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1. Inleiding 

 

Hierbij presenteren we een beleidsrijke, integrale meerjarenbegroting 2022-2026, met zoals gebruikelijk een focus op het eerste jaar. De meerjarenbegroting 

wordt jaarlijks herijkt. Dit is de tweede begroting van het huidige College van Bestuur (CvB). De kernwaarden van de stichting en de besturingsfilosofie van ons 

als CvB waren richtinggevend voor het opstellen van de begroting. Dat geldt zeker ook voor Van traditie naar ambitie, het koersplan 2022-2026, dat we 

tegelijkertijd met deze begroting mogen vaststellen, in beide gevallen na positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en goedkeuring 

door de Raad van Toezicht (RvT). Koersplan en begroting beslaan dezelfde periode, waardoor ze elkaar versterken. De financiën van de stichting kent drie 

uitdagingen, waarvan de eerste twee ook vorig jaar golden en de derde nieuw is: 

- Het eigen vermogen dient beheerst te worden, wat een luxeprobleem is 

- De daling van het leerlingenaantal dient beperkt en idealiter gestopt te worden, wat geen sinecure is 

- Een aanzienlijk deel van de baten betreft tijdelijke middelen (met name NPO), wat maakt dat betreffende lasten ook tijdelijk moeten zijn (met idealiter 

duurzame effecten) 

 

Schoolbegrotingen en bovenschoolse begrotingen 

De voorliggende stichtingsbegroting is bottom up tot stand gekomen en feitelijk de optelsom van de schoolbegrotingen, de bureaubegroting, de begroting van 

de vervangingspool en de bovenschoolse begroting. Die laatste varieert van het dekken van ouderschapsverlof en het opleiden van directeuren tot 

binnenklimaatverbeteringen in enkele schoolgebouwen en de kosten voor bestuur, toezicht en medezeggenschap. De deelbegrotingen van de betreffende 

school, het bureau en de vervangingspool zijn opgesteld in begrotingsgesprekken van de directeur – verantwoordelijk voor uitvoering van de deelbegroting – 

met adviseurs onderwijs, facilitair (inclusief ICT), HR en financiën van het CB. Indien relevant in verband met nieuwbouw, nam een adviseur huisvesting deel. 

Na de inventarisatie van financiële uitdagingen en mogelijke oplossingen, sloot de CvB portefeuillehouder financiën aan. De (positieve en negatieve) 

exploitatieresultaten van de schoolbegrotingen 2022 zijn minder groot dan in voorgaande jaren. Dat is een goed teken. Het geeft aan dat scholen die voorheen 

veel en vaak tekort kwamen, nu beter in staat zijn hun onderwijs te organiseren met de daartoe bestemde middelen. Het toont ook aan dat scholen die afgelopen 

jaren significant geld overhielden, in 2022 van plan zijn dit meer aan het onderwijs aan hun leerlingen te spenderen. Uiteraard blijft overheveling plaatsvinden, 

om te compenseren voor het feit dat sommige scholen bijvoorbeeld veel zorgleerlingen of kleine groepen hebben. 

 

Stopt de krimp? 

Afgelopen jaren is het aantal Sophia-leerlingen telkens afgenomen, redelijk gelijk aan de krimp van het aantal 4-12 jarigen in de regio. Op de voor de bekostiging 

gehanteerde teldatum van 1 oktober 2021 hadden we 6.686 leerlingen, ruim 1,3% minder dan het jaar daarvoor. Voor de komende jaren verwachten we een 

stabilisatie. We stellen ons niet langer tot doel de krimp te keren, maar verwachten dat die stopt. In de diverse kernen hebben onze scholen wel uiteenlopende 

verwachtingen. In Noordwijk, Sassenheim en Warmond verwachten we over vier jaar wat minder leerlingen te hebben dan nu, in Hillegom, Noordwijkerhout en 

Voorhout voorzien we groei en in Lisse en Katwijk is de prognose stabiel. De daling van het leerlingenaantal heeft er afgelopen jaren door de t-1 bekostiging 

voor gezorgd dat we voor meer leerlingen betaald kregen dan we op dat moment op school hadden. Deze positieve uitwerking op de financiën op korte termijn 

is op de lange termijn uiteraard niet houdbaar. Indien we de krimp inderdaad weten te stoppen, vervalt dit financiële voordeel.  

 

De gemiddelde groepsgrootte is een belangrijke indicator. De bekostiging voor een groep met weinig leerlingen is uiteraard minder dan voor een groep met 

meer leerlingen, maar de personele en andere lasten zijn nagenoeg gelijk. Een teruggang in leerlingen moet – andere omstandigheden buiten beschouwing 

https://www.sophiascholen.nl/over-ons/kernwaarden/
https://www.sophiascholen.nl/over-ons/besturingsfilosofie/
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gelaten – leiden tot minder leerkrachten en ander personeel en dus minder groepen. De werkelijkheid is soms grillig. Op sommige scholen en in sommige jaren 

is het makkelijker groepen van voldoende leerlingen te vormen dan op andere scholen of in een ander jaren. In het lopende schooljaar en dus bij aanvang van 

2022 hebben we 293 groepen die gemiddeld 22,8 leerlingen groot zijn. Met de huidige bekostiging, moet die groepsgrootte omhoog. Op 1 augustus 2022 gaan 

we daarom terug naar 287 groepen van gemiddeld 23,4 leerlingen. 

 

Veel (maar deels tijdelijk) geld voor goed onderwijs 

In 2022 verwachten we 47,3 miljoen euro aan baten, meer dan in welk eerder jaar én meer dan verwacht voor de jaren in de nabije toekomst. De tijdelijke extra 

middelen, vooral vanuit het NPO, verklaren deze piek in de baten terwijl ons leerlingenaantal daalt. In de begroting is 500 euro per leerling aan NPO middelen 

in schooljaar 2022-2023 opgenomen, volgend op het verzoek van de minister om hier als minimum van uit te gaan. In 2022 willen we 47,8 miljoen euro uitgeven 

aan ons onderwijs, resulterend in negatief resultaat van een half miljoen euro. Op die manier komen we tegemoet aan de richtlijn van de Onderwijsinspectie om 

ons eigen vermogen te beperken. De begroting 2021 kende eenzelfde resultaatdoel, maar de prognose is dat er meer geld overblijft dan begroot. Daar zijn we 

niet blij mee. We hadden graag meer uitgegeven, maar het personeelstekort verhindert dat.  

 

De komende twee jaar hebben we zo’n twee miljoen euro per jaar aan investeringen, meer dan in de jaren hiervoor en daarna. Dat komt door een inhaalslag in 

onze nieuwbouwprojecten. Die worden met gemeentelijk geld gefinancierd, maar de inrichting komt voor onze rekening. De tijdelijk hogere investeringen 

betreffen ook ICT, gestimuleerd door het afstandsonderwijs dat nodig is bij schoolsluitingen en klassenquarantaines maar duurzaam inzetbaar in ons onderwijs 

dat steeds meer digitale hulpmiddelen gebruikt. Het groot onderhoud van onze gebouwen vergt een dotatie van zo’n miljoen euro per jaar. 

 

Tijdelijk meer collega’s die meer verdienen 

De uit de reguliere bekostiging gedekte formatie daalt volgend jaar van 469 naar 459 fte, in lijn met de leerlingenkrimp en teruggang van 6 groepen. Uit NPO 

wordt echter 32,5 fte extra gedekt, wat het totaal op 492 fte brengt. Veel van de tijdelijk extra formatie betreft urenuitbreiding van collega’s die hierdoor 

bijvoorbeeld extra instructie aan kleine groepjes kunnen geven. Passend bij de daling van het aantal leerlingen, zal de formatie van het bureau en de 

vervangingspool de komende jaren iets worden beperkt.  

In tegenstelling tot de beeldvorming, zijn de salarissen in het primair afgelopen tijd fiks gestegen en verwachten we dat dit doorzet. De in 2020 begrote loonsom 

was nog 68.000 euro, in 2022 zal dat 72.000 euro zijn en in 2025 zelf 76.000 euro. Elk jaar wordt de bekostiging gaande het boekjaar bijgesteld op basis van 

gestegen loonkosten, volgend op cao afspraken. Afgelopen jaren hielden we in de begroting rekening met 2% bijstelling en bleek het vaker om 3% te gaan. Met 

dat laatste houden we in deze begroting rekening, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de daaruit volgende loonstijgingen. Bovendien biedt ons eigen 

vermogen voldoende buffer mocht de bijstelling lager uitvallen.  

 

Eigen vermogen op niveau – voldoende buffer maar niet oppotten 

De balans zal volgend jaar verkleinen van zo’n 16 naar zo’n 14 miljoen euro, vooral door een afname van ons eigen vermogen van 9,5 naar 7,1 miljoen euro. 

Het resultaatdoel van een half miljoen euro negatief verklaart dit voor een deel. De beperking van ons eigen vermogen volgt vooral door de nieuwe 

bekostigingssystematiek, waardoor alle aanbieders van primair onderwijs hun vordering op het ministerie verliezen. In ons geval betreft die 1,8 miljoen euro. De 

analyse van onze risico’s cumuleert in een bedrag dat net lager is dat ons eigen vermogen ultimo 2022. Er is dan dus voldoende buffer, maar niet langer een 

bovenmatig vermogen. Het weerstandsvermogen valt met 15% binnen de 10-40% bandbreedte, waarbij is aangetekend dat de tijdelijk extra middelen dit 

percentage drukken. 
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Solide financiën 

Onze financiën zijn onverminderd solide. De jaren van financiële zorgen – en bij PCPO zelf een technisch faillissement – contrasteren met de huidige 

boekhouding, maar blijven een herinnering aan de noodzaak van goed financieel beleid. De fikse teruggang in eigen vermogen verklaart dat onze solvabiliteit 

stevig zakt van 74% naar 44%. De signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie betreft echter minimaal 30% en in onze meerjarenbegroting blijft onze 

solvabiliteit ruim anderhalf keer die norm. De liquiditeit is tweemaal de signaleringswaarde. In 2022 geven we 7,8% van onze totale uitgaven aan huisvesting 

uit, minder dan het maximum van 10%. Aan personeel geven we met 85,4% vier promille meer uit dan de signaleringswaarde, maar dat daalt de jaren daarna 

onder die grens. De uitgaven van Sophia Scholen aan personeel zijn vaak tegen of over de norm, iets om goed te monitoren. Volgend jaar is het laatste jaar 

dat we negatieve rentabiliteit voorzien, in lijn met de signaleringswaarde dat het driejaarlijks gemiddelde positief moet zijn. 

 

Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur 

Eveline Driest, lid College van Bestuur  

  



 

6 

 

2. Speerpunten  

Scholen  

 
De Schapendel  
Schapendel heeft te maken met krimp van het leerlingaantal door vergrijzing in de buurt. Er wordt gewerkt aan een samenwerking met de Kindervilla 
waardoor er een peutergroep op school gestart kan worden, wat mogelijk tot een hogere instroom leidt. De Schapendel “Gaat voor Goed”! Naar aanleiding 
van de audit zijn verbeterpunten aangepakt en wordt gewerkt aan een zelfevaluatie op verschillende kwaliteitsgebieden. De school werkt aan de speerpunten: 

• Het ontwikkelen, implementeren en borgen van een digitale leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8. Een deskundig team dat de vaardigheden 
beheerst en leerlingen goed kunnen begeleiden. Door middel van scholing wordt het team opgeleid en de kennis/deskundigheid up to date gehouden. 

• Een ander speerpunt is het ontwikkelen van een schoolcultuur die de kinderen de ruimte biedt op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen 
te maken. 

• Eigenaarschap, waarbij ieder kind inzicht heeft in zijn/haar eigen ontwikkeling. 

• Professionalisering van de medewerkers, waarbij leerkrachten kinderen coachen en begeleiden. 
 

De Springplank 
Het aantal leerlingen bij De Springplank is ten opzichte van vorig jaar toegenomen en ontstaan er mooie volle groepen in de onderbouw. In schooljaar 23/24 
gaan er 2 groepen acht uit, waardoor de school teruggaat in groepen. De school heeft onderstaande speerpunten. 

• Eigenaarschap voor leerlingen en leerkrachten en het zichtbaar maken van de leercirkel in alle groepen en het toepassen van (metacognitie) grow- 
mindset in groepen. 

• Het effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. 

• Het zichtbaar maken en in de praktijk toepassen van talentontwikkeling. 

• Een structurele aanpak van kwaliteit; implementeren van EDI en borging door het gebruik van kwaliteitskaarten. 
 
Het Sterrenwerk 
De prognose van het aantal leerlingen laat een daling zien bij Het Sterrenwerk als gevolg van de fusie. Het komend jaar stromen er 3 groepen 8 uit en worden 
er 2 kleine groepen samengevoegd, waardoor er in schooljaar 22/23 2 groepen minder zullen zijn. Verwachting is dat zodra de nieuwbouw klaar is het 
leerlingaantal zal groeien. Voor het Sterrenwerk gelden onderstaande speerpunten: 

• Het aanbieden van effectief leesonderwijs waarmee het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen wordt bevorderd. 

• Een sociaal en veilig klimaat voor alle leerlingen. 

• Een eenduidige implementatie van GIP/EDI. De methode lessen zijn effectief met grote betrokkenheid en de groepen zijn goed georganiseerd, 
waardoor leerlingen zelfstandig kunnen werken. 

• Iedereen heeft kennis van rekentaal/rekenbegrippen en deze worden van groep 1 tot en met 8 op dezelfde wijze benoemd en besproken. 

• Leerlingen zijn bekend met verschillende culturen, religies en levensstijlen. 
 
De Startbaan 
De Startbaan kampt met een krimp in het leerlingaantal en is dit schooljaar een groep teruggegaan. Ook voor de komende jaren wordt een grotere uitstroom 
dan instroom verwacht. De school heeft voor komend schooljaar de onderstaande doelen opgesteld. 

• Rolduidelijkheid; alle leerkrachten werken volgens de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot lesrooster, uren per vakgebied en gedrag- en 
schoolregels. 
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• Pedagogische huisstijl; rust en structuur in de school. Leerlingen houden zich aan de schoolregels en de principes van kanjertraining pedagogische 
huisstijl worden toegepast. 

• In groep 3 tot en met 8 zijn de resultaten op niveau I, II en III tenminste conform de schoolnorm. 

• Duurzame schoolontwikkeling door inzet Stichting Leerkracht 
 
De Lisbloem 
De leerlingenpopulatie van de Lisbloem staat enigszins onder druk. Er is sprake van vergrijzing in de wijk en door verhuizers is afgelopen jaar het 
leerlingenaantal gedaald. De verwachting is dat door de geplande nieuwbouw het aantal leerlingen voor De Lisbloem weer zal gaan stijgen na 2023. Voor de 
school gelden onderstaande speerpunten: 

• Inzicht krijgen in vaardigheidsgroei per leerling en op basis daarvan acties plannen om de vaardigheidsgroei te verbeteren 

• Groepsplanloos werken. Bij het plannen van het rooster, het vormgeven van het aanbod wordt gewerkt vanuit doelen die gehaald moeten worden aan 
het eind van een periode (halfjaarlijks) 

• Professionalisering; alle leerkrachten weten hoe ze moeten werken en houden zich aan de gemaakte afspraken, directie en IB ziet hierop toe. Het 
lesaanbod vindt schoolbreed plaats op dezelfde wijze met dezelfde aanpak bij de basisvakken. 

• Eigenaarschap; leerlingen volgen hun eigen ontwikkeling en hebben daardoor inzicht per vak over de volgende stap die zij kunnen maken. 
 
Zeehonk Wakersduin 
Per 1 augustus zijn De Zeehonk en Wakersduin gefuseerd waarbij de leerlingen verdeeld zijn over 2 locaties. De komende jaren wordt een daling in het 
aantal leerlingen verwacht, er stromen dubbele groepen uit en in de onderbouw komt er 1 groep bij. Hierdoor daalt het aantal groepen de komende jaren. De 
verwachting is dat de nieuwbouw in augustus 2023 gereed is en dat dit meer leerlingen zal trekken. De belangrijkste speerpunten voor de school; 
Groepsvorming en fusie; leerlingen van gefuseerde groepen leren elkaar kennen en samenwerken. Zeehonk Wakersduin vormt 1 school op 2 locaties. 
Alle leerkrachten geven les volgens het EDI model en de afspraken zijn vastgelegd in kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten de afspraken omtrent de 
instructies worden verder uitgebouwd en geborgd. Eigenaarschap door het vergroten van de impact van het leren door leerlingen meer eigenaarschap te 
geven over hun eigen ontwikkeling waarmee de resultaten en betrokkenheid verhoogd worden. Werken met referentieniveaus; alle leerkrachten kennen de 
referentieniveaus en weten hiermee te werken in groepsplannen en analyses. 
 
St. Victor 
Het leerlingaantal op St. Victor is ten opzichte van 01-10-2020 licht gedaald. De instroom is onzeker door de komst van De Nieuwe School, een vierde 
basisschool in het dorp. De Taalklas en al haar leerlingen vallen onder het brinnummer van de St. Victor, maar heeft een eigen begroting en personeelsbeleid. 
Voor komend schooljaar heeft de school de onderstaande speerpunten: 

• Professionalisering door het borgen van een vergaderstructuur door gebruik van Stichting Leerkracht. Verder worden er een aantal nieuwe methoden 
geïmplementeerd zoals LOGO 3000, een muziekmethode en een rekenmethode. 

• ICT, dit is geïntegreerd en ondersteunend aan geïntegreerd in het dagelijks onderwijs en voldoet aan de hedendaagse eisen door het bijstellen en 
uitvoeren van een ICT- beleidsplan. Aanpassen van dit beleidsplan is dit schooljaar ook een speerpunt. 

• Schoolveiligheid door afspraken die gewenst gedrag stimuleren, het vaststellen van procedures en het onder de aandacht brengen van het 
veiligheidsbeleid. 

• Profilering door te onderscheiden door passend onderwijs aan te bieden voor hoogbegaafde leerlingen en specifiek aandacht te besteden aan de 
sterke punten van de St. Victor 

• Differentiatie in aanbod alle kinderen. 

• Komend schooljaar worden PR-activiteiten opgepakt in samenwerking met SKOL. St. Victor wil zich meer profileren als Brede School, partners in 
onderwijs. Dit bevordert ook de overdracht en een doorlopende lijn in ontwikkeling. 
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St. Victor Taalklas 
Het verloop van het aantal leerlingen in de Taalklas verloopt veel grilliger dan op reguliere scholen. Dit maakt het inschatten van de verwachting voor de 
komende jaren wat lastig. Per 01-10-2021 is het aantal leerlingen 38, een enorme toename ten opzichte van het afgelopen jaar. Deze peildatum is van belang 
omdat de Taalklas onder het brinnummer van de St. Victor valt. In de begroting voor 2022 wordt uitgegaan van 3 klassen. Vanuit de gemeenten Noordwijk, 
HLT en Katwijk ontvangt de Taalklas € 7.000, - per groep. In de begroting is uitgegaan van een budgetneutrale begroting waarbij het uitgangspunt is dat het 
resultaat van de taalklas jaarlijks verrekend wordt met de diverse partijen. Voor komend schooljaar zijn onderstaande doelen opgesteld: 

• Vernieuwen en verbeteren van het leesonderwijs door investering in een nieuwe leesmethode met hierbij opgesteld beleid. 

• Het verder ontwikkelen en borgen van het rekenonderwijs en hierbij een kwaliteitskaart ontwikkelen 

• Alle kinderen werken met een eigen device om automatisering van de Nederlandse taal op niveau te kunnen verwerken en rekenen op eigen niveau 
te kunnen volgen. 

• Professionalisering door zicht te krijgen op de didactische instructievaardigheden en te investeren in teamontwikkeling 

• Sociale veiligheid door het verder implementeren van Team Up, het maken duidelijke gedragsafspraken 
 
IKC Joseph 
Het leerlingaantal bij IKC Joseph is ten opzichte van vorig jaar toegenomen en de ambitie is om te streven naar een school met 400 leerlingen. Doordat het 
aantal kinderen op het kinderdagverblijf toeneemt is de verwachting dat het leerlingaantal in de toekomst zal toenemen. Voor 2022 gelden de speerpunten: 

• Het creëren van een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

• Eigenaarschap door het voeren van kind gesprekken om leerlingen te coachen. Daarnaast wordt er met Snappet gewerkt waardoor leerlingen meer 
zicht hebben op hun eigen leerproces en wordt er intensief samengewerkt. 

• Het aanbieden van 21 st century skills, door het inzetten van TopOndernemers en nieuwe rekenmethode die aansluit bij de visie en werkwijze van de 
school 

• Volledige implementatie van het beleidsplan Sociale Veiligheid en het cultuurbeleidsplan 

• Professionalisering door frequentere collegiale consultaties, onderlinge klassenbezoeken en het gericht uitwisselen van feedback. 

• Daarnaast zijn er coachingsbezoeken op de werkvloer tijdens TopOndernemers, EDI 2.0 en Nieuwsbegrip 
 
De Horizon   
Het leerlingenaantal van de Horizon is het afgelopen jaar licht gegroeid naar een leerlingenaantal van 216 leerlingen per 1 oktober 2021. De verwachting is 
dat het leerlingenaantal de komende 2 jaar iets verder stijgt. Door de NPO gelden is het mogelijk geworden om met 39 leerlingen in groep 3 een extra groep 
te vormen. Een aantal van de speerpunten voor 2022 zijn::   

• De basisvaardigheden krijgen meer prioriteit, mede door meer inzicht te verkrijgen over het werken aan de hand van referentieniveaus.   

• Werken volgens EDI en ondersteund door GIP is dagelijks herkenbaar in het handelen van de leerkrachten.   

• Er wordt driemaal per jaar voor 3 tot 5 weken thematisch gewerkt.   

• De taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de zorgstructuur worden in kaart gebracht en bij de juiste personen belegd.   
  
De Giraf  
Per 1 oktober 2022 is het leerlingenaantal van de Giraf gedaald naar 391 leerlingen in 17 groepen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende 
jaren stabiel rond de 400 leerlingen zal blijven. De speerpunten voor 2022 zijn onder andere:   

• Verbeteren rekenonderwijs 

• Mogelijkheden bekijken voor vervanging van de taalmethode 

• Ontwikkeling van atelier naar talentklas 

• Opstellen leerdoelen en leerlijn op gebied van coöperatieve werkvormen en bewegend leren.  
 



 

9 

 

Johannesschool  
Het komende jaar zal de Johannesschool flink stijgen in leerlingenaantal doordat er eigenlijk te veel leerlingen zijn aangenomen. Met 17 volle groepen heeft 
het gebouw geen ruimte om nog verder te groeien.  
Om de professionele cultuur te versterken is er meer kennis nodig om te delen. Om de kwaliteit van het onderwijs te verstevigen volgen verschillende 
medewerkers hiervoor scholing. Andere speerpunten voor 2022 zijn: 

• Kwaliteitsimpuls voor meer- en hoogbegaafd onderwijs 

• Het onderzoeken van eigenaarschap binnen de school 

• Toekomstgericht onderwijs. Het aantal Chromebooks is flink uitgebreid. 

• Oriënteren op vervanging rekenmethode 

• Veiligheidsplan 
 
Meer en Dorp  
Het leerlingenaantal bij Meer en Dorp is afgenomen tot een leerlingenaantal van 216 leerlingen per 1 oktober 2021. De verwachting is dat het leerlingenaantal 
de komende jaren stabiel zal blijven en vanaf 2025 weer zal stijgen. De oplevering van de nieuwbouw is iets vertraagd en zal in het voorjaar van 2022 
plaatsvinden. De speerpunten voor 2022 zijn onder andere:  

• Versterken en vasthouden van het teamgevoel en het verbeteren van professionele cultuur 

• Meer- en HB onderwijs in eigen klas, extra aandacht taalonderwijs, implementeren rekenmethode  

• Aandacht voor zicht op ontwikkeling (GIP) en didactisch handelen, hiervoor zal een EDI-traject gevolgd worden  
 
De Egelantier  
Het leerlingaantal van De Egelantier is licht gedaald tot een leerlingenaantal van 166 per 1 oktober 2021. Omdat er in de directe omgeving nieuwbouw is, zal 
de komende jaren het leerlingenaantal stijgen tot ongeveer 188 leerlingen. De speerpunten voor 2022 zijn onder andere:  

• Reparatie van kleine achterstanden die ontstaan zijn tijdens het thuiswerken 

• Verbeteren van positieve werkhouding en motivatie van leerlingen 

• Schoolbreed verbeteren instructie en een doorgaande lijn. 

• Kwaliteitszorg; op dit gebied is al veel gebeurd, maar niet alles ligt vast. Er wordt gewerkt aan een eenduidige manier van werken en per vak worden 
er kwaliteitskaarten opgesteld 

• Impuls kleuteronderwijs 

• Versterken ouderbetrokkenheid 

• Verbeteren technisch lezen  

• Splitsen combinatiegroep 6-7 (3 ochtenden en 1 middag) voor instructie op kernvakken. 
 
De Prinsenhof  
Per 1 oktober 2022 heeft De Prinsenhof 450 leerlingen en 18 groepen. Dit leerlingenaantal groeit door naar 505 leerlingen aan het eind van het schooljaar, 
waardoor de school helemaal vol zit. Enkele speerpunten voor 2022 zijn: 

• Helder beleid op kwaliteitszorg 

• Er wordt gestart met de leerlijn digitale geletterdheid 

• Eigenaarschap voor leraren en leerlingen 

• Professionele leefgemeenschap. Leraren leren van elkaar. 

• Projectmatig werken bij zaakvakken 
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De Nieuwe School 
In het scholjaar 2021-2022 is in Noordwijkerhout De Nieuwe School gestart. Op 1 oktober 2021 waren er 19 leerlingen. Op de innovatieve school wordt 
gewerkt aan brede persoonsvorming, zodat de kinderen kunnen uitgroeien tot bewuste, ondernemende en zelfstandige wereldburgers. Leerlingen werken aan 
betekenisvolle projecten waarin ze de leerstof kunnen toepassen. Andere speerpunten voor 2022 zijn: 

• Professionele cultuur stimuleert ieder teamlid om het beste uit jezelf en de ander te halen 

• Eigenaarschap voor leraren en leerlingen 

• Onderwijs goed neerzetten en publiciteit zoeken om nieuwe ouders aan te trekken 
 
De Avonturier  
Het afgelopen jaar is het leerlingenaantal gegroeid naar 146 leerlingen in 7 groepen per 1 oktober 2021. In de begroting is er uitgegaan van een verder 
groeiend aantal leerlingen. De belangrijkste speerpunten voor 2022 zijn: 

• Verbeteren en verankeren resultaten van E-toetsen 2021 middels opbrengstgericht werken in alle groepen 

• Opstellen van (tussen)doelen n.a.v. Cito-resultaten, methode gebonden toetsen en leerlingvolg- en observatiesysteem bij de kleuters.  

• Werken volgens de kwaliteitskaart instructiemodel en H(andelings) G(ericht) W(erken). Instructiemodel EDI-proof maken middels professionalisering. 

• Onderzoek naar aanpak en methode begrijpend lezen. Evaluatie leeslink en onderzoek doen naar Blinklezen. Maken van een 
kwaliteitskaart begrijpend luisteren en lezen. 

• Voortzetting traject Stichting Leerkracht op het gebied van professionalisering.  
 
De Fontein Op 1 oktober 201 had de Fontein 186 leerlingen en 8 groepen. Omdat er de komende jaren een hogere uitstroom dan instroom wordt verwacht 
zal het leerlingenaantal licht dalen. De Fontein heeft te maken met concurrentie van de andere scholen in Hillegom en de sanering van duplexwoningen in de 
directe omgeving van de school. Voor 2022 gelden de onderstaande speerpunten:  

• Het vergoten van het ICT gebruik als veelzijdige bron van leren. 
• Leerkrachten geven instructie volgens het IGDI-model en maken gebruik van diverse coöperatieve werkvormen. 
• Het onder de aandacht blijven houden van het kwaliteitszorgsysteem  
• Invoeren LOGO 3000 voor de groepen 1 en 2 
• Bevorderen van het leesonderwijs o.a. met behulp van het 3-jarig project 'De Bibliotheek op school' 

 
De Regenboog  
Per 1 oktober 2021 was het leerlingenaantal van de Regenboog 191 leerlingen. De komende jaren stromen er grote groepen uit waardoor het leerlingaantal 
iets zal afnemen. De verwachting is dat het aantal zich de komende jaren zal stabiliseren rond de 182 leerlingen. De profilering van de school zal uiteindelijk 
tot meer leerlingen moeten leiden. Onderscheidende factoren voor De Regenboog zijn: de PC-identiteit, Engels (Internationalisering), Bewegend leren en 
Culturele vorming. De volgende speerpunten gelden in 2022:  

• Zicht op ontwikkeling: HGW-cyclus is ingezet en wordt verder geborgd,  

• Versterken van het didactisch handelen door gebruik van het EDI-model 

• Versterken van de kwaliteitscultuur en de professionele houding van leerkrachten  

• Effectief inzetten Snappet om aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van kinderen 
 

Hoffenne: 
Er wordt nagedacht over de toekomst. Wordt de Hoffenne een brede school? Wat gaat de PR opleveren met betrekking tot de instroom leerlingen? Het 
streven is minimaal 6 groepen te behouden met een ondergrens van 135 leerlingen. Voor Hoffenne gelden onderstaande speerpunten: 

• Op onze school werken we in bouwen zodat het onderwijs kan aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de individuele kinderen.  
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• Op onze school worden de basisvaardigheden taal, spelling, lezen, rekenen, Engels en gym aangeboden zodat alle kinderen minimaal op de 
referentieniveaus uitstromen. De school heeft haar eigen streefniveaus vastgesteld en deze liggen boven de referentieniveaus.  

• Op onze school is een geïntegreerd (middag-)programma, werkend vanuit thema's waarbij de wereldoriënterende, technische vakken in combinatie 
met de creatieve vakken, techniek en programmeren zijn vormgegeven. Leren door doen wordt ingezet daar waar het helpend is voor het leerproces 
van de kinderen. 

• Op onze school werken de kinderen met een kinderportfolio voor het vak gym. Overige rapportages gaan vervangen worden door het portfolio. 

• Op onze school werken we bewust aan een veilige, gezonde omgeving. 
 
De Buitenplaats: 
De Buitenplaats is de enige school in Warmond. Dit vraagt om helder aannamebeleid. In het schooljaar 2021-2022 is gestart met 3 groepen 1-2 om nieuwe 
instroom op te kunnen vangen. We zien een toename van anderstalige kinderen binnen de school, problematieken in de wijk nemen toe. De Buitenplaats 
heeft een groot aantal zorgleerlingen, zowel op cognitief als sociaal gebied. De Buitenplaats werkt aan de volgende onderdelen: 

• Speerpunt begrijpend lezen/ luisteren: 
Er worden aan het begin van het schooljaar nieuwe klassenbezoeken gepland. Deze worden afgelegd door begeleider Onderwijs Advies, IB-ers en 

directeur. Met als uiteindelijk doel: het opzetten van een leerteam Begrijpend Lezen en het vastleggen van een doorgaande lijn Begrijpend Lezen en 

Luisteren. Speerpunt: thematisch onderwijs doorgaande groep 1 t/m 8 

• Speerpunt: Sociale Veiligheid / relaties & seksualiteit (Kriebels in je buik) thema’s: Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en 
gezinsvorming en seksuele weerbaarheid in de jaarplanning opgenomen. Het is belangrijk dat na ieder thema er in de bouw een evaluatie plaatsvindt. 
Het informeren van ouders over het Sociale veiligheidsplan Sophia Scholen via de nieuwsbrief en de website. Belangrijk onderdeel is de info- grafic 
SVB. 

• NT2 begeleiding: De huidige aanpak moet worden voortgezet in het nieuwe schooljaar. Het maakt onderdeel uit van de interventies Nationaal 
Programma Onderwijs. 

 
Willibrord: 
De Willibrord groeit nog steeds. De Willibrord ligt gunstig, in de omgeving is er veel nieuwbouw. Ook is er veel concurrentie van andere scholen in de 
omgeving. Afgelopen jaar was er veel uitstroom naar speciaal onderwijs. Ondanks de hoge uitstroom heeft de Willibrord een extra lokaal erbij gekregen, 
waardoor zij ook kunnen blijven groeien. Voor de Willibrord gelden onderstaande speerpunten: 

• De opbrengsten binnen de school stabiel laten worden  

• Differentiatie in instructieniveau. Vormen van samenwerkend leren  

• Duidelijke doorgaande lijn binnen de school  

• Het leesbeleid levend en richtinggevend houden  

• Duidelijke relatie tussen onderwijsdoelen, instructie en verwerking  

• Opbrengsten begrijpend lezen omhooghalen  

• Traject kwaliteitsverbetering kleuterbouw  

• Signaleren en begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 

De Klarinet:  
De Klarinet heeft het label zorgelijk achter zich gelaten. De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt om de kwaliteit op peil te krijgen en het team is daar bijzonder 
goed in geslaagd. De ambitie om door te groeien naar het predikaat goed begint te sluimeren. Voorwaarde hiervoor is wel dat de bezetting stabiel is, en dat is 
met de huidige personeelstekorten nogal een uitdaging.  De Klarinet heeft, om deze kwaliteit te waarborgen gekozen voor een ruime inzet van IB, de directie 
heeft 36 uur. Elke bouw wordt verder meer of minder ondersteund door een of meerdere onderwijsassistenten, hiervoor zijn ook de NPO gelden gebruikt. Een 
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conciërge voor 5 ochtenden neemt de niet-onderwijskundige, maar wel broodnodige klussen voor zijn rekening. Leerlingaantal per 1-1-2021 is 375. Dit zijn er 
8 minder dan het jaar ervoor. De Klarinet heeft 16 groepen en 16 lokalen. De Klarinet werkt aan onderstaande speerpunten:  

• Een doorgaande lijn in didactiek (EDI) van de groepen 1-8  

• Een team dat op een professionele manier met elkaar samenwerkt, leert van en met elkaar en vanuit een professionele grondhouding haar werk 
doet.  

• Mede-eigenaarschap van leerlingen bij het leerproces.  

• Aandacht voor de brede ontwikkeling  

• Leesplezier  

• Aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong  
 
Montessori: 
Dit is de enige montessorischool in de Duin- en Bollenstreek. We zien dat er een groeiende belangstelling is voor montessorionderwijs. Dit is ook meteen een 
bedreiging omdat er onvoldoende montessori leerkrachten beschikbaar zijn om inval of vacatures in te vullen. Ook is er geen ruimte in het gebouw om te 
groeien. Per 1-10-2021 zijn er 197 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Voor montessori gelden onderstaande speerpunten: 

• Reparatie van achterstanden door corona/thuisonderwijs 

• Montessori taalonderwijs stevig verankerd binnen montessori 

• Alle leraren geven een goede instructie volgens de methode van het directie instructiemodel 

• Vanuit de montessori visie werken wij vanuit een kosmisch onderwijs vanuit het groter geheel. We misten een doorgaande lijn en zijn daarom gestart 
met Da Vinci 2.0. De implementatie duurt 3 jaar. 2021 – 2022 is het derde en afrondende jaar van de implementatie 

• Eenduidig werken binnen de school en een goede borging van werkwijzen en afspraken 
 
Andreas: 
Andreas is bezig met uitbreiding op de huidige locatie. Het streven is dat per augustus de uitbreiding gereed is dat alle leerlingen weer naar de huidige locatie 
kunnen terugverhuizen. Op 1 oktober 2021 waren er 265 leerlingen. Per augustus 2022 zijn er 12 lokalen beschikbaar en zijn er 11 groepen. Andreas kan nog 
groeien, dit zal een aandachtspunt zijn voor de toekomst. Voor Andreas gelden onderstaande speerpunten: 

• Vanaf januari 2022 werken met een goede rekenmethode die aansluit bij ons gezamenlijke visie op goed rekenonderwijs. Kernpunten zijn 
procesgericht, context gebonden en afwisseling offline/online onderwijs. Collega’s die nog geen cursus MSV hebben gevolgd starten in het schooljaar 
2021-2022 

• We willen de expertise in ons team rond impact op gedrag vergroten en de juiste externe expertise inschakelen waardoor het groepsklimaat in onze 
groepen weer veilig wordt en er optimaal geleerd kan worden. Het Sociale Veiligheidsplan fungeert als kapstok en als doorgaande lijn in de school. In 
dit schooljaar willen wij verdieping op: 

• ‘Kennis’ van de leerkrachten rond impact op gedrag 

• ‘Incidentenregistratie’ Oepsie (ongewenst en grensoverschrijdend gedrag) centraal 

• Verdere verdieping en implementatietraject Leren Zichtbaar maken. Ons doel is dat de kinderen mede-eigenaar van hun leerproces worden en in 
groep 8 weten hoe zij het beste leren 

• Onze taalinstructielijn sluit aan bij onze visie op thematisch, samenhangend onderwijs. Kernpunten zijn: vakïntegratie (betekenisvol onderwijs & 
ruimte in lesrooster), afwisseling offline/online onderwijs en groepsdoorbrekend werken 

• Op de Andreas staan de komende jaren twee lijnen centraal: impact op gedrag & impact op leren 
 
De Overplaats: 
Op 1 oktober 2021 had De Overplaats 268 leerlingen verdeeld over 12 groepen en 11 lokalen. In juli 2022 stroomt een dubbele groep 8 uit, waardoor er weer 
11 groepen zijn. Het streven is om de instroom te vullen tot 28. Wanneer er nog zij instroom komt, dat er plaats is.  
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De Overplaats werkt aan de speerpunten: 

• Op de Overplaats zijn we met elkaar op weg naar het volgende gewaagde doel, onze visie. 

• Wij geven effectieve instructies, bieden gedifferentieerd onderwijs en sluiten daarbij aan bij de vastgestelde leerlijnen en doelen en de individuele leer-
en ontwikkelbehoeften. We doen dit in een inspirerende leeromgeving. Wij hebben hier op onze school hoge en reële verwachtingen van alle 
leerlingen.  

• Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, hun gedrag en hun handelen. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen 
leerproces, waarbij ze gebruik maken van een portfolio. 

• De leerlingen worden in contact gebracht met wetenschap en techniek, kunst en cultuur, sport en bewegen en debatteren en presenteren. De 
leerlingen zullen door het diverse aanbod en thematisch onderwijs de ruimte krijgen om hun eigen talenten te kunnen ontwikkelen, ontdekken en 
benutten. Wij leren ze omgaan met keuzes en hun mening te vormen. Daartoe hebben we ons onderwijs opgebouwd uit de volgende vier pijlers: 

o De basis op orde (EDI) 
o Veilig klimaat (borging) 
o Thematisch onderwijs 
o Toekomstgericht onderwijs 

 
Emmaus: 
Per 1 oktober 2021 had Emmaus 207 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Er zijn 9 volwaardige lokalen en de lerarenkamer wordt gebruikt als lokaal. Het 
streven is dat in augustus 2022 2 noodlokalen worden neergezet. Waardoor de lerarenkamer weer kan worden gebruikt als lerarenkamer. Een uitdaging voor 
de toekomst is hoe de Emmaus zich wil gaan ontwikkelen qua leerlingaantallen. Op dit moment is er een dubbele groep 5 met in totaal 33 leerlingen. 
Voor Emmaus gelden onderstaande speerpunten: 

• De nieuwe werkwijze met de taalmethode Staal voor groep 4 t/m 7 wordt geëvalueerd en opgenomen in een kwaliteitskaart. Onder leiding van 
taal/leesdeskundige worden er verbeteracties en doelstelling geformuleerd voor de resultaten van taal/lezen/spelling. Met hierbij het uitgangspunt: 
hoge verwachtingen ten aanzien van III-IV-V scores 

• Borgen kwaliteitskaarten Enigma. Daarnaast een werkwijze ontwikkelen waarin we naast de inhoud, het zicht houden en bijstellen van de uitvoering 
van de kwaliteitskaart geborgd is 

• In schooljaar 2021-2022 is er een zorgcyclus waarbij het op gestructureerde wijze de resultaten geëvalueerd worden en worden besproken tussen IB-
er en de groepsleerkrachten. Leerkrachten zetten dit om in doelgerichte plannen die leiden tot veranderingen binnen het eigen onderwijs. Deze 
plannen worden opgenomen in ParnasSys. Er wordt een keuze gemaakt voor een nieuw observatiesysteem voor groep ½. ParnasSys wordt door 
leerkrachten gebruikt voor alle leerling administratie en het registreren van alle zaken rond leerlingenzorg 

• Eind schooljaar 2021 – 2022 is de instructie op het gebied van de basisvakken van goede kwaliteit. Alle leerkrachten hebben zicht het EDI-model 
eigen gemaakt. Leerkrachten geven doelgerichte instructies afgestemd op de leerlingen. Er vindt professionele uitwisseling plaats tussen leerkrachten 
door middel van collegiale consultatie over het geven van een goede instructie 

• Herschreven HB-plan wordt gekoppeld aan het zorgplan en geborgd met een kwaliteitskaart. HB-plan wordt schooljaar 2021 -2022 gefaseerd 
uitgevoerd en waar nodig bijgesteld  

 
De Bronckhorst: 
Per 1 oktober 2021 had De Bronckhorst 369 leerlingen verdeeld over 16 groepen en 16 lokalen. Geprognotiseerd (o.b.v. PVG rapportage) is dat er in de 
toekomst meer kinderen uitstromen dan dat er binnenkomen. Dit zal gemonitord moeten worden. Voor De Bronckhorst gelden onderstaande speerpunten: 

• Aanvullen schoolbibliotheek 

• Rekenmethode invoeren groep 5 t/m 8 

• Keuze verdergaan met Snappet of ander digitaal programma of schriftelijk werk voor rekenen, taal en spelling 

• Aanvullen Chroomebooks 
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• Herinrichten speelhoeken groepen 1/ 2 

• Aanvullen ontwikkelingsmateriaal groep 1/ 2 

• Keuze en invoeren methode voor beeldende vorming 

• Verder ontwikkelen burgerschapsvorming- o.a. leerlingenraad 

• Ontwikkelen nieuw rapport  

• Oriëntatie nieuw meubilair (bureaustoelen worden hopelijk al in 2021 geleverd) 

Bovenschools 
 
Centraal Bureau: 
Voor het Centraal Bureau zijn er de volgende speerpunten: 
 
Facilitair & Huisvesting: Door de vakgebieden huisvesting en facilitair als apart specialismes te ontwikkelen, zal er binnen de eigen organisatie meer grip en 
kennis ontstaan op het gebied van huisvesting- en facilitaire vraagstukken en het bijbehorend beleid. Dit geldt zowel op het gebied van onderhoud als op het 
gebied van nieuwbouw. Het samenvoegen van het vakgebied ICT bij deze afdeling draagt daar zeker aan bij. Facilitair zal zich naast schoonmaak,  het 
komende jaar nog verder ontwikkelen op het gebied van inkoop en contractmanagement. Dit met als doel nog meer grip en sturing te krijgen en te houden op 
zowel nieuwe en lopende contracten als eveneens inkoop en overig facilitair beleid. 
  
Financiën: De stichting is financieel gezond en beschikt over een solide personele en administratieve basis. Omdat nu de basis op orde is wordt het komende 
jaar nog meer aandacht gegeven aan spend- en risicoanalyses en het beschikbaar stellen van nog bredere managementinformatie aan zowel het bestuur, de 
toezichthouders als aan schooldirecteuren. Deze financiële-informatie zal bijdragen aan het versterken van financieel verantwoord beleid, waardoor de 
beschikbare middelen op zo’n effectief mogelijk manier worden besteed en financiële risico’s tot het uiterste worden beperkt en beheerst. 
 
Onderwijs & Kwaliteit: Naast het intensiveren van de begeleiding van die scholen waarvan de opbrengsten nog te laag zijn in relatie tot de leerling populatie 
zal de afdeling zich voornamelijk richten op de reguliere ondersteuning, het verbeteren van de basisondersteuning op de scholen en de effectmonitoring van 
de NPO-plannen.    
 
HR: Met de afdeling op sterkte richten we ons op het verder verbeteren van processen en procedures, het bieden van reguliere ondersteuning aan de 
scholen, het vergroten en delen van kennis en vaardigheden van de leerkrachten, het verlagen van het verzuim binnen de organisatie en het (helpen) 
verbeteren van de professionele cultuur op de scholen. 
   
Vervangingspool (VVP):  
Het is lastig de vervangingspool te vullen vanwege de personeelsschaarste.  
Door de lichte terugloop van leerlingen en daardoor terugloop van medewerkers en de ambitie om het verzuim terug te brengen van 5,2% (2022) naar 4,5% 
(2025) hebben we in de meerjarenbegroting het aantal fte's van de VVP iets terug laten lopen. Bij de start van 2022 zijn er 25 fte, per augustus 2022 daalt dat 
naar 24,0 fte en per augustus 2024 heeft de vervangingspool 22,0 fte.  
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3. Uitgangspunten   
 

School Bovenschools 

- Rijksbijdragen OCW - Personele groeibekostiging 

- Geoormerkte subsidies - BAPO inclusief duurzame inzetbaarheid medewerkers 

- Onderwijsachterstandsbekostiging - Betaald ouderschapsverlof 

- Werkdrukmiddelen - Personeel (coaches, zij-instromers, uren GMR) 

- Bijdrage SWV - Kosten die betrekking hebben op alle scholen 

- NPO-gelden voor zover binnen Sophia aan scholen toegekend - Profileringsbudget 

- Vergoeding gemeenten - NPO-gelden voor zover binnen Sophia bovenschools ingezet 

 

• Alle opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk decentraal begroot bij de scholen conform de systematiek van voorgaande jaren met uitzondering van 

de kosten die voor de gehele stichting gelden; deze zijn bovenschools begroot en worden op basis van het aantal leerlingen gealloceerd over de scholen. 

• De kosten voor BAPO (oudere werknemer en overgangsregeling) worden volledig bovenschools geplaatst. De uren die elke werknemer aan duurzame 

inzetbaarheid heeft (40 klokuren bij 1,0 fte) komen op de schoolformatie. Dit heeft voordelen bij de formatieplanning, omdat de directeuren kunnen 

formeren met de voor de school feitelijk inzetbare uren. De uren duurzame inzetbaarheid van de medewerkers die BAPO opnemen, worden ook 

bovenschools geplaatst. Ook het betaald ouderschapsverlof wordt bovenschools geplaatst, de vervanging komt ten laste van de begroting van de school. 

• De personele groeibekostiging wordt bovenschools begroot. 

• Alle centrale kosten (centraal bureau, CvB en RvT, bovenschools en vervangingspool) worden doorbelast aan de scholen, op basis van leerlingenaantallen 

(doorbelasting op basis van de leerlingentelling van t-1).  

• De begroting wordt gedetailleerd, op het niveau van grootboekrekening, kostenplaats en project opgesteld.  

• Elke schooldirecteur is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de begroting van de school. 

• Het financiële kader is voor alle scholen gelijk en is vastgesteld voor 2022 op nul. 

• Het afwijken van het financieel kader is alleen toegestaan met goedkeuring van het bestuur. Indien er sprake is van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld de 

kwaliteit van het onderwijs of andere strategische overwegingen is de mogelijkheid om af te wijken van het kader. 

• De inkomsten van de werkdrukmiddelen komen ten bate van de scholen. De scholen voeren met het team een gesprek over de inzet van de 

werkdrukmiddelen en leggen dit ter goedkeuring voor aan de P-MR.  

• In de begroting wordt rekening gehouden met de CAO Primair Onderwijs die in december 2021 is afgesloten en loopt tot en met 31 december 2021.  

• In de begroting is jaarlijks vanaf 2022 rekening gehouden met een stijging van de personele bekostiging van 3%, omdat bij de definitieve vaststelling van 

de bekostiging in september al meerdere jaren de bekostiging met terugwerkende kracht wordt opgehoogd. 

• In de begroting is geen rekening gehouden met een stijging van de pensioenlasten of andere werkgeverslasten, ervan uitgaande dat een eventuele stijging 

gecompenseerd wordt in de bekostiging. 
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4. Leerlingen  
 

[tekst is nieuw] Ten opzichte van het aantal leerlingen per 1 oktober 2020 (6.775) is het aantal leerlingen per 1 oktober 2021 (6.686) met 89 (1,33%) gedaald. 

In totaal stroomden er 875 leerlingen uit aan het einde van schooljaar 20/21. De reguliere instroom was 821 en er waren 205 zij-instromers. Daarnaast was de  

zij-uitstroom 240. Zij-uitstroom betreft verhuizingen, kinderen die naar speciaal onderwijs gaan of naar een andere school. 

 

Voor de schooljaren 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 worden respectievelijk 293, 287 en 284 groepen verwacht. De gemiddelde groepsgrootte is 22,82 

voor 2021/2022, 23,37 in 2022/2023 en in 2023/2024 23,38 leerlingen per groep. De specificatie per school staat in bijlage 1 

 

Grafiek 1: Ontwikkeling aantal leerlingen  
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Tabel 1: Aantal leerlingen  

 
 

Leerlingen 

Gemeente 1-okt-20 1-okt-21 1-okt-22 1-okt-23 1-okt-24 1-okt-25 

Gemeente Hillegom            1.259             1.207             1.225             1.220             1.220             1.257  

Noordwijk            1.110             1.077             1.064             1.026                992                981  

Noordwijkerhout/ de Zilk               847                871                888                896                918                935  

De Zilk               170                166                181                188                192                186  

Gemeente Noordwijk            2.127             2.114             2.133             2.110             2.102             2.102  

Gemeente Lisse            1.087             1.082             1.081             1.079             1.076             1.101  

Sassenheim            1.014                997                970                933                932                937  

Voorhout               801                809                827                843                859                867  

Warmond               273                261                252                235                243                245  

Gemeente Teylingen            2.088             2.067             2.049             2.011             2.034             2.049  

Gemeente Katwijk               214                216                218                221                205                205  

Totaal Sophia Scholen            6.775             6.686             6.706             6.641             6.637             6.714  
 

 

Exploitatieresultaat 

Het kader voor het jaar 2022 is een budget neutrale begroting met structureel een nihil resultaat als het gaat om de reguliere bedrijfsvoering. Het negatieve 

resultaat van € 500k wordt veroorzaakt door een enkele eenmalige investeringen en lasten ten laste van het eigenvermogen. Het gaat hierbij om € 250k 

ruimte voor nieuw beleid, € 100k voor profilering van zowel stichting als scholen en € 150k voor eenmalige lasten bij het centraal bureau. Vanaf 2023 is het 

resultaat ongeveer nihil.  

Verder zal eenmalig het resultaat van 2022 *€ 1,8 miljoen lager worden. Dit heeft te maken met de nieuwe bekostiging vanaf 2023 waardoor het niet mogelijk 

is in de laatste vijf maanden van 2022 de eerder gebruikelijke vordering op OC&W op te nemen. Zie ook de toelichting bij Eigen Vermogen in hoofdstuk 8. 
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Tabel 2: Exploitatieoverzicht 

 

 
 

 

 

 

  

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rijksbijdragen 39.984 41.120 40.826 41.476 45.766 43.684 41.464 41.169 41.152

Ov. Overheidsbijdr. 326 434 448 463 417 374 359 397 412

Overige baten 909 929 1.053 1.102 1.124 1.125 1.127 1.126 1.126

Totaal baten 41.218 42.483 42.327 43.041 47.307 45.184 42.951 42.691 42.689

Personeelslasten 34.259 36.838 35.006 35.800 39.090 36.955 34.967 34.667 34.496

Afschrijvingslasten 935 888 974 940 1.052 1.069 1.062 1.103 1.087

Huisvestingslasten 3.304 3.530 3.350 3.415 3.709 3.613 3.562 3.532 3.535

Overige lasten 3.107 2.945 3.446 3.075 3.960 3.537 3.348 3.377 3.560

Totaal lasten 41.604 44.201 42.777 43.230 47.811 45.174 42.939 42.679 42.677

Financiële baten 

en lasten -10 -10 -8 -8 -12 -12 -12 -12 -12

Genormaliseerd resultaat -396 -1.728 -458 -197 -516 -2 0 0 0

Wegvallen vordering OCW -1.878

Resultaat -2.394 -2 0 0 0
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Resultaten Sophia Scholen 

Tabel 3: Exploitatieoverzicht per school exclusief de 1,8M die ontstaat door de nieuwe bekostiging. Zie ook de toelichting bij Eigen Vermogen in hoofdstuk 8. 
 

 

  

In € 1.000  Begroting  Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting 

 2021  t/m sept 2021  2022  2023  2024  2025  2026 

 Centraal Bureau -                      -171                          -150               -                      -                      -                      -                      

 Bestuur -                      -16                 -                      -                      -                      -                      

 Bovenschools -550               27                              -350               -350               -350               -350               -350               

 Vervangingspool -                      44                              -                      -                      -                      -                      -                      

 Totaal bovenschools -550               -100                          -516               -350               -350               -350               -350               

 De Horizon 65                   -20                            1                     -2                   18                   83                   -4                   

 De Schapendel 7                     8                                25                   2                     10                   26                   -21                 

 Montessorischool 13                   22                              30                   42                   38                   31                   41                   

 De Buitenplaats 2                     4                                -1                   -49                 -194               -116               -79                 

 De Bronckhorst 109                133                            3                     -9                   -22                 -9                   -39                 

 De Giraf 27                   34                              30                   46                   33                   -7                   -63                 

 De Klarinet 24                   17                              48                   8                     6                     -20                 -74                 

 Johannes -49                 -49                            -14                 49                   75                   51                   64                   

 Kindercampus Joseph -23                 -19                            -8                   22                   37                   43                   97                   

 Meer en dorp -13                 25                              18                   24                   -25                 -19                 -55                 

 St Willibrord -17                 9                                33                   45                   53                   89                   75                   

 De Overplaats 15                   18                              10                   43                   49                   63                   74                   

 De Springplank 23                   5                                -7                   70                   124                64                   84                   

 Het Sterrenwerk -38                 19                              15                   46                   -4                   -22                 6                     

 De Egelantier 17                   20                              6                     -1                   97                   111                132                

 Prinsenhof 54                   54                              42                   -0                   40                   60                   28                   

 De Nieuwe School -                      -94                            -211               -159               -129               -34                 94                   

 St. Victor -4                   110                            -10                 37                   9                     -11                 6                     

 St. Victor taalklas -                      8                                -                      -                      -                      -                      -                      

 De Startbaan -41                 -39                            57                   49                   3                     -29                 -44                 

 Andreas 35                   47                              8                     31                   23                   2                     3                     

 De Avonturier -122               -103                          -46                 14                   14                   34                   104                

 Emmaus -10                 -17                            19                   71                   75                   100                168                

 De Lisbloem -21                 6                                15                   20                   -8                   -20                 -44                 

 De Fontein 9                     11                              31                   19                   37                   -5                   -28                 

 Fusieschool Zeehonk Wakersduin 10                   5                                -85                 -57                 -1                   -48                 -79                 

 Hoffenne -10                 -7                               -26                 -8                   14                   -16                 -10                 

 De Regenboog 29                   80                              15                   -4                   -23                 -52                 -87                 

 Totaal scholen 92                   287                            -0                   348                350                350                350                

 Totaal Sophia scholen -458               187                            -516               -2                   -0                   0                     0                     
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Toelichting baten 
 
Tabel 4: Overzicht rijksbijdragen    

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Prognose  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Personeel regulier 25.969 26.833 26.576 26.728 *26.257 39.503 39.331 39.068 39.109 

Materieel regulier 5.331 5.341 5.268 5.268 5.362 0 0 0 0 

Personeel en arbeidsmarktbeleid 5.793 5.975 6.105 6.496 6.807 0 0 0 0 

Prestatiebox 1.371 1.413 1.398 1.162 635 641 654 651 654 

Bijdrage SWV 1.006 1.004 990 1.059 1.112 1.062 1.000 996 1.001 

Overig  514 554 489 763 5.592 2.479 480 453 388 

Totaal rijksbijdragen 39.984 41.120 40.826 41.476 *45.766 43.684 41.464 41.169 41.152 
 
* exclusief de eenmalige 1,8M die ontstaat door de nieuwe bekostiging. Zie de toelichting bij Eigen Vermogen, hoofdstuk 8. 

 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen in 2022 zijn behoorlijk hoger dan die van de jaren daarvoor en dat geldt beperkt ook voor 2023. Op basis van een lichte leerlingendaling zou 

je een beperkte daling verwachten maar de behoorlijke stijging wordt veroorzaakt door de vergoeding van NPO-gelden. Deze lopen in 2022 alle twaalf 

maanden mee en in 2023 nog zeven maanden. (€ 700 per leerling in 2021/2022 en voor 2022/2023 hebben we voorlopig € 500 aangehouden.  

 

Verder is rekening gehouden met een stijging van 3% de rijksbijdragen als gevolg van het feit dat jaarlijks, bij de definitieve vaststelling van de vergoeding 

over de voorafgaande periode, de baten hoger uitvallen. Het percentage is mede gebaseerd op de definitieve vaststelling van de laatste jaren. Daarnaast is 

de aanname gedaan dat een eventuele stijging in loon- en salariskosten gecompenseerd wordt door de overheid.  

 
Overige overheidsbijdragen 
 
Tabel 5: Overzicht overige overheidsbijdragen 

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Prognose  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Gemeentelijke bijdragen/subsidies 318 420 444 455 410 367 352 389 404 

Overige overheidsbijdragen 8 14 4 8 7 7 7 7 7 

Totaal overige baten 326 434 448 463 417 374 359 397 412 
 
 
De overige overheidsbijdragen bedragen in jaarlijks rond de € 400K. Dit betreffen vooral vergoedingen van gemeenten voor vakleerkrachten, Taalklassen, 

onderwijsbegeleiding en huisvesting.    
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Overige baten  

 

Tabel 6: De overige baten 

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Prognose  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ouderbijdragen / TSO 435 423 557 418 566 568 570 569 569 

Verhuur 417 418 432 410 448 448 448 448 448 

Detachering  36 60 40 63 83 83 83 83 83 

Overig  21 28 24 211 26 26 26 26 26 

Totaal overige baten 909 929 1.053 1.102 1.124 1.125 1.127 1.126 1.126 
 

De TSO opbrengsten zijn vanaf 2021 omhooggegaan. Dit komt omdat het voor opvangorganisaties veelal niet rendabel is om TSO aan te bieden. Meerdere 

scholen hebben om deze reden de TSO weer in eigen beheer genomen. Onder overige baten zijn inkomsten van derden opgenomen zoals Bartimeus, Auris 

en overige subsidies, bijvoorbeeld muziekimpuls. 

 

Toelichting lasten 

Personeelslasten  

De personeelslasten nemen toe in 2022 behoorlijk toe en lopen daarna weer terug. Dit betreft voornamelijk de inzet van personeel op de hiervoor genoemde 

NPO-gelden. Voor zover er een lagere last is begroot dan er aan NPO-baten binnenkomt, is voorlopig een nog te besteden bedrag onder de lasten 

opgenomen. Per saldo is er daarom op de NPO-gelden onder aan de streep geen na- of voordelig saldo. Dit geldt voor de jaren 2022 en 2023.  

Er is rekening gehouden met mogelijke wachtgeldverplichtingen in de toekomst.  

 

Tabel 7: Overzicht personele lasten 

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Prognose  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Lonen en salarissen 32.059 34.376 33.078 34.283 35.606 34.298 33.431 33.135 32.952 

Extern personeel * 855 1.662 501 500 787 503 269 269 269 

Onderwijs/ambulante begeleiding 254 143 217 110 289 244 204 204 221 

Opleidingskosten 449 430 572 483 884 661 469 462 443 

Transitievergoeding 100 405 100 100 401 239 100 100 100 

Dototatie personele voorziening 24 -218 27 40 40 40 40 40 40 

Ov. Personeelslasten 518 41 512 284 1.083 971 453 456 470 

Totaal pers.lasten 34.259 36.838 35.006 35.800 39.090 36.955 34.967 34.667 34.496 
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Loon en salariskosten 
De loonkosten van 2022 zijn berekend met de meest recente premies. De wijziging in de premiepercentages en franchisebedragen van de regelingen van het 
ABP zijn niet in de begroting verwerkt, omdat deze nog niet bekend zijn gemaakt. Er wordt vanuit gegaan dan eventuele bijstelling van die percentages wordt 
gecompenseerd door een gelijke bijstelling van de personele bekostiging. Wel is de aanpassing in de salarisschalen van 2021 meegenomen, zoals die in het 
vierde kwartaal van 2021 bekend werden en met terugwerkende kracht in november 2021 tot 1 januari 2021 zijn herberekend.  
 
De loonkosten stijgen de jaren daarna door: 

• Per augustus van elk jaar is rekening gehouden met een tredeverhoging indien dit van toepassing is; 

• Hogere salariskosten van de zij-instromers op het moment dat zij zelfstandig voor de klas gaan en indien onderwijsassistenten het diploma tot 

leraarondersteuner behalen. 

Formatie 

Het gemiddeld aantal fte is in 2022 van 468,8 gedaald naar 459,19. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de daling in de leerlingenaantallen. Door de 

aanstelling van personeel op de NPO-gelden vindt er per saldo toch een toename van het aantal fte's plaats. Alle NPO-aanstellingen betreffen tijdelijke 

aanstellingen of tijdelijke uitbreidingen. Voor mogelijke wachtgeldverplichtingen, voor de periode na beëindiging van de NPO-inzet, wordt een bedrag van de 

ontvangen NPO-geden gereserveerd op een bestemmingsreserve. 

 

Tabel 8: gemiddelde aantal FTE per jaar  

Categorie 
in fte 

Begroting 
2021 

Realisatie 
t/m sept '21 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

        

OP Regulier 338,4 360,07 303,61 298,5 293,7 287,4 284,1 

OP Intern begeleider   19,76 20,0 20,8 20,9 21,1 

OP Vakleerkrachten 11,9 13,51 13,36 13,3 13,2 13,2 13,2 

OP Vervangingspool 21,2  23,50 23,0 22,2 21,0 20,8 

OOP Onderwijsondersteunend  29,0 32,19 26,51 24,8 25,1 25,6 25,5 

OOP Niet onderwijsondersteunend* 32,5 14,61 33,17 32,5 32,0 32,0 32,0 

CVB/Directie 27,7 33,01 31,70 31,7 32,2 31,8 31,3 

Ouderschapsverlof 1,7 1,05 1,93 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zwangerschapsverlof  7,05      

BAPO 6,4 6,87 5,52 4,8 4,2 2,9 1,7 

Stagiair  4,48 0,14 0,0 0,2 0,2 0,2 

        

Totale personele bezetting excl. NPO 468,8 472,8 459,19 448,8 443,4 434,8 429,7 

NPO  7,0 32,45 13,4 0,0 0,0 0,0 

Totale personele bezetting incl. NPO 468,8 479,8 491,64 462,1 443,4 434,8 429,7 
* OOP niet onderwijsondersteunend betreft medewerkers bestuurskantoor, administratief medewerkers op de scholen en conciërges 

Eventuele taakstellingen zijn in OP verwerkt maar daarmee is niet gezegd dat de taakstelling ook in die functiecategorie dient plaats te vinden. 
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Tabel 9: Gemiddelde loonsommen per jaar 

In €  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totaal gem. loonsom 68.022 70.559 72.135 73.301 75.397 76.209 76.685 
 

De gemiddelde loonsommen stijgen in 2022 t.o.v. het jaar 2021. In de begroting wordt rekening gehouden met de CAO PO die in 2021 is afgesloten, waarbij 

salariskosten met 2,65% gestegen zijn. Bij de berekening van de gemiddelde loonsom is de externe inzet buiten beschouwing gelaten. 
 
Opleidingskosten 
De opleidingskosten nemen toe, omdat er door een aantal scholen naast het individuele cao-budget van € 500 per wtf extra opleidingskosten opnemen voor 

professionalisering. Dit is in lijn met het koersplan. Bovenschools zijn er opleidingskosten begroot voor het opleiden van schoolleiders en IB, de 

opleidingskosten van de zij-instromers, de Sophia Academie en voor het Young Sophia Program.  

 
Overige personeelslasten 

De overige personeelslasten kennen een grote piek in 2022 en 2023; dit heeft te maken met de NPO-gelden.  

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten blijven de komende jaren behoorlijk stabiel en variëren tussen de € 1,05 en € 1,1 miljoen. Vanaf 2020 is o.a. als gevolg van covid-19 

met prioriteit in ICT geïnvesteerd. Ook wordt er in de begroting rekening gehouden met investeringen in het kader van de nieuwbouw van Kinderburg/Rank, 

Meer en Dorp en Zeehonk Wakersduin.  

 

Huisvestingslasten  

Tabel 10: De huisvestingslasten  

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Prognose  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Huur 262 213 221 206 195 188 188 188 189 

Onderhoud 247 274 252 300 465 400 400 400 400 

Dot. Voorz. groot oh 999 1.174 909 1.175 1.102 1.082 1.082 1.082 1.082 

Energie en water 588 581 607 594 626 628 628 628 628 

Schoonmaak 874 940 970 895 991 991 991 991 991 

Overig * 333 348 392 245 329 325 273 243 245 

Totaal huisvestingslasten 3.304 3.530 3.350 3.415 3.709 3.613 3.562 3.532 3.535 
 

Toelichting 
De huisvestingslasten zijn in 2022 hoger dan begroot in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud. 
In 2021 is deze storting opnieuw berekend en derhalve aangepast naar de nieuwe berekening. In 2022 zal het hele MJOP worden geactualiseerd. Daarnaast 
dalen de kosten voor de tijdelijke huisvesting van Meer en Dorp. 
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De onderhoudskosten nemen af, door lagere onderhoudskosten bij nieuwbouw en er sluiten locaties i.v.m. fusie tussen scholen. 
 

Overige lasten 

Tabel 11: De overige lasten 

 

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Prognose  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ICT kosten 802 908 805 1.020 1.001 900 892 905 905 

Leermiddelen 532 517 541 575 622 554 510 504 504 

Kopieerkosten 199 224 205 185 189 194 194 194 194 

Kst TSO/ouderbijdr.* 368 354 487 400 539 527 525 534 534 

Beheer en bestuur ** 507 285 689 350 844 619 664 619 574 

Adm. systemen 84 93 70 73 78 78 78 78 78 

Overig *** 616 566 649 472 687 665 485 543 771 

Totaal overige lasten 3.107 2.946 3.446 3.075 3.960 3.537 3.348 3.377 3.560 
 

 

Toelichting 

• De kosten voor de TSO zijn vanaf 2021 toegenomen; dit komt door de uitbreiding van de TSO-activiteiten. Voor de instellingen voor kinderopvang is 

deze activiteit vaak niet rendabel, vandaar dat scholen weer vaker zelf voor de TSO zorgen. Omdat de opbrengsten voor TSO gelijk zijn aan de 

lasten, heeft de toename geen impact op het resultaat; 

• In de begroting zijn kosten opgenomen voor kwaliteit van onderwijs op de scholen (€ 150K in 2020 aflopend naar € 25K in 2024). Voor 2022 is een 

post voor nieuw beleid (eventueel voor onvoorzien) in de begroting meegenomen (€ 250K) en voor profilering (€ 100K); deze post valt onder Beheer 

en bestuur in de begroting.  
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5. Bovenschoolse formatie 

 
Tabel 12: Specificatie kosten Centraal Bureau, Bovenschools, Vervangingspool en CvB/RvT  

In € 1.000 Begroting Realisatie Begroting  Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2020 2020 2021 
2021 t/m 
sept 2022 2023 2024 2025 2026 

          

Loon en salariskosten           

Loonkosten Centraal  Bureau  1.678 2.237 1.890 1.586 1.762 1.733 1.685 1.692 1.698 

Loonkosten Bovenschools  344 441 764 463 622 560 548 549 537 

Loonkosten Vervangingspool  1.739 1.515 1.570 1.107 1.627 1.601 1.563 1.506 1.491 

Loonkosten CvB/RvT/GMR 0 0 0 0 349 357 365 370 370 

Totaal loon en salariskosten 3.761 4.193 4.224 3.156 4.360 4.250 4.162 4.118 4.097 

          

FTE           

Centraal Bureau  18,80   20,21   22,90   20,07   20,30   19,88   19,30   19,30  19,30 

Bovenschools  15,90   6,20   15,77   6,23   8,58   6,28   4,20   4,20  4,20 

Vervangingspool  26,81   21,77   19,10   21,86   24,60   24,10   23,27   22,10  21,78 

CvB/RvT/GMR  -     -     -     2,00   2,37   2,37   2,37   2,37  2,37 

Totaal  61,51   48,18   57,77   50,16   55,85   52,63   49,14   47,97   47,65  

          
 
Centraal Bureau  

De loonkosten van het Centraal Bureau zijn 3,9% van de totale baten van Sophia Scholen in 2021. In 2022 loopt dit terug naar 3,7%. Dit is hoger dan de norm 

die in het verleden is gesteld van 3,25%. Door het insourcen van taken gerelateerd aan het groot onderhoud is vanaf 2022 de dotatie voor de 

onderhoudsvoorziening afgenomen en zijn de loonkosten van het CB toegenomen (0,3% toename t.o.v. de totale baten). In 2021 en naar verwachting ook in 

2022 is sprake van langdurig zieken en, omdat het CB geen gebruik maakt van de vervangingspool, zijn de loonkosten daardoor verhoudingsgewijs hoger 

dan normaal (per saldo ook een 0,3% toename t.o.v. de totale baten).   
 

Bovenschools 

Binnen Sophia Scholen is vanuit het solidariteitsprincipe het beleid ingevoerd dat voor een aantal cao-regelingen de kosten bovenschools worden verwerkt. 

Het gaat hierbij om uren die opgenomen worden voor BAPO, Ouderschapsverlof (betaald en onbetaald) en onbetaald verlof. De kosten worden vervolgens 

verdeeld over de scholen op basis van de leerlingenaantallen.  
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Vervangingspool (VVP) 
De vervangingspool is ingericht voor het opvangen van verzuim en bijzonder verlof conform de cao. De VVP is bestemd voor verzuim voor onderwijzend 
personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgevende taken. De norm voor het verzuim is in 2022 op 5,2% gezet en we willen conform het 
Koersplan in 2025 uitkomen op 4,5%, Dit is het uitgangspunt voor de hoogte van de pool. Bij de aanvang van 2022 zijn er 25 fte opgenomen, vanaf augustus 
2022 daalt dat naar 24,0 fte en vanaf augustus 2024 loopt de vervangingspool terug naar 22,0 fte. 
 

Voor het CB, dat niet uit de VVP kan putten, is een percentage van de loonkosten opgenomen. 
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6. Investeringen 

 

In de kaderbrief is als richtlijn de investeringsnorm € 100 per leerling per jaar aangehouden, conform het investeringsbeleid van de afgelopen jaren. De 

jaarlijks budgetten, volgens deze richtlijn, mogen ook verzameld worden om op enig moment grote investeringen mogelijk te maken. 

 

De toename van de aanvraag voor investering heeft enerzijds te maken met een aantal scholen waar nieuwbouw zal plaats vinden. Verder zijn er door covid-

19 in 2020 en 2021 meer investeringen op ICT-gebied geweest en is er rekening gehouden met de daarbij behorende vervangingsinvesteringen in 2025 en 

2026. Tot slot wordt ook een beperkt deel van de NPO-gelden gebruikt voor investeringen. Dat laatste gebeurt alleen als er een direct verband is tussen het 

wegnemen of verkleinen van de onderwijsachterstand van leerlingen en het benodigde middel zoals ICT-middelen.   
 

Tabel 13: Investeringen per jaar 

In € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Geplande investeringen:                
 Immateriële vaste activa  0 15 11 11 11 11 11 
 Gebouwen/verbouwingen  0 0 95 230 0 287 0 
 Inventaris apparatuur  6 5 17 20 0 2 0 
 Machines en Installaties  0 0 316 0 0 0 0 
 ICT  532 639 259 240 526 399 264 
 Leermethoden  95 157 250 157 55 17 52 
 Overige vaste materiele activa  33 0 387 370 0 240 36 
 Meubilair  207 428 504 1.072 188 811 13 

 Totaal Investeringen   873 1.243 1.838 2.100 780 1.766 374 
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7. Groot onderhoud 

 

De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte uitgaven voor de komende 40 jaar. De dotatie bedraagt jaarlijks circa € 1.000K. Dit is gebaseerd 

op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP wordt in 2022 geactualiseerd.  

 
Voor de scholen waarvoor het onderhoud wordt geregeld via de VvE (Antonius en Montessori) of beheerstichting (Buitenplaats) wordt ook een dotatie 

opgenomen als voorziening voor het groot onderhoud. Voor de beheersstichting St. Willibrord wordt geen dotatie opgenomen, hiervoor wordt gedoteerd in de 

beheerstichting Nassaupark de kosten komen jaarlijks ten laste van het resultaat van de St. Willibrord. 

 

Tabel 14: Ontwikkeling voorziening groot onderhoud 

 

 

 

  

In € 1.000 Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Stand 1-jan 1.432 1.450 1.884 2.136 2.385 2.728 2.687 

Totaal dotatie 909 1.174 1.102 1.082 1.082 1.082 1.082 

Vrijval 0 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking -2.087 -740 -850 -833 -739 -1.123 -760 

Stand 31-dec 254 1.884 2.136 2.385 2.728 2.687 3.009 
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8. Financiële kengetallen 
 
Tabel 15: Balans 
 

In € 1000 Realisatie Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
  31-dec-20 31-dec-21 31-dec-22 31-dec-23 31-dec-24 31-dec-25 31-dec-26 

Materiële vaste activa 4.674 4.540 5.310 6.326 6.031 6.680 5.954 
Financiële vaste activa * 123 87 62 37 12 0 0 
Vorderingen ** 2.955 2.705 827 800 800 800 800 
Liquide middelen 8.937 8.771 7.726 7.009 7.672 6.994 8.042 
Totaal activa 16.689 16.103 13.925 14.172 14.515 14.474 14.796 
          
Eigen vermogen 9.670 9.473 7.079 7.077 7.077 7.077 7.077 
Voorzieningen *** 2.299 2.598 2.846 3.095 3.438 3.397 3.719 
Kortlopende schulden **** 4.720 4.032 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Totaal passiva 16.689 16.103 13.925 14.172 14.515 14.474 14.796 

 
*Betaalde borg voor tablets van Snappet 
 
Toelichting balans 
De balans laat een financieel gezonde organisatie zien. Het eigen vermogen is ruim voldoende om de risico’s in de risicoanalyse op te vangen. 
 
De materiele vaste activa bestaat uit activa die aanwezig is op de scholen. Jaarlijks wordt de activa bijgesteld met de investeringen grotendeels gebaseerd op 
een richtlijn van €100 per leerling. In 2020 en 2021 is naar aanleiding van de covid-19 uitbraak prioriteit gegeven aan de nodige vervangingsinvesteringen op 
ICT-vlak. Ook wordt er rekening gehouden met investeringen als gevolg van voorgenomen fusies en nieuwbouw van locaties. 
 
Bij de vorderingen is de aanname gedaan dat deze één belangrijke wijziging zullen ondergaan. De hoogste post onder de vorderingen t/m 2021 betreft de 
bekostiging die wij te weinig ontvangen van OCW conform het betaalritme dat door OCW is vastgesteld. In de maanden augustus tot en met december wordt 
er 6,9 % minder dan de verwachte 5/12 van de personele bekostiging betaalbaar gesteld. Vanaf augustus 2022 kan deze vordering niet opnieuw worden 
opgenomen. Dat komt omdat vanaf 2023 de nieuw bekostiging start en er wordt door OC&W geen nabetaling meer gedaan over de periode augustus t/m 
december 2022. Dit betreft een verlaging van ongeveer 1,8 miljoen. 
 
Het Eigen Vermogen betreft de middelen die de stichting ter beschikking heeft om risico’s op te vangen.  
In 2022 vindt een grote wijziging plaats. In het verleden werd in de periode augustus t/m december van ieder jaar een vordering op OC&W opgenomen. Op 31 
december van ieder jaar was deze vordering op het hoogste punt. Deze vordering ontstond omdat OC&W in die vijf maanden minder dan 5/12 van de 
schooljaarsubsidie overmaakte. In de zeven maanden van het daaropvolgende jaar liep deze vordering weer langzaam naar nul omdat in die zeven maanden 
door OC&W meer dan 7/12 werd overgemaakt. Omdat in 2023 een nieuw bekostigingssysteem start op basis van kalenderjaren, bestaat de beschikking voor 
het schooljaar 2022/2023 feitelijk slechts uit de laatste vijf maanden van 2022 en in 2023 start het nieuwe systeem. En OC&W zal in de periode augustus t/m 
december 2022 geen verhoogd bedrag uitbetalen. Dit resulteert eenmalig in € 1,8 miljoen minder baten en dus een extra negatief resultaat van hetzelfde 
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bedrag. En deze € 1,8 miljoen wordt vervolgens ook in mindering gebracht op het Eigen Vermogen. Deze bijzonderheid geldt voor alle PO-instellingen in 
Nederland.  
Op basis van de risicoanalyse is een inschatting gemaakt van financiële effecten van deze risico’s. Het eigen vermogen dat nodig is om de risico’s in de jaren 
2022 tot 2026 op te kunnen vangen, bedraagt € 6,95 miljoen. Het eigen vermogen is voldoende om deze risico’s op te vangen; gedurende de 
begrotingsperiode blijft het vermogen gelijk. Het volledige eigen vermogen is beschikbaar in liquide middelen en dus vrij inzetbaar. Er is wat financiële ruimte 
om te investeren in de organisatie. 
  
Jaarlijks neemt het eigen vermogen toe of af met het behaalde exploitatieresultaat. Op dit moment is het eigen vermogen voldoende om de risico’s uit de 
risicoanalyse op te vangen. Het eigen vermogen is nagenoeg volledig beschikbaar in liquide middelen. 
De voorzieningen bestaan uit de voorziening voor het meerjaren onderhoud en de personele voorzieningen. De personele voorzieningen betreffen onder 

andere de jubileumvoorziening en voorziening voor langdurig zieken.  
 
Voor de kortlopende schulden is de aanname gedaan dat deze nagenoeg gelijk blijven, omdat de posten zoals crediteuren, belastingen en premies en 

vakantiegeld jaarlijks terugkeren en het niet de verwachting is dat de bijbehorende bedragen sterk fluctueren.  
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Tabel 16: Kasstroom 
 

In € 1000   Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Beginsaldo liquide middelen                  8.937                8.771                7.726                7.009                7.672                6.994  
          

Kasstroom uit operationele activiteiten:        

Resultaat (excl. afschrijvingen)                    722              -1.326                1.082                1.075                1.117                1.100  

Mutaties werkkapitaal:         

vorderingen                    250                1.878                    27                     -                       -                       -    

kortlopende schulden                   -688                   -32                     -                       -                       -                       -    

Mutaties voorzieningen                    299                  248                  249                  343                   -41                  322  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten                   583                  768               1.358               1.418               1.076               1.422  
          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:        

Materiele vaste activa                   -785              -1.838              -2.100                 -780              -1.766                 -374  

Financiele vaste activa                      36                    25                    25                    25                    12                     -    

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten                 -749              -1.813              -2.075                 -755              -1.754                 -374  
          

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten        

          

Mutatie liquide middelen                   -166              -1.045                 -717                  663                 -678                1.048  
          

Eindsaldo liquide middelen                  8.771                7.726                7.009                7.672                6.994                8.042  
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De kengetallen voldoen allemaal aan de norm en laten een financieel gezonde organisatie zien. Ook in 2022 een negatief exploitatieresultaat te begroten past 

daarbinnen. Deze financiële, gezonde situatie is de basis voor het besluit om vanaf 2023 een budget neutrale begroting op te stellen met voldoende ruimte 

om te investeren.  

 

In bijlage 2 is de risicoanalyse opgenomen. Daarin zijn risico’s opgenomen die Sophia Scholen loopt gedurende de periode van de meerjarenbegroting. Het 
betreffen risico’s, geen gebeurtenissen of plannen die zich zeker gaan voordoen. Elk risico is omgerekend naar mogelijke kosten die kunnen ontstaan als het 
risico realiteit wordt. Daarnaast is er een kans gekoppeld met daarbij een inschatting dat het risico zich daadwerkelijk gaat voordoen. Op basis van de kans is 
een inschatting gemaakt van het eigen vermogen dat Sophia Scholen aan moet houden om dit risico op te kunnen vangen. De kans dat alle risico’s zich 
namelijk tegelijkertijd voorgaan doen is gering. De risico’s zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, het eigen vermogen van de stichting is voldoende 
om de risico’s op te kunnen vangen. Voor elk risico zijn ook beheersingsmaatrelen opgesteld. Deze beheersingsmaatregelen moeten voorkomen dat de 
risico’s realiteit worden. De beheersingsmaatrelen zijn niet toegevoegd aan de meerjarenbegroting.  
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Tabel 17: Financiële kengetallen  

In € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Norm 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026   

          

eigen vermogen  10.228 7.079 7.077 7.077 7.077 7.077   

totaal vermogen 13.850 16.103 14.172 14.515 14.474 14.796   

Solvabiliteit 2 74% 44% 50% 49% 49% 48% > 30% 

          

vlottende activa 8.989 8.553 7.809 8.472 7.794 8.842   

kortlopende schulden 3.626 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000   

Liquiditeit 2,48 2,14 1,95 2,12 1,95 2,21 > 1 

          

huisvestingslst+afschr.geb.terreinen 3.389             3.748              3.661              3.612              3.593              3.597    

totale lasten 42.777           47.811  45.174 42.939 42.679 42.677   

Huisvestingsratio 7,92% 7,84% 8,11% 8,41% 8,42% 8,43% <10% 

          

personeelslasten  35.006 39.090 36.955 34.967 34.667 34.496   

rijksbijdragen 40.826 45.766 43.684 41.464 41.169 41.152   

Personeelslasten/Rijksbijdragen 85,7% 85,4% 84,6% 84,3% 84,2% 83,8% Max. 85% 

          

resultaat -458 -2.394 -2 0 0 0   

totale baten 42.416 47.307 45.184 42.951 42.691 42.689   

Rentabiliteit -1,1% -5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >0% over 3 jaar 

          

eigen vermogen             9.212              7.079              7.077              7.077              7.077              7.077    

totale baten           42.327            47.307            45.184            42.951            42.691            42.689    

Weerstandsvermogen 21,8% 15,0% 15,7% 16,5% 16,6% 16,6% tussen 10%-40% 

          

feitelijk eigen vermogen 9.115 6.982 6.980 6.980 6.980 6.980   

normatief eigen vermogen 7.174 7.675 8.585 8.179 8.815 8.088   

Ratio Eigen Vermogen               1,27                0,91                0,81                0,85                0,79                0,86    

 

*De grote mutatie in 2022 wordt veroorzaakt door de nieuw bekostiging; voor een toelichting zie de tekst bij het Eigen Vermogen 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Gemiddelde groepsgrootte 
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Omschrijving risico Toelichting 2022 2023 2024 2025 2026 Kans 2022 2023 2024 2025 2026

Strategische risico's

1. Bekostiging Taalkassen Risico dat de gemeenten de subsidie intrekken (ad € 105K per 

schooljaar). Of dat de samenstelling van de leerlingen wijzigt

waardoor de bekostiging afneemt

 €      196  €      196  €          -    €          -    €          -   30%  €         59  €         59  €          -    €          -    €          -   

2. Verminderen of wegvallen vergoedingen van

overheden

De gemeenten hebben het afgelopen jaar verschillende

vergoedingen aangepast of stopgezet. 

 €      295  €      285  €      285  €      285  €      285 40%  €      118  €      114  €      114  €      114  €      114 

3. Vossepark, fusie school, nieuwbouw De Jozef en de Leerwinkel zijn per 1/8/2019 gefuseerd tot de

school Vossepark gevestigd op de locatie van de Leerwinkel,

dit vooruitlopend op de betrekking van het nieuwe gebouw.

Een fusie brengt onrust mee met als gevolg dat de

leerlingaantallen dalen, uitgangspunt 10%

 €      139  €      133  €      135  €      135 30%  €         42  €         40  €         41  €         41 

4. Fusie Kinderburg - Rank; Het Sterrenwerk Een fusie tussen scholen kan onrust met zich meebrengen

met als gevolg dat de leerlingaantallen dalen en daarmee ook

de opbrengsten, uitgang 10% dalend leerlingaantal

 €      204  €      202  €      213  €      205  €      202 30%  €         61  €         60  €         64  €         61  €         61 

5. Fusie Zeehonk - Wakersduin Per 01-08-2021 gaan voormalig Zeehonk- Wakersduin

fuseren, tot het moment van oplevering nieuwbouw worden

de leerlingen op 2 locaties gehuisvest wat tot een daling van

het aantal leerlingen kan leiden.

 €      146  €      164  €      158  €      143  €      139 30%  €         44  €         49  €         48  €         43  €         42 

6. De Nieuwe School Per 01-08-2021 start De Nieuwe School, kan pas zelfstandig

worden als het aantal leerlingen boven de opheffingsnorm

uitkomen, tot die tijd vergt dit voorfinanciering

 €      135  €         45  €         34  €         21 90%  €      121  €         40  €         31  €         19  €          -   

7. Project Luchthaven Valkenburg Mogelijk (50% 'risico') kunnen we in 2024

onderwijsvoorziening starten in nieuwbouwwijk Katwijk.

Vergt voorfinanciering van gemiddeld 8 fte. 

 €      584  €      584  €      584 50%  €          -    €          -    €      292  €      292  €      292 

8. Overplaats Prognose schets stevige groei, maar gebouw is nu al bijna te

krap. Uitbreiding is nog niet voorzien. Risico van 80% dat

voorziene groei niet wordt gerealiseerd.

 €          -    €          -    €         66  €         48 80%  €          -    €          -    €         53  €         38  €          -   

Bijlage 2: Risicoanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Risico's Personeel en HR 

9. Hoger ziekteverzuim dan de

verzuimdoelstelling of pieken in het verzuim.

Risico dat het verzuim boven de gestelde norm van 5%

uitkomt. Er is op dit moment in de begroting gerekend met

25 fte in de VVP om verzuim op te vangen, kans is reeel dat

VVP gebruik moet maken van extern personeel agv

lerarentekort

 €      348  €      348  €      145  €      145  €      145 60%  €      209  €      209  €         87  €         87  €         87 

10. Verzuim OOP / Directie In de vervangingspool is formatie opgenomen voor OP

functies. Op het moment dat een directeur of medewerker

van het centraal bureau uitvalt wordt dit veelal niet direct

vervangen. Als er sprake is van langdurige ziekte wordt er

vervanging ingezet veel al op interimbasis. 

 €      453  €      453  €      453  €      453  €      453 50%  €      227  €      227  €      227  €      227  €      227 

11. Lerarentekort Het lerarentekort gaat de komende jaren toenemen. Om de

formatie op peil te houden, zullen extra kosten gemaakt

moeten worden voor bijv. inzet van ZZP-ers. Extra kosten zijn

50% van de loonkosten van eigen personeel. 

 €      367  €      423  €      466  €      479  €      479 60%  €      220  €      254  €      280  €      287  €      287 

12. Medewerkers wachtgeldregeling Bij het niet opvolgen van de Wet en regelgeving met

betrekking op de medewerks in de wachtgeldregeling kan er

een terugbetalingsverplichting ontstaan naar OCW. Dit risico

is aanwezig geduurende de periode van de WW uitkering.

 €      630  €      630  €      630  €      630  €      630 20%  €      126  €      126  €      126  €      126  €      126 

13. Eigenrisicodrager voor de Ziektewet Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt Sophia

Scholen zelf de Ziektewet-uitkering voor uw (ex-)werknemers

die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij

Sophia Scholen werken. De uitkering bedraagt 70% van het

dagloon. Aaname is jaarlijks (1% van de formatie) waarvoor

de uitkering betaald moet worden.

 €      248  €      248  €      248  €      248  €      248 50%  €      124  €      124  €      124  €      124  €      124 

Financiele en fiscale risico's  €          -    €          -    €          -    €          -   

14. Vernieuwde opbouw voorziening groot

onderhoud

In 2018 gaven accountants aan dat wijze waarop voorziening

was opgebouwd en hebben accountants een nieuwe wijze

voorgesteld, dit zou leiden tot een grotere voorziening, die

aangevuld zou moeten worden vanuit het eigen vermogen. In

2023 moet de gewenste systematiek ingevoerd zijn, maar nu

nog te veel onduidelijkheden

 €          -    €          -    €          -    €          -   50%  €          -    €          -    €          -    €          -   

Overige risico's  €          -    €          -    €          -    €          -   

Totaal  €   3.160  €   3.127  €   3.418  €   3.375  €   3.165  €   1.350  €   1.302  €   1.485  €   1.459  €   1.359 

Inschatting jaarlijkse terugkerend risico 1.350€    1.302€    1.485€    1.459€    1.359€    

Benodigd risico vermogen  €   6.954 

 


