseren van mentoren en docententeams. 
• Opbrengsten monitoren. Dit doen we onder meer door het cyclisch uitvoeren van ons 

kwaliteitsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de actieplannen van de scholen, een beperkt 
aantal kwantitatieve gegevens, audits en tevredenheidsonderzoeken. 
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Afgeleid van dit regionale ondersteuningsplan heeft elke school een eigen 
ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel wordt beschreven welke ondersteuning zij 
bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit ondersteuningsprofiel is 
de basis voor de jaarlijkse actieplannen die de scholen opstellen met betrekking tot Passend 
Onderwijs. Deze actieplannen en de inzet van de ondersteuningsmiddelen hierop, worden 
jaarlijks in het voorjaarsoverleg door de school besproken met het samenwerkingsverband. 
Jaarlijks wordt de opbrengst van de ingezette acties geëvalueerd en de inzet van de 
middelen verantwoord door de school aan (collega’s van) het samenwerkingsverband. Deze 
evaluatie wordt besproken in het najaarsoverleg met het samenwerkingsverband. Het 
SWVAM stelt jaarlijks per school middelen ter beschikking om de extra ondersteuning 
mogelijk te maken. 
 
2.2.2 Passend onderwijs op Panta Rhei 
 
In het ondersteuningsprofiel van Panta Rhei staat beschreven welke basisondersteuning en 
welke extra ondersteuning wordt geboden. Kenmerkend voor de extra ondersteuning is dat 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeftes in een reguliere klas het onderwijs kunnen 
volgen. De ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd en de middelen uit het 
samenwerkingsverband worden verantwoord aan de hand van doelmatigheid en 
rechtmatigheid. Panta Rhei heeft alle financiële middelen die zij van het 
samenwerkingsverband heeft ontvangen voor de extra begeleiding van leerlingen schriftelijk 
verantwoord. Daarnaast heeft de school ook de doelmatigheid van middelen verantwoord 
door de arrangementen die zij aanbiedt te beschrijven en de resultaten te benoemen. Als 
directeur-bestuurder ben ik tevreden over de gezamenlijke inzet die gepleegd is en de 
ontwikkeling die dit jaar gemaakt is in de verantwoording van de middelen.  
 
De visie van SG Panta Rhei op het ondersteunen en begeleiden van leerlingen heeft als 
uitgangspunt dat deze begeleiding preventief en inclusief van aard is. Dit betekent dat de 
ondersteuning niet buiten de les plaatsvindt maar in de les. Een groot aantal leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften weten wij goed te bedienen. Dit jaar is een start gemaakt 
om pro-actiever aan deze ondersteuningsbehoefte te kunnen voldoen: door van 
zorgleerlingen een ontwikkelperspectiefplan (OPP) op te stellen en door middel van 
periodieke leerlingbesprekingen sneller op te schalen indien dat gewenst is. Met inzet van 
de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, begeleider passend onderwijs, intern 
begeleiders, mentoren en locatieassistenten werken we eraan tijdiger tot een passende 
interventie voor deze leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te komen en vervolgens 
beter te volgen of de afgesproken interventie werkt. De voorbereidingen zijn getroffen om 
in januari 2020 te starten met de pilot expertisepunt, waar alle extra begeleiding en hulp 
gebundeld wordt onder leiding van de zorgcoördinator.  
 
2.2.3 Ontwikkeling expertisepunt - pilot 
 
Er zijn leerlingen die naast de begeleiding van de mentor en intern begeleider extra 
aandacht nodig hebben om in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te kunnen 
voldoen. Panta Rhei is een pilot gestart om deze begeleiding vorm te geven. Het 
expertisepunt is het punt waar alle extra begeleiding en hulp gebundeld en vormgegeven 
wordt. De nieuw aangetrokken begeleider passend onderwijs zal in en buiten het 
expertisepunt een belangrijke rol vervullen om docenten te ondersteunen bij het uitvoeren 
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van een passend handelingsplan en -repertoire. De zorgcoördinator is de spin in het web 
van het expertisepunt. De zorgcoördinator voert de regie op de toeleiding naar het 
expertisepunt, controleert de voortgang van de ondersteuningstrajecten en stuurt bij op 
basis van cyclische evaluatie.  
 
De begeleiding van het expertisepunt bestaat uit: 
• coaching en begeleiding van de leerling op het moment dat hij/zij dit nodig heeft, 

preventief en voorbereidend op een succesvolle deelname binnen de lessituatie;  
• het bieden van structuur in regels, onoverzichtelijke schoolsituaties, boeken, school- en 

huiswerk;  
• het bieden van een ‘time-out’ voorziening voor de leerlingen die onder begeleiding van 

het expertisepunt vallen;  
• het functioneren als tussenpersoon van docent/medewerker en de leerling;  
• het organiseren van multidisciplinaire overlegvormen (intern/extern, zorgadviesteam) 

waar in samenwerking en afstemming gezocht wordt met alle betrokken externen rond 
de leerling. 

 
Beoogde resultaten: 
• de leerlingenzorg zowel pedagogisch als didactisch is cyclisch gepland per periode en 

geborgd in de jaarplanning; 
• de vorm/inhoud van de leerlingenzorg is vastgesteld en gedeeld; 
• uitvoer van groepsplannen/OPP's is zichtbaar in de lessituatie, pedagogisch en 

didactisch; 
• coaching en begeleiding van (nieuwe) docenten is gebaseerd op de groepsplannen/OPP; 
• de uitgangspunten van het expertisepunt zijn vormgegeven en geaccordeerd door 

MT/Directie/MR; 
• betrokkenen zijn gepositioneerd en weten welke opdracht en mandaat ze hebben; 
• het aantal vroegtijdig schoolverlaters is met minimaal 25% afgenomen t.o.v. 2018-

2019; 
• het verzuim van leerlingen is met 50% gereduceerd t.o.v. 2018-2019. 
 
2.3 Bestuurlijke kwaliteitszorg en onderwijsinspectie  
 
In 2019 is het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie uitgevoerd. De inspectie concludeert 
dat de sturing op kwaliteit voldoende is. Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit. Het bestuur is financieel in staat om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen 
blijven verzorgen. Het bestuur en het docententeam zetten zich actief in om kinderen zoveel 
mogelijk kansen te geven. Er is veel betrokkenheid bij en tijd voor passende zorg en 
ondersteuning van individuele leerlingen. Leerlingen profiteren van dat beleid. Daarnaast is 
inzake het onderwijsproces conform Inspectiekader ‘OP8 toetsing en examinering’ 
onderzocht. De structuur voor toetsing en afsluiting is in de basis op orde maar de werking 
ervan is nog niet in de hele organisatie ingedaald. Na uitvoering van de herstelopdracht is 
deze als voldoende beoordeeld. 
De inspectie verwacht echter wel van het bestuur dat zij tijdens het eerstvolgende 
vierjaarlijkse onderzoek eenduidige normen voor de kwaliteit van het onderwijsproces 
hanteert. Dat uiteindelijk veel leerlingen op een hoger niveau les volgen en met een 
diploma de school verlaten dat boven hun oorspronkelijke basisschooladvies ligt, wordt zeer 
gewaardeerd. Maar ook werd de waarschuwing gegeven dat het mooi is dat we leerlingen 
kansen bieden, maar dat we het besluit hiertoe goed moeten toetsen. Dit om te voorkomen 
dat het bieden van kansen ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. 



Jaarverslag 2019  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen  16 juni 2020          15 
 

 

Wij hebben zowel de gesprekken met de inspectie als de verschillende onderzoeken als 
helder en constructief ervaren.  
 
2.4 Nieuwe lessentabel schooljaar 2019-2020 
 
Het nieuwe schooljaar is gestart met een 50-minuten rooster teneinde lesreductie per 
docent te creëren (conform cao-afspraken), om ontwikkeling en opleidingstijd te 
organiseren voor alle docenten. Dit levert voor docenten en leerlingen meer structuur en 
rust in het dag- en weekprogramma.  
 
2.5 Projecten 
 
De Jongerenrechtbank is een uniek project voor het vmbo, wij zijn de eerste vmbo-school 
die deelneemt. Daarmee leveren onze leerlingen hun bijdrage aan een veilig en goed 
schoolklimaat. Het ‘peer-to-peer’ programma voor ISK-leerlingen en leerlingencoaches uit 
het reguliere VO hebben dit schooljaar een vervolg gekregen. In het project Day for Change 
leren leerlingen met een microkrediet van de Rabobank zelf een ondernemingsplan opzetten 
en uitvoeren en winst te maken voor een goed doel.  
 
2.6 Onderwijsontwikkelingen 
 
• In het schoolplan 2018-2021 zijn de ambities voor de school voor deze periode 

vastgelegd in zes pijlers (zie paragraaf 1.5). Deze pijlers zijn uitgewerkt in concrete 
teamplannen en vakontwikkelplannen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. 

• De school organiseerde in samenwerking met andere Amstelveense scholen in 2019 de 
zomerschool om leerlingen van het derde leerjaar die dreigden te blijven zitten te helpen 
om alsnog over te gaan. 

• De onderbouw heeft een aantal profielprogramma's: sport, koken, game & technologie 
en expressie buiten het reguliere onderwijsprogramma. Hiermee komen we tegemoet  
aan de interesses en talenten van de leerlingen. 

• Naast het reguliere onderwijs wordt elke onderwijsperiode in de onderbouw afgesloten 
met een projectweek. In deze projecten is extra aandacht voor de 21e-eeuwse 
vaardigheden. 

• Ten aanzien van loopbaanoriëntatie- en begeleiding zijn activiteiten ondernomen en 
informatiematerialen ontwikkeld om de loopbaanbegeleiding verder inhoudelijk vorm te 
geven. Het invoeren en implementeren van één digitaal systeem voor 
loopbaandossierontwikkeling is samen met borging loopbaangesprekken een 
aandachtspunt. Hiernaast ligt bij loopbaanoriëntatie- en begeleiding de focus op 
versterken van het educatieve partnerschap met ouders. 

• Met betrekking tot het rekenbeleid is besloten dat er in de bovenbouw met ingang van 
het schooljaar 2018-2019 geen aparte rekenlessen meer zijn. Het vak rekenen wordt 
geïntegreerd aangeboden, in het rooster herkenbaar als het vak WIR. In de onderbouw 
blijven de rekenlessen gehandhaafd om opgelopen achterstanden te kunnen inhalen. 

• Ter ondersteuning van de leerlingen worden extra lessen aangeboden in de onder- en 
bovenbouw. Dit in de vorm van een begeleidingsuur voor de vakken Nederlands, 
rekenen, wiskunde, Engels en overige vakken. 

• Met betrekking tot de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in de 
bovenbouw is besloten dat leerlingen niet meer kiezen uit programma’s, maar uit twee 
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profielen: PIE of D&P. Daarmee wordt de keuze voor programma/keuzevakken 
uitgesteld tot in leerjaar 3. 

• In 2019 zijn 43 ISK-leerlingen ingestroomd en 47 leerlingen uitgestroomd. Om zicht te 
houden op hun ontwikkeling hebben alle ISK-leerlingen een OPP. In dit OPP staat het 
uitstroomperspectief. Tevens zijn daar de resultaten van de niveautoetsen voor 
Nederlands in opgenomen. Deze leerlingen hebben zeer wisselende 
uitstroomperspectieven, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Opvallend is een 
verschuiving van de herkomst van de nieuwkomers. We zien minder 
vluchtelingen/statushouders en meer arbeidsmigranten instromen in de ISK, leerlingen 
van hoog opgeleide ouders die voornemens zijn zich hier in de regio te vestigen. 

• Herprofilering van de bovenbouw. In de bovenbouw is het onderwijscurriculum en de 
PTA-structuur aangepast met ingang van leerjaar 2019-2020. Het derde leerjaar basis 
en kader gaan dit schooljaar het profielvak in het derde jaar examineren (CSPE) en 
daarna in het vierde leerjaar de keuzevakken en de theorievakken.  

 
2.7 Vmbo Techniek en Sterk Techniek Onderwijs Amstelland 
 
2.7.1 Aanwending middelen in het kader van Sterk Techniek  
 
In totaal hebben wij 363.000 euro aanvullende bekostiging technisch vmbo ontvangen in de 
jaren 2018 en 2019, daarvan hebben wij tot nu toe 218.000 euro besteed aan inzet 
medewerkers en aanschaf materiaal ter versterking van ons techniekonderwijs. Het restant 
van deze middelen, een bedrag van 145.000 euro zetten wij in voor toekomstige jaren. 
 
2.7.2 Sterk Techniek Onderwijs Amstelland  
 
De eerste aanvraag werd in juli 2019 afgewezen omdat de doelstellingen en activiteiten niet 
duidelijk genoeg samenhingen en aansloten op de Regiovisie.  
In de tweede ronde is de regiovisie aangescherpt en meer regiospecifiek gemaakt. De 
arbeidsmarkt is hierin leidend geweest. De relatie met het activiteitenplan is helder 
geformuleerd en de voorgenomen activiteiten smarter omschreven. De definitieve 
subsidietoezegging voor de komende vier jaar is eind december 2019 verleend.  
Het doel is om samen met collega-scholen in het VO, PO, mbo en bedrijfsleven meer 
leerlingen te interesseren voor een technische richting. Zowel qua instroom, doorstroom als 
uitstroom naar technologische beroepen. Het verbreden, opscholen en duurzaam versterken 
van de techniekteams alsook het actualiseren en versterken van de techniekopleidingen met 
een daarmee passende techniek infrastructuur.  
Daarmee willen we ook de aantrekkingskracht van onze mavo+ vergroten en door het 
invoeren van technologie & toepassing meer leerlingen interesseren voor technologie. In het 
projectplan voor Amstelland, waarvan Panta Rhei de penvoeder is, is verwoord hoe wij 
samen met andere scholen uit de regio en het bedrijfsleven en de gemeenten in Amstelland 
in een nauwe samenwerking met het basisonderwijs, het vervolgonderwijs en 
stagebedrijven deze ambitie de komende vier jaar gaan uitvoeren. We gaan activiteiten 
ontplooien met betrekking tot: 
• Bewustwording en beleving van techniek, waarbij we starten bij basisschoolleerlingen. 
• Profilering met geactualiseerd en aantrekkelijk techniekonderwijs in het VO. 
• Technische talenten van jongeren herkennen en weten te ontwikkelen in de onderbouw 

door middel van het vak technologie & toepassing. 
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• Vakbekwame docenten en gebruik maken van de infrastructuur ook buiten de eigen 
school (zoals we nu al doen met ROC van Amsterdam). 

• Samenwerken met beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 
 
2.8 Schoolklimaat 
 
2.8.1 Veiligheid en pedagogisch klimaat 
 
• Een aandachtspunt binnen veiligheid en pedagogisch klimaat zijn de leefregels. Om de 

regels levend te houden wordt hier in meerdere teambijeenkomsten aandacht aan 
besteed.  

• Een goed contact met de mentor levert een bijdrage aan het gevoel van veiligheid en 
het pedagogisch klimaat. Er is gekozen om zoveel mogelijk twee mentoren op één groep 
te zetten. Hierdoor heeft de leerling altijd een aanspreekpunt ook als de mentor 
parttime werkt. Bovendien overleggen de mentoren met elkaar, maken gebruik van 
elkaars kwaliteiten en leren zo van elkaar. 

• De begeleider passend onderwijs biedt ondersteuning aan de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften in de klas. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat de 
begeleiding veelal indirect plaatsvindt door het geven van handelingsadviezen aan 
docenten. Het gewenste resultaat is dat leerlingen onderwijs in de klas kunnen volgen. 

• Het pedagogisch klimaat wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld. Zij trof 
tijdens het onderzoek een veilige en gestructureerde omgeving voor leerlingen aan.  

 
2.8.2 Sociale veiligheid en tevredenheid  

 
In het schooljaar 2018-2019 zijn in de maanden februari en maart de 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen voor leerlingen en ouders. In het 
tevredenheidsonderzoek voor leerlingen zitten ook vragen waarmee een uitspraak gedaan 
kan worden over het schoolklimaat en de veiligheid. In de monitor sociale veiligheid wordt 
een verdeling gemaakt in drie categorieën: welbevinden, de ervaren sociale en fysieke 
veiligheid en de aantasting van de sociale en fysieke veiligheid.  
In de monitor sociale veiligheid worden de categorieën als volgt gewaardeerd: het 
welbevinden scoorde 6,1, de ervaren sociale en fysieke veiligheid ook 6,1 en de aantasting 
van de sociale en fysieke veiligheid scoorde een 9,0. Bij iedere onderwijssoort (onderbouw, 
bovenbouw basis, kader en GT) wordt op één of meerdere categorieën onder het landelijk 
gemiddelde gescoord. Voorgenomen was te onderzoeken hoe dit kwam. Dit is niet gebeurd 
door de school, wel door de inspectie tijdens het inspectiebezoek in september. Zij hebben 
gesprekken gevoerd met leerlingen. Uit deze gesprekken bleek dat het ervaren 
schoolklimaat en de ervaren sociale veiligheid zoals deze gemeten was in de enquête niet 
overeenkwam met de uitkomsten van de gesprekken met de leerlingen. De leerlingen waren 
in de gesprekken veel positiever. De personele investering in het mentoraat wordt door 
leerlingen positief gewaardeerd. Daarnaast zijn er duidelijke regels zodat leerlingen weten 
wat er van hen verwacht wordt. Deze regels worden ook door alle docenten en 
ondersteunend personeel eendrachtig uitgedragen en gehandhaafd. 
Daarmee is de noodzaak voor onmiddellijke interventies op dit gebied ook verdwenen. 
Uiteraard blijft het schoolklimaat en de sociale veiligheid aandachtspunt binnen ons beleid. 
Activiteiten die hieraan gerelateerd zijn, zijn opgenomen in de teamplannen. De uitkomsten 
van ouders zijn in het schooljaar 2018-2019 een 7,5 gemiddeld. De enquêtes geven aan dat 
leerlingen en ouders de school als veilig ervaren.  
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3 Personeel en huisvesting  
 
3.1 Personeelsformatie 

 
3.1.1 Personeelsomvang 
 
De school heeft gemiddeld 114 personeelsleden (90,3 FTE) in dienst in 2019. In december 
2019 is het aantal personeelsleden ten opzichte van december 2018 gedaald met 2,5 FTE. 
Ongeveer 55% van het personeel is jonger dan 45 jaar. Van het onderwijzend personeel is 
dat 76%.  
De verhouding tussen lesgebonden inzet en overhead: 70% is lesgebonden (62% lessen en 
8% lesgerelateerd) en 30% betreft overheadtaken (organisatie, onderwijs ondersteunend 
personeel en management).  
 
3.1.2 Functiemix 
 
Goede docenten worden in staat gesteld om zich te kwalificeren en te kunnen doorstromen 
naar een andere functie. Er zijn voor de start van het nieuwe schooljaar een aantal LC-
functionarissen vertrokken. Daarvoor zijn nieuwe collega’s in dienst gekomen die veelal nog 
in opleiding waren en derhalve nog geen bevoegdheid hebben.  
De resultaten van de functiemix laat zien dat er stappen worden gemaakt. Vanaf 2009, toen 
nog 85,1% van de docentenfuncties LB waren, is het aantal LB-functies gedaald naar 47,1% 
in 2019 ten gunste van het percentage LC- en LD-docenten. De streefwaarden zijn nog niet 
zijn behaald. In 2019 hebben we een volgende stap in de functiemix gerealiseerd. Er zijn 
vijf docenten van LB naar LC benoemd. In de onderstaande tabel staan de cijfers met de 
gerealiseerde- en streefpercentages.  
 
 LB LC LD Totaal 

1-11-2017 39,9% 38,1% 22,0% 100,0% 

1-11-2018 45,9% 31,7% 22,5% 100,0% 

1-10-2019 47,1% 32,2% 20,7% 100,0% 

Verwacht 1-10-2020 39,7% 38,9% 21,4% 100,0%  

Verwacht 1-10-2021 33,1% 45,5% 21,4%  100,0% 

Streefwaarde (maatwerkafspraak MR) 30,7% 50,6% 18,7% 100,0% 
 
3.1.3 Bevoegdheden  
 
Gekwalificeerd personeel is essentieel voor het aanbieden van goed onderwijs. In 2019 is 
studieverlof verleend aan studerende docenten voor het behalen van bevoegdheden. Het 
aandeel onbevoegd gegeven lessen is hoger dan landelijk gemiddeld. Panta Rhei en onze 
docenten investeren in studieactiviteiten om een bevoegdheid te behalen.  
 
3.2 Verloop  
 
In 2019 hebben 34 personeelsleden de school verlaten, er zijn 32 nieuwe personeelsleden 
benoemd (sommige daarvan in vervangingsfuncties wegens ziekte). Verder waren nog 
enkele personen tijdelijk bij de school werkzaam via uitzendbureaus. Het hoofd Personeel & 
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Organisatie gaf in de eerste helft van 2019 samen met de personeelsfunctionaris invulling 
aan alle PZ-ondersteuning.  
In de tweede helft van 2019 is er een manager bedrijfsvoering gestart die samen met de 
personeelsfunctionaris de taken van het hoofd P&O heeft overgenomen.  
De personele bezetting zal komende jaren stabiliseren door de stabilisering van het aantal 
leerlingen. Omdat we rekening moeten houden met een daling van de bekostiging van lwoo 
en een daling door een nieuw bekostigingsmodel, kan het zijn dat de personele bezetting 
enigszins gaat afnemen. De verwachting is dat dit kan worden opgevangen vanuit natuurlijk 
verloop en uitdiensttreding van medewerkers die met pensioen gaan. 
 
3.3 Medewerkersbeleving  
 
Eind 2018 is er een medewerkersbelevingsonderzoek gehouden. In 2019 zijn de 
opbrengsten plenair gedeeld en geduid om de uitkomst van het onderzoek te verdiepen. 
Oplossingsrichtingen zijn geformuleerd voor de items die voor verbetering vatbaar zijn 
(werkdruk, directie, communicatie), maar ook om stil te staan bij hetgeen goed gaat en 
behouden moet blijven (inhoud van het werk en persoonlijke ontwikkeling). In een 
aansluitende sessie zijn de opbrengsten verder uitgewerkt en gevisualiseerd op posters. 
Deze posters dienden als reminder en aanjager en zijn in de school opgehangen. Een van de 
aandachtspunten uit het onderzoek heeft betrekking op het gehoord en gezien worden 
binnen de organisatie en mee kunnen en mogen denken over ontwikkelingen binnen de 
organisatie. Om daarbij aan te sluiten is er gekozen om onder het personeel te 
inventariseren welke collega's kwaliteit en affiniteit hebben met betrekking tot (een van) de 
eerder genoemde onderwerpen. Doel hiervan is om tot een groep medewerkers te komen 
die draagvlak genieten om de geïnventariseerde oplossingsrichtingen te vertalen naar 
concrete verbetervoorstellen. De onderwerpen die negatief scoren op het 
medewerkersbelevingsonderzoek zijn onderkend en voorzien van verbetervoorstellen. Deze 
verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd en de uitwerking daarvan is nu reeds voelbaar en 
zichtbaar. Dit zal in 2021 naar verwachting tot een positievere score leiden bij het volgende 
medewerkersbelevingsonderzoek.  
 
3.4 Professionalisering 

 
Ook de inspectie constateert in het vierjaarlijks onderzoek dat op initiatief van het bestuur 
de afgelopen jaren een cultuuromslag in de school in gang is gezet. Professioneel handelen 
heeft meer aandacht gekregen en dat proces heeft in de praktijk ook daadwerkelijk gestalte 
gekregen. De inspectie is van mening dat het team zich doel- en resultaatgericht wil 
inzetten voor de leerling. Men durft elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken en 
probeert waar mogelijk ook samen successen te vieren. Het tonen van oprechte 
belangstelling en waardering voor elkaars functioneren wordt gezien als een belangrijke 
sleutel om de omslag succesvol te voltooien. 
 
• Er is met instemming en achterbanraadpleging van de MR een nieuw taakbeleid tot 

stand gekomen waarbij is ingezet op collectieve professionalisering elke 
donderdagmiddag. Daardoor ontstaat tevens een duidelijkere, rustigere, vaste 
weekstructuur. Dit zorgt voor meer adem-, regel- en overlegruimte op de 
vergadermiddag en minder lesuitval. De invulling van de professionaliseringstijd is in 
overleg met de leidinggevende ingevuld. Belangrijk is dat we toe willen naar maatwerk 
op het gebied van professionalisering. 
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• Elke docent heeft met zijn leidinggevende een gesprek gevoerd en aangegeven waarop 
hij of zij zich binnen de speerpunten van het schoolplan en vakwerkplan samen met 
collega’s wil professionaliseren. Op basis van deze professionaliseringsbehoeften zijn de 
volgende projectgroepen geformeerd: curriculum, didactiek, techniek: technologie en 
toepassing, D&P, mavo+, LO, ISK, vakgroepvoorzitters, interne begeleiders, leraar in 
opleiding. 

• Per themagroep zijn de doelen van de professionalisering beschreven en uitgezet in de 
tijd, zodat ze achteraf kunnen worden geëvalueerd. Als leergemeenschap willen we 
uiteindelijk van elkaar leren en onze gezamenlijke kennis uitbreiden en verdiepen. 

• Werkdrukreductie. Om de verplichtte lestijd te garanderen zijn de invaluren beter 
verdeeld over alle medewerkers, waardoor de druk voor iedereen minder hoog wordt. 

• Om passend onderwijs te kunnen bieden moeten docenten kunnen inspelen op de 
diverse ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Om dit te realiseren is een aantal 
activiteiten ondernomen: docenten kunnen de begeleider passend onderwijs om advies 
vragen en mentoren worden begeleid in het gebruik van het groepsplan door de intern 
begeleider en de begeleider passend onderwijs. Er zijn ook diverse scholingen geweest 
over omgaan met leefstijl, mentortraining, ouderbetrokkenheid en omgaan met 
agressie. 

• Aanpassing in de lesduur en lessentabel 2019 heeft de instemming van de MR. De 
lestijdreductie wordt gerealiseerd door het door velen zeer gewenste 50 minuten-rooster 
weer in te voeren. 

• Tevens is door een aantal docenten een onderwijscafé georganiseerd. Aan de hand van 
stellingen wordt over diverse onderwijsthema’s gesproken. 

• Professionalisering, opleiding en ontwikkeling. Het nieuwe schooljaar is gestart met 15 
nieuwe collega’s, waaronder veel startende docenten. Er is extra capaciteit beschikbaar 
gemaakt in de formatie om de begeleiding van startende docenten tijdens lestijd te 
verbeteren. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in professionele ontwikkeling. Niet 
alleen in de bevoegdheden van docenten, ook in hun handelingsrepertoire om 
daadwerkelijk in staat te zijn passend en uitdagend onderwijs te bieden. 

 
3.5 Arbeidsmarkt en opleidingsschool  
 
Het voortgezet onderwijs in het westen van Nederland krijgt de komende jaren te maken 
met een lerarentekort. Voor aanpak van het lerarentekort hebben we een samenwerking 
met de VO-besturen en Hogescholen in ROSA-verband (ROSA = Regionale Opleidingsschool 
Amstelland). Panta Rhei is hiermee een erkende opleidingsschool. Ook hebben we met de 
betrokken besturen en opleidingen een projectaanvraag ingediend bij OCW om subsidie te 
ontvangen voor een regionale aanpak van het personeelstekort.  
De verduurzaming van de opleidingsstructuur en de opleidingsschool binnen Panta Rhei 
heeft vorm gekregen door het aanstellen van coaches, een opleidingscoördinator, voldoende 
werkplekbegeleiders en het inhuren van extra capaciteit ten behoeve van supervisie 
waardoor we beter in staat zijn om studenten en startende docenten te begeleiden en aan 
ons te binden.  
 
3.6 Strategisch personeelsbeleid   
 
In het schoolplan 2018-2021 is een aantal concrete strategische doelen geformuleerd m.b.t.   
• ziekteverzuim  
• ontwikkeling van kennis en kunde; professionalisering  
• eenduidige en faciliterend leiderschap met ruimte voor professioneel handelen  
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• efficiënte HR-processen die het personeel, en daarmee het onderwijsproces, faciliteren 
• optimale opleidingsstructuur    
 
Het ziekteverzuim (inclusief zwangerschapsgerelateerd verzuim) is in 2019 teruggebracht 
van 9% naar 7%. Exclusief zwangerschapsgerelateerd verzuim is het gemiddeld 6,7%.  
De school heeft een externe arbodienst. Aandacht voor verzuim is een continue proces. De 
schoolleiding heeft een belangrijke taak in preventie, begeleiding tijdens ziekte en aandacht 
voor een goed re-integratieproces.  
 
De nieuwe aanpak van de gesprekkencyclus is in 2019 gestart door aan het begin van het 
schooljaar met alle medewerkers een startgesprek te voeren. Aan het einde van het 
schooljaar wordt dit gevolgd door een functioneringsgesprek. Uiteraard begint sturing op 
goede onderwijskwaliteit bij het vastleggen van heldere verwachtingen en het gezamenlijk 
afstemmen van individuele- en groepsdoelstellingen. Dit is voor medewerkers 
richtinggevend en geeft sturing. Het voeren en vastleggen van de startgesprekken is 
daarom een belangrijke prioriteit. Ook wordt er door de schoolleiding beter gestuurd op het 
operationaliseren van de team- en vakontwikkelplannen en is dit onderwerp van gesprek in 
het MT. Bij Panta Rhei werken mensen die hun eigen kwaliteiten en vaardigheden kennen 
en ontwikkelen, daarin (h)erkend, ondersteund en daar waar nodig ook gestuurd worden 
door hun leidinggevende.  
 
3.7 Werkdruk 
 
Werkdruk wordt in het onderwijs hoger ervaren dan in een aantal andere sectoren zoals de 
zakelijke dienstverlening en overheid. De bekende oorzaken van een te hoog ervaren 
werkdruk is de belasting van niet-lesgevende taken op de docenten, de beperkte 
mogelijkheden om de werkzaamheden te plannen en vorm te geven en de fysieke, mentale 
en emotionele belasting van het werk.  
 
Uitkomsten over werkdruk en het toenmalige taakbeleid hebben we gebruikt als input voor 
het ontwikkelen van een nieuw taakbeleid en lessentabel. Vanaf september 2019 is hiermee 
gestart. Op donderdagmiddag wordt er na 15.10 uur geen les meer gegeven en is de rest 
van de middag gereserveerd voor collectieve professionalisering.  
 
3.8 Herstructurering bovenbouw  
 
In het kader van de afbouw van het profiel Zorg & Welzijn is een sociaal reglement gemaakt 
om boventallige medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Een traject van 
begeleiding en scholing is ingezet en ondersteuning is gegeven in het vinden van ander 
werk, in- of extern, eventueel op detacheringsbasis. Meerdere interventies zijn ingezet om 
medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Er zijn financiële regelingen getroffen op 
basis van het sociaal reglement.  
 
3.9 Uitkeringen na uitdiensttreding  
 
Als een medewerker nog kansen heeft op de arbeidsmarkt, nodigt de school deze 
medewerker jaarlijks uit voor een voortgangsgesprek. Beleid inzake beheersing uitkeringen 
na vertrek verdient door personele wisselingen in 2019 extra aandacht in 2020. Immers 
werknemers in het voortgezet onderwijs die werkloos worden, krijgen doorgaans een WW-
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uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Deze bovenwettelijke werkloosheidsuitkering 
is geregeld in de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs, de 
WOVO. Als werkgever in het onderwijs betalen wij deze uitkeringen voor een deel zelf en 
zijn wij verantwoordelijk voor de re-integratie van oud-medewerkers met een 
(bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering. Om te voorkomen dat we onnodig veel geld 
moeten reserveren voor uitkeringskosten, zullen we moeten proberen vanaf het moment 
van indiensttreding de WW-instroom zoveel mogelijk te beperken. Oud-medewerkers die 
aanspraak maken op een WW-uitkering moeten periodiek worden gemonitord. Panta Rhei 
heeft een externe partij gecontracteerd om actieve begeleiding en bemiddeling in 2020 aan 
te bieden. 
 
3.10 Schoolleiding 
 
Begin 2019 is de adjunct-directeur onderwijs langdurig uitgevallen en in januari 2020 
overleden. Voor het nieuwe schooljaar was voor deze functie inmiddels vervanging 
gevonden. Twee teamleiders waren vanaf het voorjaar tot en met het najaar met 
zwangerschapsverlof. Na de pensionering van de adjunct-directeur financiën en beheer 
medio 2019 is een nieuwe functie van manager bedrijfsvoering gecreëerd.  
 
3.11 Overige personele zaken  
 
Voor de salarisuitbetaling heeft de school de hulp van een administratiekantoor.  
Het functieboek en het personeelshandboek willen we actualiseren. Door het vertrek van de 
teamleider P&O en ziekte van de personeelsfunctionaris is het inrichten en beschrijven van 
efficiënte HR-processen maar ten dele gerealiseerd.  
Enkele keren per jaar vinden er personeelsactiviteiten plaats. 
 
3.12 Privacy en AVG 

 
De teamleider ICT is aangewezen als functionaris gegevensbescherming (FG) van Panta 
Rhei. Ten aanzien van de inrichting van de ICT werkt Panta Rhei met een eigen ICT-
ondersteuning en laat zich verder door externen hierin ondersteunen. Er wordt gebruik 
gemaakt van het leerling volg- en administratiesysteem Somtoday, het roosterprogramma 
Zermelo en het financieel- en personeelsinformatiesysteem van AFAS. Er wordt tevens 
gewerkt met Office365.  
In 2019 is er een verwerkingsregister ingericht, dat verder blijvend zal worden 
onderhouden. En er zijn inmiddels verwerkersovereenkomsten afgesloten met veel 
verwerkers van gegevens. Dit is zoveel mogelijk gebaseerd op het Privacy convenant 
Onderwijs. In 2020 willen we werken aan voorlichting en bewustwording met betrekking tot 
privacy op school; te beginnen in het managementteam en vervolgens met meer aandacht 
hiervoor in de interne nieuwsbrief gericht op de medewerkers. 
 
3.13 Huisvesting 
 
3.13.1 Duurzaamheid  
 
Het schoolgebouw is in het kader van de verduurzaming van gebouwen begin 2019 voorzien 
van ongeveer 1.000 m² zonnecellen. In 2020 laat de school via de gemeente onderzoeken 
welk energielabel de gebouwen hebben. In 2021 moeten alle overheidsgebouwen in 
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Amstelveen energielabel A hebben. Naast het vaststellen van het label wordt ook een scan 
uitgevoerd welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden om te komen 
tot een hogere mate van verduurzaming. Maatregelen die een kortere terugverdientijd dan 
vijf jaar hebben, zullen dan wellicht uitgevoerd worden. In 2019 is een onderzoek gestart 
om de lokalen van de zuidgevel van het gebouw Pandora 1 op warme dagen beter te 
koelen. Door personele wisselingen heeft het een en ander vertraging opgelopen. 
 
3.13.2  Gebouwonderhoud 
 
In 2019 zijn voornamelijk reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er is een 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een looptijd van 20 jaar. Dit wordt aangepast naar 
een looptijd van 30 jaar. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Amstelveen 
wordt niet eerder dan in het najaar van 2020 door de gemeente vastgesteld. 
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4 Financiën  
 
In de eerste paragraaf geven we een toelichting op het financieel verslag. In de tweede 
paragraaf gaan we in op de verantwoording van aanvullende financiële middelen. Ten slotte 
beschrijven we in dit hoofdstuk hoe we geldmiddelen beheren (treasury).  
 
4.1 Financieel verslag 2019 

 
Eigen vermogen 
Panta Rhei is financieel gezien een gezonde organisatie. Het eigen vermogen had een 
omvang van 2,6 miljoen euro op 31 december 2019. Eind 2018 was dit 2,0 miljoen euro. 
Van het positieve resultaat in 2019 heeft het bestuur besloten om de eenmalige aanvullende 
bekostiging van eind 2019 (110k euro) apart te zetten als bestemmingsreserve. Deze zal in 
2020 en 2021 worden ingezet voor dekking van extra investering in opleiding- en 
professionaliseringskosten van personeel en positionering van de school t.b.v. een betere 
instroom in de toekomst. De algemene reserve is bedoeld om risico’s in de bedrijfsvoering 
op te vangen.  
  
Voorzieningen 
De omvang van voorzieningen voor benoemde risico’s had op 31 december 2019 een 
omvang van 2,0 miljoen euro. Eind 2018 was dit 2,1 miljoen euro.  
De personeelsvoorzieningen zijn lager door een vrijval van de herstructureringsvoorziening. 
Deze voorziening was eind 2018 gevormd voor de reorganisatie van Z&W. De kosten zijn in 
2019 lager uitgevallen. We hebben minder middelen onttrokken aan de voorziening voor 
planmatig onderhoud, omdat niet alle groot onderhoud aan het gebouw is uitgevoerd.  
 
Liquiditeit 
Wij kunnen op de korte termijn goed aan onze verplichtingen voldoen. De middelen die snel 
zijn om te zetten in geld (vlottende activa) van 4,5 miljoen euro overtreffen de kortlopende 
schulden van 1,4 miljoen euro met 3,1 miljoen euro. Per 31 december 2018 was dat 
verschil 2,1 miljoen euro. Ook op lange termijn kunnen we aan onze verplichtingen voldoen. 
 
Resultaatontwikkeling 
Wij hebben 2019 afgesloten met een flink positief resultaat van 598K euro. Begroot was een 
positief resultaat van 46K euro. De drie belangrijkste verklaringen voor dit positieve verschil 
zijn: hogere rijksbijdragen, meer inkomsten vanuit het samenwerkingsverband en een 
eenmalige vrijval van personele voorzieningen. 
 
In december 2019 hebben we eenmalig een aanvullende rijksbijdrage ontvangen van 110K 
euro vanuit het landelijke onderwijsconvenant van 150 miljoen euro voor de sector VO. Dit 
bedrag moet worden verantwoord als baten in 2019, maar leidt pas tot uitgaven in 2020 en 
2021. In de lumpsum voor 2019 zit een bedrag van € 50.000 dat pas in 2020 wordt besteed 
middels een eenmalige uitkering vanuit de nieuwe cao 2020. Tenslotte hebben we ook een 
hogere maatwerkbekostiging voor ISK-leerlingen, meer subsidie voor Technisch vmbo en 
meer inkomsten vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. 
De baten zijn in totaal 160K euro hoger dan vorig jaar. In 2019 is er sprake geweest van 
een verhoging van de GPL (gemiddelde personeelslast). De materiële bekostiging heeft 
geen prijsverhoging gehad in 2019. De leerlingaantallen zijn gedaald ten opzichte van vorig 
jaar, waardoor de totale rijksbijdragen per saldo lager zijn geworden. 
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De overige subsidies van het ministerie van OCW zijn fors hoger dan in 2018. De eenmalige 
rijksbijdrage vanuit het convenant is de grootste veroorzaker van deze stijging. Een andere 
oorzaak is de hogere toekenning dit jaar voor Technisch vmbo. 
De ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen van het samenwerkingsverband zijn gestegen 
als gevolg van de keuze voor opting-out voor de lwoo-middelen. De overige baten zijn in 
totaal per saldo iets lager geworden. 
 
De lasten zijn in totaal 207K euro lager dan vorig jaar. De personeelslasten dalen met 97K 
euro. Gemiddeld was sprake van een lager aantal FTE. Wel was er per 1 juni 2019 een cao-
verhoging van 2,15 procent en zijn de pensioenpremies gestegen. 
De dotaties aan de personele voorzieningen zijn 175K euro lager dan vorig jaar, 
voornamelijk vanwege een vrijval in de herstructureringsvoorziening.  
De overige personele lasten zijn in totaal bezien 44K euro lager. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de reeds genoemde lagere dotaties aan de personele voorzieningen en 
hogere inleenkosten en kosten scholing. 
De afschrijvingslasten zijn 120K euro hoger dan in 2018. De afschrijvingslasten op hard- en 
software zijn iets hoger doordat er meer is geïnvesteerd. De afschrijvingslasten op de 
schoolmeubels en de boeken zijn iets lager dit jaar. De afschrijvingslast op de gebouwen is 
hoger, voornaamste reden is een correctie die tot en met 2018 heeft plaatsgevonden 
wegens ontvangen subsidies op gedane investeringen. 
De huisvestingslasten zijn 8K euro hoger. De dotatie voorziening groot onderhoud is gelijk 
gebleven aan het niveau van 2018. De besparing door onze investering in zonnepanelen 
wordt zichtbaar in de kosten van energie en water (18K euro lager dan vorig jaar). De 
overige huisvestingskosten zijn op hetzelfde niveau van vorig jaar gebleven. 
De overige instellingslasten zijn 238K euro lager dan in 2018. Met name omdat er minder 
kosten zijn gemaakt ten behoeve van leer- en hulpmiddelen.  
De doorbetalingen aan het NOVA College zijn 36K euro lager dan vorig jaar. Het aantal ISK-
leerlingen van 16 jaar en ouder die zijn uitbesteed aan het NOVA College was lager.  
 
4.2 Verantwoording aanvullende financiële middelen  

 
Allocatie van middelen  
Middelen die voor een speciaal onderwerp zijn bestemd, zoals bekostiging voor ISK en 
doelsubsidies worden gealloceerd voor de activiteiten waar de middelen voor bedoeld zijn.  
 
Verantwoording middelen prestatiebox 
In 2019 hebben wij 229K euro ontvangen en ingezet. Bovenop de lumpsum (voor personeel 
en materialen) is er voor het VO-onderwijs extra geld beschikbaar via de zogenaamde 
prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken. De prestatieboxgelden 
zijn door de school vooral ingezet bij de ondersteuning van lesgevenden in de klassen door 
de benoeming van een aantal onderwijsassistenten. Daarnaast zijn de gelden gebruikt voor 
de verdere professionalisering en deskundigheidsbevordering van docenten en de inrichting 
van de nieuwe leerwegen om te komen tot uitdagender onderwijs en een bredere vorming 
van de leerlingen. Inzet van extra capaciteit coaches en schoolopleider voor startende 
docenten en eigentijdse voorzieningen zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het wifi-netwerk.  
 
Lwoo–vergoedingen  
De ontvangen gelden van het samenwerkingsverband (SWV) voor lwoo zijn voornamelijk 
gebruikt om het mogelijk te maken met kleinere klassen voor leerlingen te werken. Door 
deze gelden houdt de school de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) klassen klein (16 tot 20 
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leerlingen) en ook de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) klassen zijn hierdoor niet groter 
dan 24 leerlingen. Toezicht, opvang voor leerlingen met problemen, mentoraatfaciliteiten en 
de algemene leerlingbegeleiding worden vanuit deze opbrengsten gefinancierd.  
Door de vermindering van het aantal leerlingen en de overheveling door het Ministerie van 
Onderwijs van de lwoo-gelden naar het samenwerkingsverband krijgt de school de komende 
jaren meer geld van het samenwerkingsverband en minder van het ministerie. 
Het deelnamepercentage lwoo op 1 oktober 2012 is de grondslag voor de bekostiging van 
het Samenwerkingsverband. Op zijn vroegst in 2023 zal deze grondslag veranderen. Het is 
niet in te schatten hoe dit zal uitwerken. Vanaf 2020 vindt de verdeling plaats op basis van 
het aantal basis- en kaderleerlingen op teldatum. Binnen het samenwerkingsverband zijn 
afspraken gemaakt dat er een overgangstermijn van vijf jaar komt voor de daling van 200K 
euro aan subsidie aan Panta Rhei. Derhalve gaat Panta Rhei maximaal 40K euro per jaar 
inleveren op de gevolgen van deze herverdeeleffecten, uit te smeren over de komende vijf 
jaar.  
 
Sterk Techniek Onderwijs  
De aanvullende middelen voor techniekonderwijs zijn gebruikt voor extra 
onderwijsassistentie in de klas, externe begeleiding van de techniekdocenten en 
investeringen en afschrijvingen op het techniekplein. Tevens is geïnvesteerd in de 
samenwerking met techniek ROC van Amsterdam op het gebied van booglassen en CNC 
draaien. We hebben extra menskracht ingezet om tot een goede aanvraag voor een 
projectplan Sterk Techniek Amstelland te komen ten behoeve van de gelijknamige 
subsidieaanvraag voor de periode 2020-2023. De samenwerking wordt gezocht met 
opleidingsbedrijven uit het bedrijfsleven om het techniekonderwijs voor de bovenbouw van 
het vmbo-basis en kader te laten verzorgen.  
 
4.3 Treasurybeleid 

 
Treasury is het beheren van de financiële middelen en het waarborgen van de financiële 
continuïteit van de organisatie. De manager bedrijfsvoering voert de treasuryfunctie uit. De 
controller heeft een controlerende en adviserende rol. Het bestuur legt verantwoording af 
over het gevoerde treasurybeleid aan de Raad van Toezicht. 
Onderwijsorganisaties moeten zich op het gebied van treasury (beleggen en belenen) 
houden aan de wet en aan interne richtlijnen. Wat wettelijk moet is vastgelegd in de 
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW’. De interne richtlijnen zijn opgenomen in het 
treasurystatuut. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivatenovereenkomsten. 
 
Het saldo liquide middelen is per 31 december 2019 4,2 miljoen euro ten opzichte van 3,1 
miljoen euro een jaar eerder. Middelen die niet direct nodig zijn, staan op spaarrekeningen 
bij twee banken, te weten Rabobank Amstelveen en de ING Bank. Alle spaartegoeden zijn 
vrij opneembaar. Zowel de Rabobank als de ING hebben aangekondigd dat er in 2020 
negatieve rente zal worden berekend over de banktegoeden. Deze aankondigingen zijn 
mede aanleiding voor ons om in 2020 de mogelijkheden van schatkistbankieren te 
onderzoeken.  
De rentevergoeding van de banken is historisch laag. In 2019 hebben we zelfs geen rente 
meer ontvangen. De gemiddelde stand van de liquide middelen 2019 is ten opzichte van 
vorig jaar gestegen, vooral vanwege de uitbetaling van de eenmalige subsidie vanuit het 
convenant in december. 
Onze stichting heeft de ANBI-status waardoor het mogelijk is om belastingvrij schenkingen 
te ontvangen.  
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5 Toekomst 
 
5.1 Toekomstige ontwikkelingen  

 
Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven om de doelgroep vmbo b-k-t 
onderwijs op maat te leveren. Daling in de ontwikkeling van leerlingenaantallen heeft wel 
gevolgen voor de organisatie. De daling van inkomsten noodzaakt tot gezonde 
bedrijfsvoering. Daarom zoeken we de samenwerking met andere scholen op het gebied 
van onderwijsondersteunende diensten en onderwijsontwikkelingen. 
Het dalende leerlingenaantal heeft ook geleid tot een herprogrammering van het onderwijs 
in de bovenbouw. We hebben het aantal profielen in de bovenbouw van drie naar twee 
teruggebracht. Het profiel Zorg & Welzijn (Z&W) wordt afgebouwd. Hiervoor is een sociaal 
reglement opgesteld. De leerlingen behouden wel de mogelijkheid een Z&W-programma 
binnen de afdeling Diensten en Producten (D&P) te kiezen. 
Van belang daarbij is dat Panta Rhei een voorbereidende en oriënterende opleiding is 
waarbij leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten en affiniteit liggen. Het diploma 
vmbo geeft immers recht op toegang tot elke mbo-opleiding ongeacht het gekozen profiel of 
programma op het vmbo. Het uitgangspunt blijft dus dat leerlingen een goede 
loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling krijgen aangeboden op Panta Rhei. 
 
We investeren in leerlingenwerving en positionering van Panta Rhei. Door een projectgroep 
van docenten onder leiding van een projectmanager is hierin veel tijd en energie gestoken. 
Ook via social media wordt intensief contact opgenomen met potentiële leerlingen. Het 
versterken van de samenwerking met basisscholen en de zichtbaarheid van Panta Rhei in de 
regio is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. We zetten in op het vergroten van 
hospitality en acquisitiekracht van alle medewerkers van Panta Rhei. 
 
De ambitie is om te starten met een tweejarige mavo/havo-onderbouwklas. Er worden 
goede doorstroomafspraken gemaakt met de andere VO-scholen in Amstelveen over de 
overstap van onderbouw vmbo-t/h naar bovenbouw havo. Hierdoor hoeven leerlingen niet 
eerst de mavo af te ronden om door te kunnen stromen. Dit doorstroomperspectief moet de 
aantrekkelijkheid van de mavo bij Panta Rhei vergroten. Het uiteindelijke doel van de 
voorgenomen activiteiten is dat het aantal leerlingen van Panta Rhei structureel boven de 
grens van 500 blijft. 
  
Een sterke mavo/havo is voor Panta Rhei belangrijk om leerlingen met een basis- of 
kaderadvies de mogelijkheid te geven om intern door te stromen. Het is ons de afgelopen 
jaren zeer goed gelukt om de leerlingen aan het leren te krijgen en alles eruit te halen wat 
erin zit, waardoor meer dan 25% van de leerlingen met een hoger diploma Panta Rhei 
verlaat dan het oorspronkelijke advies waar ze mee binnen gekomen zijn. Dit is een sterk 
punt van onze school. Panta Rhei blijkt in staat te zijn meer uit de leerling te halen dan 
verwacht. Dit is mede te danken aan de relatie en het vertrouwen dat de docenten hebben 
in hun leerling. Zij weten de leerling te motiveren. Een resultaat om trots op te zijn en 
vooral ook aan potentiele leerlingen en hun ouders te laten weten.  
 
Er zijn voldoende leerlingen om in het schooljaar 2020-2021 met 7 klassen in het eerste 
leerjaar te starten. Het tweede leerjaar starten we met 6 klassen. Daarnaast zijn er drie tot 
maximaal vier ISK-klassen. De bovenbouw heeft 6 klassen in het derde leerjaar en 8 
klassen in het 4e leerjaar. 
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De leerlingen in het derde leerjaar doen examen in het beroepsgerichte praktijkvak van het 
profiel. In het vierde leerjaar worden de programmavakken zoveel mogelijk gegeven in 
samenwerking met opleidingsbedrijven en het mbo. In het vierde leerjaar worden de 
programma vakken en de AVO-vakken geëxamineerd.  
 
Ontwikkelen van professioneel gedrag is ook één van de bestuurlijke speerpunten.  
Als schoolleiding zullen we meer faciliterend leiderschap moeten ontwikkelen. Daaronder 
verstaan we een grotere autonomie binnen heldere kaders, maar ook het vastleggen van 
verantwoordelijkheden, het maken van afspraken en elkaar daarop aanspreken. Daarbij is 
richtinggevend leiderschap van belang zodat we doelgericht en resultaatgericht werken. 
  
Samenwerking met andere scholen in het kader van Sterk Techniek Amstelland. Om de 
technische afdelingen sterker te maken gaat het ministerie in de periode 2020-2023 extra 
investeren. De eerste twee jaren kreeg de school de gelden zonder verdere voorwaarden, 
maar vanaf 2020 moet er een regionale samenwerking gezocht worden met scholen en 
bedrijven in de omgeving. Hiervoor is een projectplan opgesteld en is er in 2019 een 
subsidieaanvraag gedaan bij OCW. Panta Rhei is penvoeder van deze aanvraag. 
 
Panta Rhei is een opleidingsschool voor toekomstige docenten als onderdeel van de 
Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). De school krijgt een gedeelte van de kosten 
die hiermee gemoeid zijn terug. 
 
De school moet op termijn blijven voldoen aan de eisen van de functiemix. Door de krimp 
en daarmee gepaard gaande verandering in de functiemix wordt hier prudent mee 
omgegaan. 
 
De school laat ook in de meerjarenbegroting gezonde financiële kengetallen zien die binnen 
de richtlijnen van het ministerie blijven. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geüpdatet 
aan de hand van de leerlingenontwikkelingen en andere ontwikkelingen. Zodat tijdig hierop 
het gevoerde beleid kan worden aangepast. 
 
In het kader van duurzaamheid zijn er zonnepanelen geplaatst. De komende jaren zal de 
school met de gemeente overleggen hoe de school in toenemende mate klimaatneutraal 
wordt. Deze uiteindelijke doelstelling moet in 2050 gerealiseerd zijn. Met het plaatsen van 
de zonnecellen heeft de school hiervoor de eerste stap gezet. De school krijgt een subsidie 
van 9 cent per opgewekte kWh. 
 
In 2018 is een Risico Inventarisatie Analyse uitgevoerd op de bestaande RI&E (Risico 
Inventarisatie & Evaluatie). De acties die daaruit voortkomen worden opgevolgd. 
  
Begin 2019 is de school gaan werken met Windows Office 365. Zodat alle medewerkers en 
leerlingen werkplekonafhankelijk kunnen werken in de Office-applicaties. Het vaste 
telefoonnetwerk is over op een Hosted Voice verbinding bij Vodafone. 
 
Ten slotte: de coronacrisis heeft vooralsnog geen financiële gevolgen op de korte termijn 
omdat de vastgestelde bekostiging doorloopt voor 2020. Maar de crisis heeft wel 
consequenties. Enerzijds voor de kwaliteit en het rendement van het onderwijs op afstand 
en anderzijds is er sprake van een versnelde digitalisering van het onderwijs.  
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5.2 Continuïteitsparagraaf  
 

De vermogenspositie is goed. We kunnen de komende jaren nog een deel van dit vermogen 
inzetten in het onderwijs. De financiële kengetallen laten een financieel gezond beeld zien, 
ook in vergelijking met de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. 
De financiële buffer neemt de komende twee jaar weliswaar af, maar het saldo van de 
liquide middelen blijft op een gezond niveau.  
In de toekomst zien we een aantal negatieve ontwikkelingen in de bekostiging op ons 
afkomen. Ons eigen vermogen is ook bedoeld om dit soort ontwikkelingen op te kunnen 
vangen. We zijn van mening dat we onze middelen op een verantwoorde manier inzetten en 
tegelijkertijd voldoende ruimte houden om tegenvallers op te vangen.  
 
5.2.1 Ontwikkeling leerlingaantallen 
 
De begroting 2020 is gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2019. De 
inkomsten in de begroting 2020 zijn daarom redelijk zeker. In de meerjarenbegroting is 
gerekend met prognoses voor de komende jaren die een stabilisatie laten zien van het 
aantal leerlingen. Op basis van de groei van het aantal inwoners van Amstelveen en het 
gelijkblijvend aantal vmbo-adviezen ten opzichte van voorgaand jaar en toekomstige 
ontwikkelingen zoals een tweejarige mavo/havo-brugklas en internationalisering van de 
inwoners van de gemeente en daarmee een stabilisering in de behoefte naar ISK-onderwijs 
in de toekomst, verwachten we een stabilisering van het leerlingenaantal voor de komende 
jaren. 
Omdat het alleszins onzeker is wat maatschappelijke ontwikkelingen doen met het aantal 
aanmeldingen is het van belang om in de komende jaren een scherp financieel beleid te 
(blijven) voeren. Als onverhoopt in de toekomst het leerlingenaantal verder daalt richting de 
500 leerlingen dan komt de bekostiging verder onder druk te staan. In het strategisch plan 
wordt ook met dit scenario rekening gehouden en zal verregaande samenwerking met 
andere scholen onderzocht worden. 
          
  Schooljaar 
Afdeling 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Onderbouw vmbo 1e lj. 120 123 125 125 
Onderbouw vmbo 2e lj. 169 128 140 140 
ISK 48 68 65 65 
Vmbo Zorg & Welzijn1* 66 31     
Vmbo Techniek/PIE 62 61 54 49 
Vmbo D&P 168 165 186 191 
Mavo/gem. leerweg 64 76 80 80 
Totaal 697 652 650 650 
          

 
  

                                           
1 na afbouw van Zorg & Welzijn (Z&W) als profiel kunnen de leerlingen die het Z&W-programma 
kiezen bij D&P worden opgeteld 
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5.2.2 Ontwikkeling personele bezetting 
 
De personele bezetting in fte gaat er komende jaren volgens prognose als volgt uitzien:  
 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Omschrijving FTE FTE FTE FTE FTE 
Directie 2,7 2,3 2,0 2,0 2,0 
            
Onderwijzend personeel 56,2 56,6 56,5 56,5 56,5 
Teamleiders 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 
Docenten 52,4 52,9 52,9 52,9 52,9 
            
Onderwijs ondersteunend 
personeel 25,4 25,0 24,9 24,9 24,9 
Onderwijs assistenten 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
Staf 18,7 18,4 18,3 18,3 18,3 
Totaal 84,3 83,9 83,4 83,4 83,4 

 
 
5.2.3 Meerjarenbalans 
 
De meerjarenbalans is opgesteld bij het maken van de meerjarenbegroting 2020-2024. In 
de komende drie jaar zetten we een deel van ons eigen vermogen bewust in. Ook in 
meerjarenperspectief verwachten we een financieel gezonde school te blijven. 
 

 
  
  

MEERJARENBALANS
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.637 1.411 1.093 901 708 516

1.637 1.411 1.093 901 708 516

Vlottende activa
Vorderingen 268 268 268 268 268 268
Liquide middelen 4.197 4.372 4.778 5.086 5.430 5.774

4.465 4.640 5.046 5.354 5.697 6.042

Activa totaal 6.102 6.051 6.139 6.255 6.406 6.558

Passiva

Eigen Vermogen
Algemene reserve 2.608 2.417 2.355 2.323 2.323 2.323

2.608 2.417 2.355 2.323 2.323 2.323

Voorzieningen
Voorziening Groot Onderhoud 1.635 1.777 1.919 2.061 2.203 2.345
Voorziening jubilea 54 52 60 66 75 85
Overige voorzieningen 371 371 371 371 371 371

2.061 2.201 2.351 2.499 2.650 2.802

Kortlopende schulden
Crediteuren 390 390 390 390 390 390
Ministerie van OCW 153 153 153 153 153 153
Belastingen en premies sociale verzekeringen 280 280 280 280 280 280
Schulden terzake pensioenen 89 89 89 89 89 89
Overige kortlopende schulden 7 7 7 7 7 7
Overlopende passiva 514 514 514 514 514 514

1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433

Passiva totaal 6.102 6.051 6.139 6.255 6.406 6.558
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5.2.4 Meerjarenbegroting 
 
De inkomsten zullen de komende jaren afnemen, we houden rekening met daling van 
inkomsten vanuit de vereenvoudiging van de bekostiging en daling van lwoo-middelen 
vanuit het samenwerkingsverband. Onze uitgaven zullen we hier op aanpassen.  
Wel willen we in de jaren 2020, 2021 en 2022 extra investeren in het onderwijs. 
Voornaamste doel is zorgen dat de professionaliteit en deskundigheid van het onderwijzend 
en onderwijsondersteunend personeel op niveau komt. We zetten hiervoor een deel van 
onze financiële reserves in. De resterende loonruimte uit 2019 zal in de nieuwe cao in 2020 
nog ingezet worden. Dat is ook in deze meerjarenbegroting opgenomen. 
 
Eind 2019 hebben we eenmalig 110K euro aanvullende extra bekostiging ontvangen. Niet in 
de begroting opgenomen is dat deze in 2020 en 2021 wordt ingezet.  
 

 
 
 
5.2.5 Financiële kengetallen 
 
Het ministerie van OCW hanteert een aantal kengetallen voor de financiële gezondheid van 
scholen. Panta Rhei zit (ruim) boven alle signaleringsgrenzen. De belangrijkste kengetallen 
en de ontwikkeling in meerjarenperspectief staan hieronder.  
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING
2020 2021 2022 2023 2024

Baten 

Rijksbijdragen OCW 7.075 6.448 6.438 6.417 6.407
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.978 2.469 2.429 2.389 2.349
Overige baten 84 84 84 84 84

totaal 9.137 9.001 8.951 8.890 8.840

Lasten

Salarissen 6.216 6.183 6.151 6.159 6.165
Lasten personeelsbeleid 617 518 506 467 468
Afschrijvingen 393 368 243 243 243
Huisvestingslasten 680 680 680 680 680
Overige lasten 1.423 1.315 1.405 1.342 1.285

totaal 9.328 9.063 8.983 8.890 8.840

Saldo baten en lasten -191 -62 -32

Extra middelen vanuit eigen vermogen -150 -100 -75
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5.3 Interne beheersing  

 
In de planning- en controlcyclus zijn beleidsvoorbereiding, monitoring en verantwoording 
opgenomen. Beleidsvoorbereiding komt terug in het schoolplan en de teamplannen, 
kaderbrief en (meerjaren)begroting.  
 
In de laatste maanden van het kalenderjaar wordt een begroting en een 
meerjarenbegroting opgesteld en door het schoolbestuur geaccordeerd. Vanuit AFAS 
worden de jaarrekening en managementrapportages gegenereerd. Ieder kwartaal bespreekt 
de bestuurder de financiële managementrapportage met het toezichthoudend deel van het 
bestuur en met de MR. In het voorjaar wordt verantwoording afgelegd middels de 
jaarrekening die door een accountant wordt gecontroleerd.  
 
Voor de boekhouding en HRM/payroll maken we gebruik van het administratiepakket AFAS. 
Facturen worden in dit pakket gescand, naar de budgethouders gestuurd en geaccordeerd 
en daarna via het systeem geaccordeerd door de controller en de directeur-bestuurder. De 
financiële administratie zorgt voor de afhandeling en het klaarzetten van de 
betaalbestanden. De betaling geschiedt door de controller.  
 
De salarisverwerking geschiedt door een gespecialiseerd bureau, dat ook zorgdraagt voor de 
uitbetalingsbestanden en de afdrachten naar de diverse instanties. Het opstellen van aktes 
van benoeming wordt door een personeelsfunctionaris verzorgd. De leerlingenadministratie 
wordt bijgehouden middels het schoolpakket Somtoday. Met dit pakket kan de 
gegevensuitwisseling met het ministerie plaatsvinden via DUO. De controle op dit systeem 
vindt plaats door de teamleider ICT en de controller. De absentenadministratie wordt 
bijgehouden door de docenten. De mentor (in samenspraak met de verzuimcoördinator) 
zoekt uit wat de redenen zijn van het verzuim van leerlingen. De verzuimcoördinator meldt 
leerlingen die teveel ongeoorloofd verzuimen, aan de leerplichtambtenaren.  

KENGETALLEN

2020 2021 2022 2023 2024

Solvabiliteit 
eigen vermogen 2.417 2.355 2.323 2.323 2.323
balanstotaal 6.051 6.139 6.255 6.406 6.558

0,40 0,38 0,37 0,36 0,35
Liquiditeit
vlottende activa 4.640 5.046 5.354 5.697 6.042
kortlopende schulden 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433

3,2 3,5 3,7 4,0 4,2
Rentabiliteit
saldo gewone bedrijfsvoering -191 -62 -32
baten gewone bedrijfsvoering 9.137 9.001 8.951 8.890 8.840

-2% -1% 0% 0% 0%
Weerstandsvermogen 1
eigen vermogen 2.417 2.355 2.323 2.323 2.323
materiële vaste activa 1.411 1.093 901 708 516
rijksbijdrage OC&W 7.075 6.448 6.438 6.417 6.407

14% 20% 22% 25% 28%
Weerstandsvermogen 2
eigen vermogen 2.417 2.355 2.323 2.323 2.323
baten incl fin. baten 9.137 9.001 8.951 8.890 8.840

26% 26% 26% 26% 26%
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5.4 Risicomanagement  

 
Jaarlijks benoemen we bij het opstellen van de begroting de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden die effect kunnen hebben op het niet behalen van de doelstellingen.  
 
De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn: 
 
Herschikking onderwijsaanbod 
Risico is dat de leerlingaantallen anders uitpakken; de maatregel is om per schooljaar in de 
formatiebegroting mee te bewegen met de daadwerkelijke aanmeldingen. Ander risico is dat 
er niet voorziene kosten optreden. De kwartaalrapportages geven een goed beeld van de 
kosten t.o.v. het budget. Bij overschrijding zullen we bijsturen en indien nodig een extra 
beroep doen op de reserves. 
 
Leerlingenaantallen 
De bekostiging in de begroting 2020 is gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen per 1 
oktober 2019. Hierop kunnen nog correcties komen vanuit de accountantscontrole, maar 
het risico dat er een afwijking ontstaat ten opzichte van de begroting 2020 is niet groot.  
Voor het meerjarenperspectief 2021-2024 zijn we uitgegaan van de PVG-prognoses uit 
2019 en de meest recente landelijke prognoses van DUO en VOION. Risico is dat de 
leerlingaantallen vanaf schooljaar 2020-2021 anders uitpakken. Dit heeft effect voor de 
begroting vanaf 2021. De beheersmaatregel is om per schooljaar in de formatie mee te 
bewegen met de dan verwachte leerlingaantallen. Door een flexibele schil in de formatie 
leidt dit niet tot gedwongen ontslagen.  
Het risico van het verliezen van marktaandeel in de regio Amstelland is beperkt. In 
Amstelland zijn afspraken gemaakt inzake de kernprocedure voor aanmelding en 
inschrijving, waarin de capaciteit van de schoolgebouwen een randvoorwaarde is. Voor 
instroom van leerlingen uit Amsterdam is het van belang dat Panta Rhei mee blijft doen met 
de kernprocedure Amsterdam.  
Bij de Internationale schakelklas (ISK) is de kans groot op afwijking van de prognose en 
schommeling in het aantal leerlingen. De ISK is afhankelijk van de mate waarin de 
Amstelveen en de omliggende gemeenten extra statushouders huisvest en/of meer 
gezinnen opneemt die in de asielzoekersprocedure zitten. Als ook de arbeidsmarktvraag 
naar kennismigranten. Met de gemeenten is een convenant opgesteld waarin afspraken zijn 
gemaakt over tijdige informatievoorziening en aanvullende financiering in het geval van 
tekorten.  
 
Rijksbijdrage OCW 
De onzekerheid in de bekostiging van OCW is een belangrijk risico. Voor de begroting 2020 
gaan we uit van voorlopig vastgestelde bedragen, aangevuld met de relevante financiële 
mutaties vanuit de VO-raad. Daarbij gaan we er ook vanuit dat de loonruimte in 2020 
voldoende zal zijn om hogere kosten van een nieuwe cao, pensioenpremies en sociale lasten 
te dekken. Het effect van een verschil tussen kosten en bekostiging van 0,5% zou voor 
Panta Rhei € 20.000,- betekenen. We schatten het risico dat de loonruimte niet voldoende 
zal zijn voor deze kostenstijgingen laag in, omdat de loonruimte in de afgelopen jaren 
voldoende is gebleken en het politieke klimaat niet ongunstig is voor de onderwijssector.  
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Vereenvoudiging bekostiging 
Door OCW is een wetsvoorstel uitgewerkt voor een nieuw vereenvoudigd bekostigingsmodel 
voor het voortgezet onderwijs. Invoering staat gepland voor 2021 met een 
overgangstermijn van vijf jaar. Een negatief effect in de bekostiging willen we opvangen 
door de overhead terug te brengen. In de meerjarenbegroting zijn deze lagere baten 
verwerkt en is hier tegenover een taakstelling in de kosten opgenomen. In 2020 zullen we 
dit verder moeten invullen. Risico is dat het terugbrengen van de kosten niet gelijk oploopt 
met de daling van de bekostiging, hier zullen we tijdig op moeten sturen. 
 
LWOO-bekostiging  
In het wetsvoorstel integratie van lwoo en Pro in passend onderwijs wordt gesproken over 
een andere verdeling van de budgetten voor lwoo en Pro. De verwachting is dat dit zal 
leiden tot een substantiële verlaging van de lwoo-middelen voor de vmbo-scholen in 
Amstelland en Meerlanden. Mogelijk gaat een nieuwe regeling per 2023 in. We gaan er van 
uit dat er een overgangstermijn komt van vijf jaar.  
Het Samenwerkingsverband SWVAM heeft in de meerjarenbegroting de daling van de lwoo-
middelen nog niet verwerkt. Het risico dat de daling van de lwoo-middelen in de periode van 
deze meerjarenbegroting optreedt is wel aanwezig maar zal dan in de laatste jaren 
plaatsvinden. Vooralsnog heeft Panta Rhei met het SWVAM afgesproken dat de lwoo-
bekostiging van Panta Rhei daalt met maximaal 40K euro per jaar.  
 
Ontwikkeling loonkosten 
In de begroting zijn we uitgegaan van de huidige Cao VO 2018-2019. Deze had een looptijd 
tot 1 oktober 2019. Het risico dat voor een nieuw af te sluiten cao-afspraken gemaakt 
worden die niet volledig gedekt worden vanuit de bekostiging is wel aanwezig, maar hebben 
wij niet meegenomen (zie ook bij Rijksbijdrage OCW hiervoor). 
Verhoging van de pensioenpremie per 1 januari 2020 hebben we niet meegenomen in de 
begroting. We gaan er van uit dat dit gedekt wordt uit de loonruimte die in 2020 
beschikbaar wordt gesteld. Naar verwachting van de VO-raad zal de loonruimte in 2020 
voldoende zijn voor een loonsverhoging en hogere pensioenpremie en sociale lasten. 
 
Personele formatie 
Afwijkingen van de begrote formatie kunnen ontstaan als vacatures niet (volledig) kunnen 
worden ingevuld of juist meer vervanging nodig is bij een hoger ziekteverzuim. In de 
komende jaren kunnen kwantitatieve en kwalitatieve frictie bij het invullen van de personele 
formatie mogelijk ook leiden tot extra kosten. Bij een toenemend lerarentekort worden 
vacatures moeilijker in te vullen. Door het invullen van goed werkgeverschap, begeleiden 
van startende docenten en aantrekken van nieuwe docenten (bijvoorbeeld via de 
opleidingsschool ROSA) en door verder vooruit te kijken middels strategisch HRM willen we 
dit risico beperken. De verwachting is dat we extra zullen moeten investeren in het 
aantrekken en opleiden van docenten in tekortvakken. 
 
Voorzieningen 
In de begroting zijn we uitgegaan van een stabiele ontwikkeling van de voorzieningen. Het 
effect van schommelingen in personele voorzieningen voor langdurig zieken en ex-
werknemers kan groot zijn. We willen de saldi van spaarverlofuren opnemen in ons HRM-
systeem waarmee in de toekomst toevoegingen en onttrekkingen beter kunnen worden 
bepaald. Na invoering van een integrale verlofregistratie in ons HRM-systeem zullen we 
beter zicht houden op de totale verloftegoeden.  
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Bij de onderhoudsvoorziening zijn we uitgegaan van een jaarlijkse dotatie uitgaande van het 
MJOP.  
 
Investeringen 
Voor de jaren 2021 t/m 2024 hebben we in de begroting op een enkele uitzondering na 
geen rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen, alleen met vervanging. Dit zou in 
meerjarenperspectief kunnen betekenen dat afschrijvingskosten zullen toenemen. 
 
Eerder opgestelde risico-inventarisatie en beheersmaatregelen: 
 
Risico Impact Gevolg Wat kun/doe je eraan? 
A) Personeel 
Het vinden van goed  Groot Niet gekwalificeerd personeel  Hogere salarissen voor  
gekwalificeerd personeel   leidt vaak tot minder goed  docenten in tekortvakken. 
is voor een toenemend    onderwijs. De werkdruk bij andere   Goede begeleiding van  
aantal vakken moeilijk.   personeelsleden loopt op.  nieuw personeel, zowel  
    Onbevoegd personeel moet  voor het werk als voor de  
    opgeleid worden. Vaak behalen  studie.  
    deze mensen hun diploma niet  Positionering op de arbeidsmarkt  
    omdat de werkdruk (nieuwe baan  verbeteren. Werving via collega's  
    en studie) hoog is.  en sociale media vergroten.  
    Ontslag dreigt vervolgens.   
        
Personeel gebonden  Grote impact op de  Het financiële risico is  laag  Mogelijkheden tot uitbetalen  
budget: personeel mag  dagelijkse bedrijfsvoering.  doordat er voor gereserveerd  verruimen en deze mogelijkheden  
sparen voor verlof op   wordt. Het risico voor lesuitval  stimuleren. Niet teveel mensen 
termijn. Als meerdere   is groot doordat er geen tegelijk de mogelijkheid te  
personeelsleden tegelijk    vervangers gevonden   geven verlof op te nemen. Lange  
verlof opnemen is er een    kunnen worden.  aanvraagtermijn voor verlof. 
gevaar voor de continuïteit.       
        
Uitval van personeel in  Matig tot groot. De  De kosten van invallers zijn veelal  Verzuimpreventie door LG. Invallers 
verband met ziekte. loonkosten kunnen tot  hoog als gebruik moet worden  in eigen dienst nemen, rekening 
  € 8.000,= per ziek  gemaakt van uitzendbureaus.  houdend met de wetgeving rondom 
  personeelslid per maand  Hogere premie voor de ziekte- tijdelijke contracten. Samenwerken  
  zijn. De school heeft  kostenverzuim verzekering.  met andere scholen door uitwisseling 
  een ziektekostenverzuim ver- Deze premieverhoging van personeel. 
  zekering. Veel declaraties  werkt 3 jaar door in de premie.  Wet Poortwachter strikt  
  zorgen voor hogere   opvolgen. Veelvuldig contact  
  premie.   houden en re-integratie- 
      gesprekken voeren met zieke  
      personeelsleden. 
        
Cao-afspraken Laag: het ministerie van OCW De Cao-onderhandelaar Het nieuws over de Cao-onderhande- 
  compenseert vaak achteraf  (VO-raad) is op de  lingen nauwgezet volgen en de conse- 
  de kosten van de Cao- hoogte van de   quenties berekenen. Tijdig maatregelen 
  aanpassingen. consequenties van de  nemen wanneer besparingen 
    aanpassingen. Het  in gang gezet moeten worden.   
    achteraf compenseren leidt  Een zo goed mogelijke inschatting  
    tot onzekerheid. Uitgaven maken van de compensatie van OCW  
    goed begroten is lastig  t.b.v. de stijging van de kosten die 
    omdat je niet weet  uiteindelijk door OCW  
    waar je aan toe bent.  vergoed gaan worden. 
        
Functiemix Laag tenzij de bekostiging voor met  Randstadgelden zijn voor  De ontwikkeling hierin moet door  
  name de extra randstadgelden  de komende jaren nog  de verantwoordelijken goed  
  aangepast wordt. Wellicht wordt  gegarandeerd. Nog niet bekend is  gevolgd worden en indien nodig  

  
dit meegenomen in de 
vereenvoudiging  de impact bij de nieuwe  moeten er tijdig bezuinigings- 

  van de bekostiging.  bekostigingssystematiek. maatregelen genomen worden 
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B) Nieuw bekostigingsstelsel 
Lwoo-gelden Groot. Zoals het er nu uitziet Als de bekostiging na  Tijdig maatregelen nemen om te  
  lijken de gelden de komende jaren   2020 aangepast wordt, kunnen bezuinigen in komende jaren.  

  
gewaarborgd, in ieder geval voor 
2019 kan de impact voor de  Terughoudend zijn in het aangaan  

  en 2020. Deels is hier al rekening  school heel groot zijn,  van vaste verplichtingen.   
  gehouden in de meerjarenbegroting. omdat het om grote In de meerjarenbegroting moet   
    bedragen gaat.  hiermee rekening gehouden worden.  
    
Bekostiging Matig. Een nieuw bekostigingsstelsel  De invoeringsdatum is nog niet  De overgangsregeling 
  zal voor de school negatief  zeker. Goedkeuring van de  zorgt ervoor dat de  
  uitpakken. Invoerdatum  politiek moet nog plaatsvinden.  achteruitgang de eerste jaren 
  wordt waarschijnlijk 2021.   niet groot is. Er kan  
  Er komt een overgangsregeling.   beleid op gemaakt worden.  
C) Leerlingontwikkelingen  
Aanmelden nieuwe  Groot. Het lagere animo Minder leerlingen betekent Tijdig beginnen met de formatie  
leerlingen voor het vmbo-onderwijs uiteraard ook lagere inkomsten.  zodat de omvang snel duidelijk is.  
  zorgt ervoor dat veel  Er is een ondergrens van ongeveer Een sociaal plan maken indien  
  scholen kampen met een  550 tot 600 leerlingen. nodig. Samenwerking onderzoeken  
  flinke terugloop. Ook  De afdeling Z&W moet gesloten  indien de aantallen nog lager  
  Panta Rhei merkt de  worden. Keuzeprofielen in de  worden (eventueel fusie). 
  gevolgen hiervan.  bovenbouw worden beperkt.  Marketingstrategie verbeteren. 
        
Instroom in de hogere  Groot. Deze instroom is  Groot. De instroom is erg  Tijdig het keuzetraject  
leerjaren pas laat in het schooljaar  onvoorspelbaar en  voor het derde leerjaar  
  bekend. Te ruim rekenen gegevens van andere  beginnen, als de   
  kan te kleine klassen  jaren bieden geen enkele  prognoses bekend zijn  
  opleveren, krap calculeren  garantie. Aan de andere  onderzoeken welke  
  kan leerlingen kosten. kant wil de school bij  afdeling/richting nog  
  Een extra klas kost  dalingen zo min mogelijk  ruimte heeft om leerlingen 
  ongeveer € 100.000,= leerlingen afwijzen. te plaatsen. 
D) Imago  
Imagoschade Groot. Het imago van de school is  Niet in te schatten hoe groot het  Goede calamiteiten- 

  de laatste jaren redelijk, maar dat 
kan  risico is. Als het incident in de  aanpak en persvoorlichting 

  door een incident snel veranderen.  wervingstijd gebeurt is de impact  zijn essentieel.  
  Belangrijk is ook hoe de school  wellicht veel groter.   
  hiermee omgaat.      
E) Demografische ontwikkelingen 
Demografische  Groot. De basisgeneratie daalt niet  Lagere opbrengsten,  De school moet proberen zich  
ontwikkelingen maar de populariteit van het  leegstand van lokalen,  te onderscheiden. Samenwerking  
  vmbo daalt. ontslag van medewerkers.    en/of fusie zijn op termijn een  
      optie.  
        
Leerplusgelden Matig. De school ontvangt Afschaffen zal leiden tot  Bezuinigingen doorvoeren 
  gelden voor leerlingen lagere opbrengsten. Meer  (zie hierboven).  
  uit aangewezen achterstandswijken. leerlingen uit Amstelveen  Werving in Amsterdam 
                 of de regio kunnen zorgen  intensiveren. 
    dat je niet meer aan de    
    voorwaarden voldoet.   
F) Materiële risico's 

Gebouwen en inventaris. 
Laag. De gebouwen zijn nog vrij 
nieuw  Extra niet voorziene onttrekkingen Voldoende voorzieningen  

  en er kunnen niet voorzienbare  aan de onderhoudsvoorziening aanhouden voor  
  tegenvallers zijn. De  waardoor er in de toekomst  gebouwaanpassingen.  
  onderhoudsvoorziening is landelijk hogere dotaties nodig zijn.   
  gezien aan de hoge kant.      
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Jaarrekening  

6 Jaarrekening 
 

6.1 Grondslagen  
 

Algemeen  
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) titel 9 
BW 2 en RJ 660 en uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 
 
Nummeringen bij toelichtingen zijn conform regelgeving OCW en corresponderen met de 
EFJ-codes. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

6.1.1 Grondslagen voor de balans  
 
Waardering van de activa en passiva 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale 
waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen ervan naar de instelling zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van 
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle, of alle toekomstige economische 
voordelen en alle, of nagenoeg alle risico’s, met betrekking tot een actief of verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans 
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen.  
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Materiële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen worden in het algemeen niet gewaardeerd, doordat ze economisch 
eigendom zijn van de gemeente. Verbouwingen en niet binnen de verordening van de 
gemeente gefinancierde gebouwaanpassingen worden gewaardeerd tegen hun historische 
kostprijs. 

Dit geldt tevens voor inventaris en computers. 

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en 
in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen   5 - 10 % 
• Inventaris     5 - 25 % 
• Computerapparatuur en toebehoren 10 - 25 % 

De ondergrens voor de activering van de materiële vaste activa is € 500,=. 

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is er een voorziening onderhoud. Deze 
voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de 
balans. Verkregen investeringssubsidies van het ministerie (voor zover van toepassing) die 
betrekking hebben op betreffende materiele vaste activa zijn hierop in mindering gebracht. 

Bijzondere waardeverminderingen 
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde. 

Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het 
actief behoort. 
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan 
de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor 
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in handelsvorderingen en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien 
financiële instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare 
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Financiële instrumenten die op grond 
van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden 
gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten/lasten met betrekking tot deze 
financiële instrumenten worden in de staat van baten en lasten verantwoord als kosten of 
opbrengsten. Kredietrisico’s hebben betrekking op vorderingen en liquide middelen. Om het 
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kredietrisico te beheersen wordt de blootstelling aan kredietrisico’s voortdurend bewaakt en 
opgevolgd. Ultimo boekjaar heeft Panta Rhei voor 4,2 miljoen euro aan liquide middelen 
vrijwel volledig bij de Rabobank uitstaan. Er zijn geen lange leningen en dus is er geen 
renterisico. 
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden afgescheiden van het 
basiscontract worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden benadert de 
boekwaarde daarvan. 
 
Vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd 
Financiële Instrumenten. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis 

in het verleden; en 
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
• waarvan het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te dekken. De 
reservering voor het levensfase bewust personeelsbeleid wordt gewaardeerd tegen het 
gemiddeld bruto uurloon van de werknemer inclusief werkgeverslasten. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Een kosten-egalisatievoorziening wordt bovenschools planmatig gevormd voor kosten van 
groot onderhoud aan onroerende zaken die een onregelmatig verloop hebben over de jaren. 
Onder groot onderhoud is begrepen het in stand houden van gebouwen en installaties die 
de waarde van het gebouw en de inventaris niet beïnvloeden. De voorziening wordt bepaald 
op basis van het meerjaren onderhoudsplan, dat door derden wordt opgesteld. De 
werkelijke uitgaven voor onderhoud van onroerende zaken worden ten laste van de 
voorziening gebracht. Voor het huidige boekjaar maken wij bij de bepaling voor de 
voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik van de tijdelijke uitzonderingsbepaling 
conform RJO 4, lid 1C, waarbij het (nog) is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen te 
bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud op het niveau van het 
onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit de planperiode bestaat. 
 
Overige voorzieningen 
De voorziening personeelsbeloningen jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde 
van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de 
voorziening wordt geen rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, wel met de 
blijfkans. Bij het contant maken is 3% als disconteringsvoet gehanteerd. Op grond van de 
cao heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren voor 
levensfasebewust personeelsbeleid. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse 
basisbudget te sparen. De voorziening verlofuren is gevormd voor de gespaarde uren tegen 
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de geldende brutoloonkosten. Gespaarde uren dienen voor het einde van het dienstverband 
te worden opgenomen. Indien de werknemer door de werkgever niet in staat wordt gesteld 
het verlof op te nemen, dan wordt het saldo aan verlofuren bij einde dienstverband aan de 
werknemer uitbetaald. Een personeelslid heeft ook de mogelijkheid om tussendoor zijn 
gespaarde uren te laten uitbetalen. Naast het basisbudget krijgt de werknemer van 57 jaar 
of ouder het recht op een aanvullend verlofbudget van maximaal 120 uur per jaar. Indien 
de werknemer gebruik maakt van zijn aanvullend verlofbudget, geldt hiervoor een eigen 
bijdrage en heeft hij het jaarlijks recht om verlofuren te sparen. Er is een verplichting om 
uitkeringslasten aan ex-medewerkers te vergoeden. Deze uitkeringslasten worden voor 
75% collectief en 25% individueel verrekend en in mindering gebracht op de Rijksbijdragen. 
De voorziening heeft betrekking op de uitkeringen die individueel worden verrekend. De 
voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende de verwachte looptijd. Hierbij is rekening gehouden met de kans op werk. Bij het 
contant maken is 3,0% als disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Langlopende/kortlopende schulden en overlopende passiva 
De waardering van lang- en kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 
 
6.1.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling  
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

Baten 
 
Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten 
grondslag ligt, worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig 
verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Niet geoormerkte subsidies waaraan een 
specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een bestedingsplan toegekend 
aan de periode waar ze betrekking op hebben. 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel 
van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden 
verantwoord onder de overlopende passiva. 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste 
van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet verlopen is. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn 
verlopen is. 
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Overige overheidsbijdragen 
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie 
van OCW voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de 
huisvestingsverordening in mindering zijn gebracht op de lasten. 
 
Overige baten 
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd 
gezag. 
 

Lasten 

Personeelslasten 
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in 
dienst van het bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van 
uitkeringsinstanties. Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele 
lasten. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschafprijs op basis van de onder de 
materiële vaste activa vastgestelde criteria rekening houdend met de economische 
levensduur. 
 
Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Pensioenregeling 
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. De Stichting 
heeft de pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als 
verplichtingenbenadering. De stichting betaalt op verplichte basis premies aan het ABP. 
Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde 
van deze pensioenregelingen. De instelling is volgens de Cao VO verplicht aangesloten bij 
het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn: 
• Toegezegd pensioen 
• Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon 
• Er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden 
• De dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,8 % 
• Overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 
 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet 
van toepassing en worden op verplichte basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 
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Overige lasten 
De overige lasten die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor 
het geven van onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 
hebben. 
 
Rentebaten en rentelasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en kosten. 
 
Resultaat 
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële 
baten en lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening 
opgenomen resultaatbestemming. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder 
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
 
Consolidatie 
Er zijn geen verbonden partijen die meegeconsolideerd worden. 
 
Vreemde valuta 
Er zijn geen transacties geweest in vreemde valuta. De bedragen zijn opgenomen in gehele 
euro’s. 
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6.2 Balans  

 

1 Activa 31-12-
2019   31-12-

2018   

    EUR   EUR   
  Vaste activa         

1.2 Materiële vaste activa 1.637.406   1.872.948   

            
  Totaal vaste activa   1.637.406   1.872.948 
            
  Vlottende activa         
1.5 Vorderingen 267.555   158.133   
1.7 Liquide middelen 4.197.230   3.138.593   
            
  Totaal vlottende activa   4.464.785   3.296.726 
            
  Totaal activa   6.102.191   5.169.674 
            

2 Passiva 31-12-
2019   31-12-

2018   

    EUR   EUR   
2.1 Eigen vermogen 2.608.006   2.009.589   
2.2 Voorzieningen 2.060.840   2.136.370   

2.4 Kortlopende schulden 1.433.345   1.023.715   

            
  Totaal passiva   6.102.191   5.169.674 
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6.3 Staat van baten en lasten  
 

  Baten   Begroot    

    2019 2019 2018 

    EUR EUR EUR 

3.1 Rijksbijdragen 9.554.379 9.095.000 9.735.016 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 46.283 22.000 11.751 

3.5 Overige baten 158.725 177.000 172.716 

  Totaal Baten 9.759.387 9.294.000 9.919.483 

          

  Lasten   Begroot   

    2019 2019 2018 

    EUR EUR EUR 

4.1 Personeelslasten 6.937.630 6.691.000 7.492.052 

4.2 Afschrijvingen 373.553 389.000 307.702 

4.3 Huisvestingslasten 685.840 693.000 678.098 

4.4 Overige lasten 1.163.947 1.475.000 1.402.376 

  Totaal Lasten 9.160.970 9.248.000 9.880.228 

          

  Saldo Baten en Lasten 598.417 46.000 39.255 

          

5 Financiële baten en lasten 0 0 12 

          

  Resultaat 598.417 46.000 39.267 
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6.4 Kasstroomoverzicht  
 

 
  

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

598.417 551.599

373.553 252.699

-75.530 233.103

298.023 485.802

Verandering in vlottende activa en passiva:

-109.422 14.524

409.630 12.616

300.208 27.140

1.196.648 1.064.541

0 2.443

0 0

1.196.648 1.066.984

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

138.011 377.870

-138.011 -377.870

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0 0

0 0

1.058.637 689.114

Saldo Baten en Lasten

Aanpassing voor:

Afschrijvingen

Ontvangen interest

Betaalde interest (-/-)

Totaal kasstroom uit 
operationele activiteiten

Mutaties voorzieningen

Aanpassingen voor 
aansluiting bedrijfsresultaat, 
totaal

Vorderingen (-/-)

Schulden

Totaal Kasstroom uit 
bedrijfsoperaties

Aflossing langlopende 
schulden (-/-)
Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Investeringen in materiële 
vaste activa (-/-)
Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten
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6.5 Toelichting op de balans  
 

Vaste activa           

1.2 Materiële vaste 
activa         

    1.2.1 
Gebouwen en 

terreinen 

1.2.2 
Inventaris en 

apparatuur 

1.2.3 Vooruit-
betaald op 
materiële 

vaste activa 

1.2 Totaal 

Aanschafprijs 1-1-2019 953.592 2.003.999 192.801 3.150.392 
Afschrijving cumulatief 1-1-2019 226.983 1.050.461   1.277.444 
Boekwaarde 1-1-2019 726.609 953.538 192.801 1.872.948 

Investeringen 221.067 109.745   330.812 
Desinvesteringen     -192.801 -192.801 
Afschrijving 67.762 305.791  373.553 
Aanschafprijs 31-12-2019 1.174.659 2.113.744 0 3.288.403 
Afschrijving cumulatief 31-12-2019 294.745 1.356.252   1.650.997 
Boekwaarde 31-12-2019 879.914 757.492 0 1.637.406 

       
WOZ-waarde en verzekerde waarde gebouwen en terreinen, specificatie: 

Nummer Omschrijving bedrag peildatum     

1 Pandora 1 
Verzekerde waarde 6.971.253 1-1-2019     

2 Pandora 2 
Verzekerde waarde 4.864.521 1-1-2019     

3 WOZ waarde 
gebouwen 13.745.000 1-1-2019     

Het juridisch eigendom van de gebouwen berust bij het schoolbestuur.   

Het economische eigendom van de gebouwen berust bij de gemeente.   

            
Vorderingen     

1.5 Vorderingen 31-12-2019   31-12-2018   

    EUR   EUR   

1.5.1 Debiteuren 2.948   80.920   

1.5.8 Overlopende activa 264.607   77.213   

  Vorderingen 267.555  158.133   
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Uitsplitsing overlopende activa: 31-12-2019   31-12-2018   

    EUR   EUR   

1.5.8.1 Vooruitbetaalde 
kosten 264.447   76.350   

1.5.8.2 Verstrekte 
voorschotten     500   

  Te ontvangen 
interest     31   

1.5.8.3 Overige overlopende 
activa 160   332   

  Overlopende activa 264.607  77.213   

            

Liquide middelen     

1.7 Liquide middelen 31-12-2019   31-12-2018   

    EUR   EUR   

1.7.1 Kasmiddelen 937   1.215   

1.7.2 Tegoeden op bank- 
en girorekeningen 4.196.293   3.137.378   

  Liquide middelen 4.197.230  3.138.593   

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van beleggingen.  

            

Eigen vermogen           

2.1 Eigen vermogen Stand  1-1-
2019 Resultaat Overige 

mutaties 
Stand 31-12- 

19 

    EUR EUR EUR EUR 

2.1.1 Algemene reserve 2.009.589 488.417   2.498.006 
2.1.2 Bestemmingsreserve  110.000  110.000 
  Eigen vermogen 2.009.589 598.417 0 2.608.006 
 
Van het positieve resultaat in 2019 heeft het bestuur besloten om de eenmalige aanvullende 
bekostiging van eind 2019 (110k euro) apart te zetten als bestemmingsreserve. Deze zal in 
2020 en 2021 worden ingezet voor dekking van extra investering in opleiding- en 
professionaliseringskosten van personeel en positionering van de school t.b.v. een betere 
instroom in de toekomst. 
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Voorzieningen        
2.2 Voorzieningen        

    

2.2.1 
Personeels-

voorzieningen 

2.2.3 Overige 
voorzieningen 

2.2 Totaal 

 
Stand per 1-1-2019   626.459 1.509.911 2.136.370  

Dotaties   29.945 142.000 171.945  
Onttrekkingen   83.361 16.454 99.815  
Vrijval   147.660  147.660  

 

    

2.2.1 
Personeels-

voorzieningen 

2.2.3 Overige 
voorzieningen 

2.2 Totaal 

 
Stand per 31-12-
2019   425.383 1.635.457 2.060.840  
Kortlopend deel < 1 
jaar   29.600   29.600  
Langlopend deel > 1 
jaar   395.783 1.635.457 2.031.240  

            
Personeelsvoorzieningen, 
specificaties           

    
Verlofsparen Jubileum 

voorziening 
Voorziening  

ziekteverzuim 
Overige Totaal 

personele 
voorzieningen 

    EUR EUR EUR   EUR 
Voorzieningen, begin van de 
periode 259.093 54.066 34.300 279.000 626.459 
Dotaties   22.829     7.116 29.945 

Onttrekkingen   6.390 34.300 49.061 83.361 

Vrijval     5.322   135.938 147.660 
Voorziening einde van de 
periode 281.922 42.344 0 101.117 425.383 

 

De personeelsvoorziening is aangepast aan de toekomstige personele verplichtingen.  De overige 
voorzieningen betreft een voorziening voor meerjaren onderhoud. Deze voorziening is gebaseerd op het 
meerjaren onderhoudsplan dat driejaarlijks opgesteld wordt door een deskundig ingenieursbureau. 
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Kortlopende schulden     
2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019   31-12-2018   

    EUR   EUR   

2.4.3 Crediteuren 389.638   104.909   

2.4.4 OCW/EZ 153.426   0   

2.4.7 Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 280.450   289.772   

2.4.8 Schulden ter zake van 
pensioenen 88.770   85.572   

2.4.9 Overige kortlopende 
schulden 7.132   225   

2.4.10 Overlopende passiva 513.929  543.237   

  Kortlopende schulden 1.433.345  1.023.715   

         
Overlopende passiva betreft gereserveerd vakantiegeld, bindingstoelage en nog te ontvangen 
facturen ten laste van 2019.  
            

  
Uitsplitsing overlopende 
passiva 31-12-2019   31-12-2018   

    EUR   EUR   

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 326.585   289.974   

2.4.10.8 Overige 187.344  253.263   

  Overlopende passiva 513.929  543.237   
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Model G Verantwoording subsidies         
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule 

        

  Toewijzing Toewijzing  Bedrag  Ontvangen t/m Prestatie 

Omschrijving  Kenmerk datum toewijzing  verslagjaar  
afgerond? 

      EUR EUR Ja/Nee 

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 963926-2 15-10-2019 266.159 266.159 Nee 

Subsidie zij-instroom 998036-1 19-4-2019 20.000 20.000 Ja 

Subsidie studie-verlof 942387-1 29-8-2018 17.144 17.144 Ja 

Totaal     303.303 303.303   
 
 
De aanvullende bekostiging technisch vmbo is afgelopen jaar gebruikt voor extra leerpleinassistentie op 
het techniekplein en afschrijving van al eerder geïnvesteerde aanpassingen aan het techniekplein. 
Verder is geld gebruikt om de afdeling techniek te begeleiden. 

 

6.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
 

Contractuele verplichtingen 
Voor de schoonmaak van de school is via een Europese aanbesteding een eenjarig contract 
afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Dit contract loopt vanaf september en wordt 
jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij er aanleiding is het contract op te zeggen. Op 
balansdatum bedraagt de verplichting 198K euro. Voor de huur van kopieerapparatuur is 
een langdurig contract afgesloten met een resterende verplichting van 40K euro. Dit 
contract loopt in 2022 af. Een ander groot contract is gesloten met boekhandel Van Dijk. De 
school heeft de verplichting schoolboeken via deze partij te huren. De omvang van het 
contract is niet vastgelegd, doordat dit afhankelijk is van het aantal leerlingen. Dit contract 
loopt nog tot medio 2020. In het schooljaar 2019-2020 moet dit contract opnieuw Europees 
aanbesteed worden. Met een leverancier voor lockers zijn nog enkele doorlopende 
verplichtingen met een totale contractwaarde van 72K euro. Naast de hierboven genoemde 
verplichtingen zijn er nog enkele contractuele verplichtingen ongeveer 40K euro. 
Vordering ministerie  
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de 
Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet 
onderwijs’ (kenmerk: WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de 
Minister van OCW/EZ. De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op 
te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De 
vordering op het ministerie OCW/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5 % van de 
personele lumpsum van het betreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil). Voor 2019 zou 
dit een vordering betreffen van 414K euro.  
 



Jaarverslag 2019  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen  16 juni 2020          51 
 

 

6.7 Toelichting op de staat van baten en lasten  
 

6.7.1 Vergelijking met vorig boekjaar  
 
Overheidsbijdragen         

         
3.1 Rijksbijdragen 2019   2018             
    EUR   EUR             
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 7.839.599   8.597.066             

3.1.2 Overige subsidie OCW/EZ 34.501   137.010             

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen 
SWV 1.680.279  1.000.940             

  Rijksbijdragen 9.554.379  9.735.016             

De overige subsidies OCW/EZ bestaan uit subsidies voor studieverlof en doorstroomsubsidie.           

                      

3.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies                   

    2019   2018             
    EUR   EUR             

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 46.283  11.751        

  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 46.283  11.751        
 
De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn gemeentelijke subsidies voor diverse projecten 
in de school, waaronder het project Jongerenrechtbank in 2019.      
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Overige baten                   
3.5 Overige baten  2019   2018             
    EUR   EUR             

3.5.4 Verhuur 7.489   8.230             

3.5.5 Ouderbijdragen 114.488   115.953             

3.5.8 Overige baten 36.748  48.533             

  Baten in opdracht van derden 158.725  172.716             
 
Een deel van de overige baten is in 2019 als verhuur geboekt. Het betreft vooral de  
ontvangen gebruiksvergoeding van een kerkgenootschap op zondagen.       

                 
Lasten                

                 

4.1 Personeelslasten 2019   2018             

    EUR   EUR        

4.1.1 Lonen en salarissen 6.358.360   6.521.484        

4.1.2 Overige personele lasten 866.900   1.230.697        

4.1.3 Af: uitkeringen 287.630  260.129        

  Personeelslasten 6.937.630  7.034.711        

  
De school heeft gemiddeld 114 personeelsleden (90,3 FTE) in dienst in 2019. In 
december 2019 is het aantal personeelsleden ten opzichte van december 2018 gedaald 
met 2,5 FTE.  
Ongeveer 55% van het personeel is jonger dan 45 jaar. Van het onderwijzend 
personeel is dat 76%.   
              
  Uitsplitsing: 2019   2018             

    EUR   EUR             

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 4.923.045   5.109.626             

4.1.1.2 Sociale lasten 642.715   642.345             

4.1.1.3 Pensioenpremies 792.600  769.513             

  Lonen en salarissen 6.358.360  6.521.484             

                   

  Uitsplitsing: 2019   2018             
    EUR   EUR             

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -152.015   342.963             

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 408.069   284.351             

4.1.2.3 Overig 610.846  603.383             

  Overige personele lasten 866.900  1.230.697             
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De dotaties personele voorzieningen toont per saldo een vrijval. Deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat minder gebruik gemaakt is van het sociaal reglement, waar in 2018 een 
bedrag aan gedoteerd werd. De lasten ‘personeel niet in loondienst" zijn gestegen doordat 
gebruik is gemaakt van een interim teammanager en doordat meer gebruik is gemaakt van 
uitzendbureaus voor tijdelijk personeel. De overige personeelskosten zijn per saldo licht gestegen.      

                      
4.2 Afschrijvingen 2019   2018             
    EUR   EUR             

4.2.2 Materiële vaste activa 373.553  307.702             

  Afschrijvingen 373.553  307.702             

                      

                      
4.3 Huisvestingslasten 2019   2018             
    EUR   EUR             

4.3.1 Huur 83.974   82.381             

4.3.2 Verzekeringen 6.117   4.273             

4.3.3 Onderhoud 129.099   110.685             

4.3.4 Energie en water 67.533   85.336             

4.3.5 Schoonmaakkosten 251.949   247.482             

4.3.6 Heffingen 5.122   5.535             

4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 142.000   142.000             

4.3.7 Overige 46  406             

  Huisvestingslasten 685.840  678.098             

De onderhoudskosten zijn hoger doordat er meer aanpassingen uitgevoerd zijn. Deze  
kostenpost ligt circa 10K boven het gebudgetteerde bedrag.        

                      

4.4 Overige lasten 2019   2018             

    EUR   EUR             

4.4.1 Administratie en beheerslasten 418.094   454.732             

4.4.2 Inventaris en apparatuur 33.069   37.355             

4.4.3 Leermiddelen -en hulpmiddelen  357.791   428.315             

4.4.5 Overige 354.993  481.974             

  Overige lasten 1.163.947  1.402.376             
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  Specificatie honorarium accountant EUR   EUR             

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 36.541   16.335             

  Andere controleopdrachten 3.192   0             

  Fiscale adviezen 0   0             

  Andere niet-controlediensten 0  0             

  Accountantslasten 39.733  16.335             

De administratie en beheerslasten zijn lager dan vorig jaar. Voornaamste oorzaken zijn lagere 
softwarelicenties en lagere kosten voor werving en PR. De kosten voor leermiddelen en 
hulpmiddelen zijn eveneens lager. Hier is de voornaamste oorzaak de lagere kosten voor 
boekenpakketten welke circa 77K lager liggen dan voorgaand jaar. Ten aanzien van de overige 
lasten zorgen met name minder ISK kosten en minder kosten wegens gedetacheerde leerlingen 
naar het NOVA College voor de daling. Ten aanzien van de accountantskosten valt op te merken 
dat bij het opstellen van de jaarstukken over 2018, geen schuld is opgenomen wegens de kosten 
die samenhangen met de controle over 2018. Dit is voor kalenderjaar 2019 wel gedaan, waardoor 
het lijkt dat de kosten verdubbeld zijn.      

                 

Financieel en buitengewoon                     
                      

5 Financiële baten en lasten 2019   2018             
    EUR   EUR             

5.1 Rentebaten 0   12             

5.5 Rentelasten (-/-) 0  0             

  Financiële baten en lasten 0   12             
 
 

6.7.2 Vergelijking met begroting  
 

Het positieve exploitatieresultaat is ten opzichte van de begroting ongeveer 550K 
hoger. Het verschil wordt veroorzaakt door: 
Alle bedragen in deze analyse gelden in duizendtallen (maal 1.000 euro).  

      

3.1: Rijksbijdragen voor een bedrag van 460K. De voornaamste verschillen zijn: 

Meer personele basisbekostiging ontvangen       362 
Aanvullende/eenmalige bekostiging       110 

            
3.2: Overige overheidsbijdragen         

Er is meer ontvangen vanuit de gemeente, onder andere de subsidie voor de  
Jongerenrechtbank (14K) en ouderbetrokkenheid (10K). 
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3.5 Overige baten zijn 19K lager. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de 
afgenomen leerlingaantallen. 

            
4.1 Personeelslasten zijn 247K hoger. Voornaamste oorzaken zijn: 
Meer gedetacheerd personeel (via uitzendbureau) door het hoge 
ziekteverzuim inclusief frictie 284 
Uitkeringen van het risicofonds/UWV meer dan begroot -86 
Hogere kosten administratiekantoor, o.a. door de inhuur van de externe 
controller 24 
Hogere kosten werving personeel 31 

            
4.2 Afschrijvingslasten zijn 16K lager. Het lagere bedrag wordt veroorzaakt door 
lagere afschrijvingen op de gebouwen.  

            
4.3 Huisvestingslasten zijn iets lager dan begroot, doordat de schoonmaakkosten 
4K lager uitgevallen zijn dan begroot. 

            
4.4 Overige lasten zijn 311K lager dan begroot. Voornaamste oorzaken zijn: 

Diverse lagere beheerskosten       54 

Lagere kosten externe advisering       106 

Totale lagere beheerslasten       160 

Lagere kosten boekenpakketten       72 

Lagere kosten gedetacheerde leerlingen       36 

Totaal lagere kosten leermiddelen, inventaris en overige lasten 108 
 

6.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)  
 

Verbonden partijen         

Model E: Verbonden partijen         

  Naam 
Juridische 

vorm 2019 
Statutaire 

zetel 
Code 

activiteiten Consolidatie 

          Ja/Nee 

  
Samenwerkingsverband 
Amstelland en Meerlanden Stichting Aalsmeer 

4 
(overige) nee 

  

 
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Amstelland en 
Meerlanden. Van dit samenwerkingsverband ontvangt de school meerdere 
subsidies, met name in het kader van passend onderwijs. 
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Wet normering topinkomens         

           
De Wet normering topinkomens is van toepassing op Scholengemeenschap Panta Rhei. 
Het voor Panta Rhei toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 127.000 (klasse B 
van de "Regeling normering topinkomens OCW-sectoren 2018") 
            

  Leidinggevende topfunctionaris E. Holtslag     

  Functie(s) Directeur-bestuurder     

  Duur dienstverband in 2019 
1/1 - 
31/12       

  Omvang dienstverband (in fte)  1,0       

  Gewezen topfunctionaris?[1] nee       

  (Fictieve) dienstbetrekking?[2] ja       

            

  Individueel WNT-maximum 127.000      

  
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 106.823       

  Beloningen betaalbaar op termijn 19.660      

  Subtotaal 126.483       

  
-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag 0       

  Totaal bezoldiging 126.483      

           

  
Verplichte motivering indien 
overschrijding       

            
Er zijn geen bestuursleden en functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het 
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen 
betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of 
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten 
worden. 
          
De bestuurlijke vergoeding aan de leden van het toezichthoudend deel van het bestuur is 
lager dan de publicatieplicht (€ 1.700,=). Derhalve is de opgave van de beloning 
achterwege gelaten. Zij ontvangen een vergoeding op basis van de aanwezigheid op 
vergaderingen. Voor de directeur-bestuurder wordt de Cao Bestuurders VO toegepast.  
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Toezichthoudende leden van het bestuur met een bezoldiging van € 1.700 of minder: 

Naam topfunctionaris Functie 
Dhr. L.N de Ruijter voorzitter t/m september 2019   
Dhr. D. Landsaat voorzitter vanaf september 2019   

Dhr. M. Ben Addi 
toezichthoudend bestuurslid, t/m augustus 
2019 

Dhr. D.P van Hille toezichthoudend bestuurslid   
Mevr. B.L. Huijgen toezichthoudend bestuurslid   
Dhr. C.E.M Koot toezichthoudend bestuurslid   
Mevr. C. Rodgers toezichthoudend bestuurslid   
Mevr. T.A. Tamis toezichthoudend bestuurslid   
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7 Overige gegevens 
 

7.1 Voorstel resultaatbestemming  
 

Het bestuur heeft besloten om vanuit het resultaat over 2019 (598K euro) een bedrag van 
110K euro ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve ‘Aanvullende bekostiging 
2019’ en het overige resultaat (488K euro) toe te voegen aan de algemene reserve. Deze 
resultaatbestemming is in de balans per 31 december 2019 verwerkt.  

 

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 
gebruikers van de jaarrekening. 

 

7.3 Controleverklaring accountant 
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Bijlage 1. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019 
 

Inleiding  
 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van scholengemeenschap Panta 
Rhei. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar 
activiteiten in het jaar 2019.  

 

Samenstelling MR  
 
De MR bestond in het jaar 2019 uit vier personeelsleden en twee ouders. De leden van de 
MR zijn als ouder of als docent betrokken bij scholengemeenschap Panta Rhei. Vanuit deze 
betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te 
leveren aan een plezierige, veilige, leer-en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op 
onze school. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen en personeel. 

 

Personeelsgeleding:      

Naam Geleding Datum intreden  Datum aftreden 
Abdellatif Amkari  
(voorzitter sinds sept 2019) 

OP Februari 2018 Februari 2022 

Nienke Bos OP September 2016 September 2020 
Raymond Spruyt 
(voorzitter tot juli 2019) 

OP November 2018 November 2022
  

Dirk Duiven OOP September 2018 September 2022 
 

Oudergeleding sinds september 2019: 

Naam Geleding Datum intreden  Datum aftreden 
Gert Bor Ouders  September 2016 Juli 2019 
Kenneth Blokland Ouders  September 2016 Juli 2019 
Jacqy Cleijne Ouders  September 2019 Zolang het kind 

gebonden is aan 
school  

Mona Marchand  Ouders November 2019 Zolang het kind 
gebonden is aan 
school 

 

Vertrokken oudergeleding  

Van de oudergeleding hebben Gert Bor en Kenneth Blokland de MR verlaten. Van beide 
ouders zijn de kinderen geslaagd voor hun examen en daardoor eindigt automatisch het 
lidmaatschap binnen de MR. Wij danken beide heren voor hun inzet van de afgelopen jaren 
en zullen hun inbreng missen. 
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Werkwijze  

 
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-
vergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Aan de hand van de jaarplanning worden de 
agendapunten vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering 
aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben 
geformuleerd en de onderwerpen die aan bod moeten komen conform de Wet 
Medezeggenschap op scholen (WMS).  
 

Vergaderfrequentie 

 
In het jaar 2019 heeft de MR vijf keer vergaderd. Buiten de vergaderingen om is de MR 
diverse malen bij elkaar geweest om lopende zaken te bespreken. Sinds september 2019 
komt de personeelsgeleding wekelijks bij elkaar op de donderdag. Ook zijn diverse zaken 
omwille van efficiëntie per mail afgehandeld. In het jaar 2019 hebben twee ouders en één 
personeelslid gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen.  
 
De verslaggeving van de MR-vergaderingen ligt in handen van het directiesecretariaat 
(Margreet Braat). De secretaris van de MR ziet hierop toe. Goedgekeurde notulen worden in 
het interne communicatieblad Focus gepubliceerd.  

 

Onderwerpen waarmee de MR heeft ingestemd 

 

• Vakantieregeling 2019-2020 

• Lessentabel 2019-2020  

• Financiële kwartaalrapportages en voortgangsrapportages periode 1, 2 en 3 

• Formatieoverzicht 2019-2020 

• Examenreglement en PTA’s 2019-2020 

• Schoolgids 2019-2020 

• Implementatie van het vak technologie en toepassing  

• Stroomschema klachtenregeling 

• Nieuwe voorstel LC–LD procedure  

• Procesafspraken nieuwe cao inzake creëren ontwikkeltijd (professionaliseringtijd)  

• Statutenwijziging in verband met one-tier model naar two-tier model 

• Meerjarenbegroting en begroting 2020 

• Plan promotie en tijdpad 

• Geüpdatet document taakbeleid  
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Een greep uit de overige in de MR besproken onderwerpen 
 

• Ontwikkeling leerlingaantallen 

• Aanstelling adjunct-directeur onderwijs  

• Voortgangsverslag projectplan promotie  

• Proces lessentabel en consequenties  

• Passend onderwijs financiële verantwoording en eindrapportage 2019 

• Overzicht kort-lang verzuim 

• Functieprofielen LC en LD  

• Inspectierapport en herstelopdracht  

• Communicatie en veiligheid 

• Individueel keuzebudget 

• Uitkomst leerlingenlunches  

• Klachtenregeling en stroomschema Panta Rhei  

• Samenwerkingsovereenkomst en activiteitenplan  

• Activiteitenplan zorg onder- en bovenbouw  

• Ouder-, leerling- en medewerkerstevredenheidsonderzoek en de daarbij horende 
actiepunten  

 

De speerpunten van de MR 
 

• Het taakbeleid: ‘Het werk verdeeld’ 

• Communicatie en versterking achterban  

• Aantrekken van ouders voor de oudergeleding 

• Implementatie cao-afspraken  

• Het MR-inloopspreekuur  

• Professionalisering MR  

• Updaten van personeel en ouderportaal website  

• Inspectiebezoek 2019 

• Ontwikkeling leerlingenaantallen 

• Onderwijskwaliteit 
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Samenwerking met bestuurder en toezichthoudend deel van het bestuur 

 
Er is sprake van een plezierige, open en constructieve samenwerking. Daarbij is het fijn te 
constateren dat de directeur-bestuurder ook in dit jaar zonder terughoudendheid allerlei 
beleidsvoornemens met de MR bespreekt en ter instemming neerlegt terwijl de wet dit 
instemmingsrecht niet altijd in alle gevallen verplicht stelt.  
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Bijlage 2. Verslag toezichthoudend deel bestuur 2019 
 
 
Een jaar in het teken van verandering, zorg en succes  
 
Het verslagjaar 2019 is in alle opzichten een jaar vol dynamiek geweest. Voor Panta Rhei, 
directie, medewerkers en ook de toezichthouders in het bestuur.  

Voor de (financiële) ontwikkelingen in de school, ‘het bedrijf’, verwijzen wij graag naar het 
verslag van de directeur bestuurder. Dit onderdeel beperkt zich in hoofdzaak tot de 
ervaringen van de toezichthouders in het bestuur.   

Dit is overigens het laatste volle jaar waarin er sprake is van een bestuur bestaand uit een 
uitvoerend en een toezichthoudend deel. (volgens het ‘one tier’ model) In de loop van het 
jaar is besloten tot invoering van het zogenaamde ‘two tier’ model. Daarin is het bestuur in 
handen van een bestuurder (tevens directeur) en fungeert een Raad van Toezicht (RvT) als 
toezichthouder op het reilen en zeilen van de school in het algemeen en op het functioneren 
van het bestuur in het bijzonder.  

In dit verslag wordt daar qua terminologie op gepreludeerd door hieronder de nieuwe 
namen RvT en directeur-bestuurder te gebruiken. Aan een aantal thema’s die, naast de 
gebruikelijke ‘de wettelijke’ toezichttaken speciale aandacht vroegen van de RvT, wordt in 
het kort nader ingegaan.  

Eerst volgt een overzicht van de samenstelling en mutaties in het bestuur, gevolgd door 
vergoedingen en nevenfuncties. Verder zijn de commissies van de RvT en de zelfevaluatie 
opgenomen. Aan het slot staat een kort overzicht van een aantal onderwerpen die ook in de 
vergaderingen van het bestuur aan de orde waren.  

 
Samenstelling, vergoedingen nevenfuncties en meer 
 
Samenstelling bestuur op 31 december 2019 
 
Raad van Toezicht (RvT): 
 
Dhr. D.P van Hille  lid sinds juli 2016  

Dhr. L. de Ruijter lid sinds september 2014 en voorzitter van januari tot september 2019  

Dhr. C.E.M. Koot  lid sinds juni 2016 

Mw. T.A. Tamis  lid sinds oktober 2016 

Mw. B.L. Huijgen  lid sinds november 2016  

Dhr. D. Landsaat  lid sinds januari 2017 en voorzitter sinds september 2019 

Mw. C. Rodgers  lid sinds januari 2018 

Directeur-bestuurder:  

Dhr. E. Holtslag  lid sinds 1 mei 2017 
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Na afloop van het schooljaar 2018-19 nam de heer Ben Addi wegens drukke 
werkzaamheden afscheid als lid van de RvT, waar hij sinds juni 2014 deel van uitmaakte. 
Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn kennis, inzet en bijdrage. Gelet op het 
aantal en de taakverdeling tussen de leden van de RvT en gelet op de komende 
structuuraanpassing werd besloten hem vooralsnog niet te vervangen. Met ingang van het 
nieuwe schooljaar droeg de heer Lau de Ruijter het voorzitterschap over aan de heer Dirk 
Landsaat.  

Vergoeding RvT  
De leden van de RvT ontvangen een vrijwilligersbijdrage van maximaal 900 euro per jaar en 
de voorzitter van maximaal 1350 euro per jaar. Dit is inclusief reiskosten en kleine 
verbruikskosten en exclusief een scholingsbudget van 600 euro.  

Nevenfuncties RvT 

Naam bestuurslid Hoofdfunctie (betaald) Nevenfunctie (onbetaald) 
Dhr. D.P. van Hille Gepensioneerd Penningmeester VvE Parnassusweg 12-22 

Mw. B.L. Huijgen Business Development 
manager bij Smart Freight 
Centre  

 

Dhr. C.E.M. Koot Maatschap Je Taxman, 
fiscaal en financieel Maat 
(onderneming voor 
belasting- en financieel 
advies) 

Stichting Amstelveen Oranje 
-penningmeester Stichting 
Vrienden van Tobo -
Voorzitter 
R.K.S.V. RODA'23 -Planner 
kleedkamerindeling Stichting 
Jazz in het Dorp -Vrijwilliger 
Avond4daagse Amstelveen -
Vrijwilliger Toneelgroep Tobo 
-Vrijwilliger 
CDA afdeling Amstelveen - bestuurslid 

Dhr. D. Landsaat Gepensioneerd Amstelveense omroep RTVA –vrijwilliger 
bestuur Winkeliersvereniging 
Rembrandtweg -voorzitter bestuur 
Voetbalclub AMVJ -voorzitter bestuur 

Mw. C. Rodgers Director Music Matters 
Rotterdam  

Lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang 
Voorzitter van Stichting IXL Sickle Cell 
Awareness 

Dhr. L.N. de Ruijter Gepensioneerd Vrijwilliger NIVON als gastheer van Zeehuis in 
Bergen aan Zee 

Mw. T.A. Tamis Opleidingsmanager HBO-
ICT, Hogeschool Utrecht 

Gecommitteerde BIM Deeltijd, Hogeschool 
van Amsterdam  
Voorzitter Soroptimisten Amsterdam Zuid 
/ Amstelveen 

 
Geen van de toezichthouders vervult overigens tegelijkertijd de functie van bestuurder 
binnen het voortgezet onderwijs. Ook andere mogelijke vormen van ongewenste 
belangverstrengeling zijn niet aan de orde. 
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Taakverdeling binnen de RvT  

In het verslagjaar was de taakverdeling van de leden (na het vertrek van de heer Ben Addi) 
als in het onderstaand schema wordt weergegeven.  

 

D
aa

n 
va

n 
H

ill
e 

B
ar

ba
ra

 
H

ui
jg

en
 

K
ee

s 
K
oo

t 

D
ir

k 
La

nd
sa

at
 

C
ha

nt
el

le
 

R
od

ge
rs

 

La
u 

de
 

R
ui

jt
er

 

D
or

in
e 

Ta
m

is
 

Juridische zaken  X  X    
Governance X X  X X   
Onderwijskundig (ook kwaliteit)     X  X 
Personele zaken (HR) X   X   X 
Financiën (audit)   X X    
Remuneratie (beloning) X     X  
Externe contacten (gemeente o.a.)  X X X X   
ICT      Res. X 
Marketing, positionering  X   X  X 

 

Deze taakverdeling vormt tevens de samenstelling van de verschillende commissies binnen 
de RvT als het gaat om het toezien op en de interne voorbereiding van agendastukken en 
andere informatie op de onderscheiden gebieden. 

Horizontale dialoog 
In januari vond het regulier horizontaal overleg plaats tussen een delegatie van de 
Medezeggenschapsraad (MR) en van de RvT.  

Een interessante ‘vraag- en antwoorddialoog’ waarin van beide kanten in openheid werd 
gesproken over het functioneren en de ervaringen van de RvT enerzijds en hoe de beleving 
van de MR is m.b.t. het overleg met de directeur bestuurder en de inhoudelijke kwaliteit. De 
deelnemers aan dit overleg keken met tevredenheid terug op deze sessie, die als nuttig en 
geanimeerd werd gevonden.  

Voor de RvT is dit overleg met name zinvol om ook ‘vanuit een andere hoek’ ervaringen te 
horen. Het maakt het beeld over de gang van zaken op Panta Rhei nog completer. Door 
omstandigheden vond een vervolgoverleg pas een jaar later plaats.  

Zelfevaluatie en scholing RvT 
Het bestuurlijke veranderingsproces dat zich gedurende 2019 voltrok (zie pagina 67/68), 
maakte dat de zelfevaluatie van de RvT begin juni nog een extra dimensie kreeg. Zo was 
met name de aangepaste Code Goed Onderwijsbestuur (2019) van de VO-raad duidelijk in 
de opdracht aan het ‘Intern Toezicht’ over het ontwikkelen en opstellen van een 
Toezichtvisie, een Toezichtkader en een Toetsingskader (zie pagina 67-71 voor een korte 
uiteenzetting over de uitgangspunten wat betreft de relationele kant van het opereren van 
de RvT en de werkwijze m.b.t. de inhoud van de materie). 

Qua professionalisering was het goed om vast te stellen dat zowel intern als collectief als 
extern (individueel) de nodige kennis werd opgedaan rond de veranderende rol van het 
toezichthouden en van de toezichthouder. Onder meer via het bijwonen van bijeenkomsten 
van de VTOI (Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen). Eén van de leden 
behaalde het certificaat van het Programma voor commissarissen en toezichthouders aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Vakinhoudelijk werd de samenstelling op orde bevonden.  
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Salariëring en beoordeling directie  
De directeur-bestuurder is conform de Cao Bestuurders VO, ingeschaald in schaal B2, trede 
7, zijnde het maximum van de salariëring die volgens de WNT (Wet Normering 
Topinkomens) mogelijk is. Arbeidsvoorwaardelijk zijn de bepalingen in de cao van op zijn 
functie van toepassing.  

Het beoordelingsgesprek van de remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder 
getuigde van wederzijdse openheid en een positief kritische grondhouding; met een 
positieve beoordeling als conclusie.  
 
Nevenfuncties directeur-bestuurder  
De algemeen directeur-bestuurder heeft een aantal onbetaalde nevenfuncties. Voor zover 
deze voor zijn functie relevant zijn staan ze hieronder genoemd:  

• Lid van de RvT van het samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden en voorzitter 
Auditcommissie 

• Lid van de RPO Amstelland 

• Lid van de OSVO (vereniging van alle schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs) 

Lid van de themacommissie Governance (VO-raad) 

• Lid RvT Stichting Kinderopvang Hoorn 

• Lid RvT ATRIA 

Lidmaatschappen  
De leden van het bestuur zijn lid van de VTOI. Opleidingen en cursussen die deze 
organisatie biedt zijn erop gericht het toezichthouden aan inhoud en kwaliteit te laten 
winnen. Leden van de RvT bezochten regelmatig de nuttige ledenbijeenkomsten. 

Panta Rhei is tevens lid van de VO-raad. Daardoor heeft de organisatie zich verplicht tot 
toepassing van de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ (zie daarover onder pagina 68). 

Vergaderingen en onderwerpen  
Het bestuur kwam in 2019 zeven keer bijeen. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt 
die na vaststelling ondertekend zijn door de voorzitter. De agenda kwam tot stand na 
gezamenlijk overleg tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. Het werken met een 
jaaragenda werd gecontinueerd en bewees in het kader van de tijdige informatievoorziening 
vanuit de directie naar het bestuur opnieuw goede diensten. Overigens was de 
informatievoorziening naar de RvT over niet-standaardzaken van een kwalitatief goed 
niveau.  

De vergaderingen verliepen in een goede en open sfeer, met respect voor de onderlinge 
‘rolverdeling’. Een scala aan onderwerpen kwamen aan de orde. Naast die welke wat 
uitgebreider in de pagina’s 67-71 worden besproken, ging het onder meer over: 

• Goedkeuring van een update van de interne klachtenregeling; 

• Goedkeuring van een op de Code Goed Onderwijsbestuur aangepaste integriteitscode; 

• Kennisneming van de resultaten van het medewerkersbelevingsonderzoek en de 
voorgenomen acties naar aanleiding daarvan; 
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• Groen licht voor het voornemen van de directeur-bestuurder tot een verkenning van 
samenwerking met een andere schoolorganisatie op het terrein van facilitaire zaken; 

• Behandeling en kennisneming van de tussentijdse rapportages over de uitvoering van 
het schoolplan en over de stand van de financiën;  

• Bespreken van en reageren op de rapportages van het Samenwerkingsverband 
Amstelland en Meerlanden, een voor de school qua invloed op het reilen en zeilen ervan 
belangrijk instituut.  

• Waardering was er voor het feit dat Panta Rhei het als eerste vmbo-school in Nederland 
heeft klaargespeeld om een Jongerenrechtbank te installeren. De ervaring leert dat de 
zittingen van de rechtbank, het openbaar ministerie en de verdedigers - alle door vooraf 
grondig opgeleide leerlingen bemenst - een haast professionele indruk achterlaten.  
 

Wat hield de RvT vooral bezig? 
 
In de volgende paragrafen wordt in kort bestek een paar, voor het bestuur in het algemeen 
en specifiek voor de RvT en de directeur-bestuurder, belangrijke onderwerpen nader belicht.   

Verandering van de bestuursstructuur  

Update gedateerde reglementen 
In de eerste maanden van het jaar werden het bijna tien jaar oude bestuursreglement en 
het directiereglement van een noodzakelijke update voorzien. Belangrijk element in deze 
documenten aangepaste documenten het commitment aan de (toen nog geldende) code 
‘Goed onderwijs bestuur’ van de VO-raad. 

In de loop van het jaar werd een sterk aangepaste versie van de Code vastgesteld. Deze liet 
zich wonderwel inpassen in de uitwerking van het besluit om bestuursstructuur van een 
één-laags naar een tweelagen model om te bouwen.  

Naar een nieuwe opzet van besturen 
De wens om van een one-tier naar een two-tier bestuursmodel te switchen leefde al langer 
binnen het bestuur. In het verslagjaar werd echter in juni besloten om daar concreet werk 
van te gaan maken. Enkele van de argumenten: 

• Een two-tier model schept formeel een afstand tussen toezichthouders en uitvoerende 
bestuurders en een duidelijker taakverdeling. Door de rollen te scheiden wordt de 
onafhankelijke opstelling van de toezichthouders bevorderd.  

• Een two-tier model voorkomt verwarring over de terminologie ‘bestuur’ en beeldvorming 
over de daarbij behorende verantwoordelijkheden.  

De consequentie van het besluit was, dat een ingrijpende statutenwijziging nodig was, een 
reglement gemaakt moest worden voor een nieuw orgaan: de Raad van Toezicht en ook het 
directiestatuut vervangen diende te worden door een reglement voor bestuur en directie.  

Deze drie documenten werden, met groen licht van de MR, tegen het eind van het jaar in 
het bestuur definitief vastgesteld. De notaris heeft de nieuwe statuten op 8 maart 2020 
gepasseerd.  

De aanpassing van andere reglementen, richtlijnen en documenten, die nog uitgaan van de 
oude situatie (één bestuur) zal in de loop van het eerste half jaar 2020 gereed komen.  
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Toezichthouders en bestuurder lopen zich warm 
Gedurende het verslagjaar hebben de leden van de RvT en de directeur-bestuurder zich 
verder verdiept in de bevoegdheden en taken in de ‘afgescheiden situatie’ (die overigens 
voor een deel ook al in het one-tier bestuur golden). De volgende twee aspecten waren 
daarbij met name aan de orde:  

Code Goed Onderwijsbestuur van VO-raad als leidraad 
Tijdens een studiesessie onder leiding van de heer Le Gras (instituut voor Governance & 
Leiderschap) werd feitelijk al voorgesorteerd op de onderscheiden rollen, taken en 
verantwoordelijkheden bij een twee lagen structuur. Daarbij kon ook worden aangesloten 
op de reeds vermelde nieuwe versie van de Code: ‘Goed Onderwijs Bestuur’ (2019) van de 
VO-raad: een helder document dat betrouwbaarheid van betrokkenen als grondhouding 
veronderstelt, waarbij bestuur en RvT een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor 
goed bestuur van en toezicht op de onderwijswijsorganisatie. Dat vertaalt zich in een viertal 
criteria - verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid - die zich elk 
vertakken in een aantal ‘good practices’.  

In de nieuwe reglementen van RvT c.q. het bestuur van Panta Rhei hebben beide organen 
zich uitdrukkelijk gecommitteerd aan de inhoud van deze Code. En dat symboliseert tevens 
de wens van beiden om aan die vereiste gezamenlijke verantwoordelijkheid concreet inhoud 
te (blijven) geven.  

Visie op en kaders voor Toezicht vastgelegd 
Aan één van de richtsnoeren van de Code is in het verslagjaar vooral veel aandacht 
besteed, te weten het ontwikkelen van een Toezichtvisie (“hoe zien wij Toezicht?”) annex 
Toezichtkader (“op welke gebieden concentreren wij ons?”) en een geoperationaliseerd 
Toetsingskader (“wat zijn de criteria en normen die wij hanteren?”). De 
governancecommissie uit de RvT heeft hiervoor prima werk geleverd.  

Want tegen het eind van het jaar werd de laatste hand aan gelegd aan Visie en Kader, 
terwijl het Toetsingskader ten tijde van het schrijven van dit verslag ook wordt vastgesteld. 
Daarmee is inzichtelijk gemaakt hoe de RvT invulling wenst te geven aan zijn onderscheiden 
rollen van adviseur, werkgever, toezichthouder en netwerker; en hoe hij hiernaar wil 
handelen ten opzichte van, in de eerste plaats, de directeur-bestuurder.  

Kort gezegd: de RvT van Panta Rhei laat blijken zich voluit betrokken te weten bij het 
streven naar continuïteit en succes van Panta Rhei, zij het op gepaste (‘strategische’) 
afstand van de uitvoering. De Raad zal, als het gaat om concrete resultaten ‘hard op de 
inhoud’ zijn (=”is bereikt wat is afgesproken?”) maar ‘zacht in de relatie’, dat wil zeggen: de 
bijdrage van de RvT is gebaseerd op samenwerking met en vertrouwen in het opereren van 
de directeur-bestuurder en zijn team. De RvT zal ‘het harde’ (inhoud en resultaat) op een 
positief kritische manier volgen en beoordelen; en ‘het zachte’ (de relatie) met zo veel 
mogelijk wijsheid in praktijk trachten te brengen. In ieder geval is daarvoor documentair 
een nieuwe en stevige basis gelegd.  

Onderwijsinspectie op bezoek 
Het begin van het schooljaar 19-20 stond volop in het teken van het vierjarig 
inspectieonderzoek. De RvT heeft tot zijn genoegen kunnen constateren dat Panta Rhei over 
het geheel een positief rapportcijfer kreeg. De - overigens niet onverwachte - 
herstelopdracht betrof de constatering dat de school niet voldeed aan het Examenbesluit. 
Het herstel (voor 1 december klaar) werd glansrijk gehaald. Al met al een resultaat dat een 
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compliment aan directie en medewerkers meer dan waard is. Een tweede opdracht kreeg 
‘het intern toezicht’ (=RvT) zelf.  

In de verantwoording voor het eigen handelen ontbrak een oordeel over de doelmatigheid 
van de besteding van het door school ontvangen overheidsgeld in 2018. Die omissie wordt 
hierna voor 2019 hersteld. 
 

Financiën  

Resultaat 2018  

Het voorwerk voor de beoordeling van de jaarcijfers 2018 werd door de auditcommissie 
zoals gebruikelijk dermate grondig verricht dat de RvT in de afsluitende 
bestuursvergadering goed voorbereid was op het gesprek met de nieuwe, door de RvT 
aangestelde accountant (Van Ree). Uit aanpak en werkwijze van de accountantscontrole 
bleek dat er zorgvuldige controle heeft plaatsgevonden. Aandachtspunten uit het 
accountsproces verwoord in het accountsverslag zijn tijdens de presentatie aan de RvT 
toegelicht. De RvT en de school was tevreden over het proces van de accountantscontrole 
en heeft het besluit genomen om Van Ree accountants ook de jaarrekeningcontrole voor 
2019 op te dragen.  

Uit de rapportage en de toelichting van de accountant over de jaarrekening werd duidelijk 
dat deze van oordeel is dat de Stichting financieel gezond is, een positief exploitatiesaldo 
2018 heeft geboekt, de door OCW gestelde financiële kengetallen meest ruimschoots 
realiseert en beschikt over een stevige ‘buffer’.  

De goedkeurende controleverklaring inzake de getrouwheid van de jaarrekening en de 
rechtmatigheid van de bestedingen, bevestigen diens positieve ervaringen tijdens de 
controle.  

De adviezen die met name betrekking hadden op de administratieve organisatie zullen c.q. 
zijn door de directeur-bestuurder opgevolgd. 

De RvT heeft de jaarrekening goedgekeurd, niet nadat kon worden vastgesteld dat naast 
rechtmatigheid, en gelet op strategie van de school en op de wijze van uitvoering van 
daarop geënte plannen en doelen, naar het oordeel van de RvT ook de doelmatigheid van 
de bestedingen in orde was. Tijdens vergaderingen van het bestuur werd daartoe onder 
meer tijdens de bespreking van de onderwijskundige en financiële tussenrapportages 
aandacht besteed aan de voortgang van de het werk op alle fronten van ‘het bedrijf’. 
Daarbij is nadrukkelijk ook gekeken naar de allocatie van de middelen in de begroting in 
hoeverre de voortgang van de voorgenomen activiteiten qua doelmatigheid en 
doelgerichtheid de uitgaven ter zake rechtvaardigden. Zo is bijvoorbeeld een doelmatige 
besteding van de gelden voor het passend onderwijs, zoals verantwoord naar het SWVAM 
onderwerp van gesprek geweest in de RvT.  

De RvT laat zich periodiek door de directeur-bestuurder informeren aan de hand van 
rapportages over onderwijskwaliteit en financiën, waarbij gelet wordt op de naleving van 
wettelijke voorschriften. Financieel op orde zijn is immers een randvoorwaarde om 
duurzame onderwijskwaliteit te realiseren. Hierbij wordt ook gelet op de rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Leidraad bij het gesprek 
is steeds het motto ‘no-surprises’. Dat geldt naar beide kanten. Gesprekspartners dagen 
elkaar uit bij ieder onderwerp de positie van de ander uitdrukkelijk in ogenschouw te 
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nemen, waarbij situaties met een potentieel strijdig belang goed tegen het licht gehouden 
zijn.   

Begroting 2020: aangepaste voorbereiding  
Op advies van de auditcommissie financiën werd besloten om het begrotingsproces aan te 
passen in die zin dat een jaarlijkse financiële kaderbrief (‘perspectiefnota’) als het 
beleidsmatige richtsnoer zal fungeren voor de financiële vertaling in de jaarlijkse- en 
meerjarenbegrotingen. Tevens werd akkoord gegaan met wijziging in de 
begrotingssystematiek. Het geheel moet voor de RvT leiden tot een inzicht op hoofdlijnen 
met toelichtingen die voldoende helder aangeven hoe de voornemens in de verschillende 
begrotingshoofdstukken in euro’s zijn vertaald. Met de toezegging dat deze lijn voortaan 
gevolgd zal worden, werd de begroting 2020 goedgekeurd.  

Zorgelijker zaken 
Op een drietal zorgelijker ontwikkelingen bleef de RvT voortdurend alert: die rond de 
leerlingaantallen, het lerarentekort en het ziekteverzuim.  

Leerlingenaantallen  
De geleidelijke maar onmiskenbare terugloop van het aantal leerlingen was geen nieuw 
gegeven in het verslagjaar. Maar de trend zette zich ook in 2019 voort. Gelet op de 
‘vertakte’ invloed die de daling binnen de organisatie heeft en het langzaamaan in zicht 
krijgen van de zelfstandige bestaansgrens van de school was dit een thema dat vooral in 
het nieuwe schooljaar voortdurend in het bestuur aan de orde is gesteld. De RvT nam met 
instemming kennis van de acties die zijn en worden ondernomen om in ieder geval tot een 
stabilisatie te komen.  

In het verslag van de directeur-bestuurder wordt daar uitvoeriger op ingegaan. De 
prioriteiten die in 2019 zijn gesteld, de acties die al zijn ondernomen en de speerpunten in 
de begroting 2020 geven het vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt om de continuïteit 
van Panta Rhei als zelfstandige school te waarborgen.   

Lerarentekort: een ‘out of the box’ oplossing 
Het onderwijs in Nederland kampt met een toenemend tekort aan leraren. Die ontwikkeling 
gaat ook niet voorbij aan onze vmbo-school. Zeker niet wanneer het zaak is om de kwaliteit 
van het onderwijs op de Panta Rhei op het hoge niveau in stand te houden; om vervolgens 
te moeten vaststellen dat gekwalificeerde docenten die daar een bijdrage aan kunnen en 
willen leveren op de gekrompen arbeidsmarkt nauwelijks voorhanden zijn. Om toch te 
zorgen dat de leerlingen konden rekenen op volwaardig en vooral ook passend onderwijs 
werd door het management ‘out of the box’ een creatieve oplossing bedacht toen het voor 
het nieuwe schooljaar nodig bleek om een fors aantal vacatures op te vullen.  

Aangezien onze schoolpopulatie vooral leerkrachten met sociaal pedagogische vaardigheid 
nodig heeft, was de werving van kandidaten die over dergelijke competenties beschikken 
even verrassend als doelmatig.  

De RvT heeft op grond van de eerste ervaringen vertrouwen dat de forse investeringen die 
gedaan moeten worden om de nieuwe collega’s te scholen in een onderwijsbevoegdheid en 
van een adequate coaching en begeleiding te voorzien zich in kwaliteit zullen terugbetalen. 
De gemeente is gevraagd daarbij een handje te helpen. In de Onderwijsagenda 2019-2022 
van de het college van B&W van Amstelveen wordt het vmbo met name genoemd als een 
tak van onderwijs die versterking verdient. Naast de concrete punten die al in de nota 
vermeld staan heeft het bestuur de wethouder gevraagd om in dat kader ook deze nieuwe 
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vorm van ‘intake en opleiden’ van nieuwe medewerkers te steunen. De bereidheid van de 
wethouder om een concreet voorstel daarvoor af te wachten wordt positief gewaardeerd.  

Ziekteverzuim 
De daling in het verslagjaar naar 7% (inclusief zwangerschapsverlof) sterkt ons in dat 
vertrouwen. Afwezigheid wegens ziekte heeft prominent op de agenda gestaan in 2019. De 
acties om het aanzienlijke ziekteverzuim (9%) terug te dringen heeft in aanvang 
gedeeltelijk succes gehad. De weerbarstigheid van de uitdaging bleek echter vanaf begin 
van het nieuwe schooljaar en leidde tot extra activiteiten aan dit front. De RvT is van 
oordeel dat er hard gewerkt wordt om het verzuim onder controle te houden en vertrouwt 
er op dat de inspanningen daartoe resultaat zullen hebben.  

Goed nieuws  

We sluiten dit verslag af met opnieuw goed nieuws: 

Het Techniek project 
Panta Rhei is actief lid van een aantal samenwerkingsverbanden in het regionale onderwijs. 
Los daarvan is er sprake van een constructief overleg tussen de VO-scholen in Amstelveen. 
De RvT heeft gedurende het nieuwe schooljaar met name met veel belangstelling 
kennisgenomen van het Project ‘Sterk Techniek Onderwijs Amstelland’ en de 
krachtenbundeling van scholen, bedrijfsleven en gemeenten in het Techniekpact 
Amstelland. Als penvoerder van deze samenwerking heeft Panta Rhei een primaire taak in 
dit veelbelovende en hopelijk navenant succesvolle project.  

Een groot compliment  
Voor de RvT heeft met genoegen kennisgenomen dat het slagingspercentage 2018/19 
opnieuw hoog was (94,5 %). Een groot compliment aan de schoolleiding en alle 
medewerkers van Panta Rhei, die continue voor een zware klus staan, is dan ook meer dan 
terecht. 

Raad van Toezicht Panta Rhei,      

Amstelveen d.d. 4 april 2020  

 

 
Naschrift:  

Toen dit verslag werd geschreven zat de wereld midden in de Coronavirus pandemie. 

Een lege school, gecancelde centrale eindexamens tekenden onder meer een reeks aan 
uitdagingen waarvoor ook leiding en medewerkers van Panta Rhei zich plotseling gesteld 
zagen. De manier waarop deze tour de force werd aangepakt verdient in ieder geval alle lof 
van de RvT.  

Hoe het afloopt is met geen mogelijkheid te voorspellen, maar zeker is dat bestuur, directie 
en medewerkers alles zullen doen om de leerlingen -ook op afstand- zo goed mogelijk 
onderwijs te blijven geven.  
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Bijlage 3. Gebruikte termen en afkortingen 
 

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
BBL Basisberoepsgerichte leerweg 
CNC Computer Numerical Control (computergestuurd) 
CSPE Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
D&P Dienstverlening & Producten (profiel) 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
FG Functionaris Gegevensbescherming 
GT Gemengd Theoretische leerweg 
IHP Integraal Huisvestingsplan 
ISK Internationale Schakelklas 
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg 
LB, LC, LD Salarisschalen voor onderwijzend personeel 
LOB Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
MJOP Meerjarenonderhoudsplan 
MR Medezeggenschapsraad 
MT Managementteam 
NT2 Nederlands als tweede taal 
OCW Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap 
One-tier Monistisch bestuursmodel, toezichthouders maken deel uit van het bestuur 
OP8 Onderwijsstandaard van de inspectie voor toetsing en afsluiting 
OPP Ontwikkelingsperspectiefplan 
OSVO Vereniging van schoolbesturen voor VO in Amsterdam 
PTA Programma van toetsing en afsluiting 
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie 
RJO Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 
ROSA Regionale Opleidingsschool Amstelland 
RPO Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 
RvT Raad van Toezicht 
SMART Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden 
STO Sterk techniekonderwijs 
SWV Samenwerkingsverband 
SWVAM Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden 
TL Theoretische leerweg 
Two-tier Dualistisch bestuursmodel, scheiding tussen directie en toezichthouders 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VO Voortgezet onderwijs 
WMS Wet Medezeggenschap op Scholen  
WNT Wet Normering Topinkomens 
WOVO Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs 
Z&W Zorg & Welzijn 
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