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Voorwoord
2021 was het eerste volledige jaar waarin we
als nieuw collegiaal college van bestuur
samen koers zetten naar bevlogen onderwijs
voor de wereld van morgen. Het strategisch
beleidsplan 2020-2024 lag er al. En dan komt
het aan op de uitvoering. Dat kan een
spannende fase zijn in een organisatie, maar
wij hoorden in de organisatie en op de
scholen vrijwel alleen maar enthousiasme om
aan de slag te gaan met het nieuwe beleid.
De belangrijkste ambities werden breed en
bevlogen omarmd:
Verder versterken van onderwijskwaliteit
Ruimte voor persoonlijke groei
Leren van en met elkaar
We maakten - ondanks de impact van
cornona - een flinke professionaliserings-slag.
Door samen met de schoolleiders de
belangrijkste beleidsthema's op te pakken en
samen verantwoordelijkheid voor onze
ambities te nemen. En door een stevig Deltasupport team te formeren om in die ambities
ook meteen met expertise de daad bij het
woord te kunnen voegen.
Het was goed te ervaren dat we in de
omvangrijke professionaliseringsslag nauw
konden optrekken met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
en de raad van toezicht.

Dit bestuursverslag hebben we opgebouwd in
hoofdstukken die een aantal belangrijke
beleidsthema's volgen:
Onderwijs & kwaliteit
Personeel & organisatie
Huisvesting & facilitair, ICT
Financiën
In ieder van deze thema's hebben we in het
afgelopen jaar grote sprongen gemaakt. In
deze hoofstukken leest u hierover.
Het meest trots zijn we op de focus die we
organisatie-breed bij al die veranderingen en
ambities voor ogen bleven houden: alles voor
kwalitatief heel goed onderwijs voor alle
kinderen in de gemeente Oosterhout.
Bevlogen onderwijs, voor de wereld van
morgen!
Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen
of ideeën voor Delta-onderwijs na het lezen
van dit bestuursverslag? Dan horen we die
graag!

College van bestuur Delta-onderwijs
Niels Brans, voorzitter
Theo Lauwen, lid
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Het schoolbestuur
Profiel Delta-onderwijs
Onze missie
Onze leerlingen en professionals begeleiden
in hun leerproces en ontwikkeling tot
gelukkige, zelfstandige en kritische
wereldburgers, die ruimdenkend en
respectvol in verbinding staan met anderen
en zo bijdragen aan een duurzame
samenleving.
Onze waarden: eigenheid, vertrouwen,
ontwikkeling en verbinding
We zijn een waardengedreven organisatie.
Dat wil zeggen dat we onze waarden
eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en
verbinding willen terugzien in alles wat we
doen en ook in wat anderen op onze scholen
ervaren in uitstraling, communicatie, houding
en gedrag.

Strategisch beleidsplan
Het volledige Strategische Beleidsplan 20202024 is te downloaden op delta-onderwijs.nl.
Toegankelijkheid & toelating
Bij Delta-onderwijs nemen we het
toelatingsbeleid en de zorgplicht van de
scholen uiterst serieus. Met 19 verschillende
scholen in Oosterhout en omgeving zorgen
we voor dekkend onderwijs, er is altijd een
school die past.

Onze visie: bevlogen onderwijs voor de
wereld van morgen
Wij geloven erin dat alle kinderen het recht
hebben om hun eigen talenten en
persoonlijkheid te ontwikkelen en om
volwaardig mee te doen in een verbonden en
dynamische wereld. We blijven voortbouwen
op een stevige basis met meetbare kennis en
kunde, maar we streven ook naar een
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn,
zelfredzaamheid, zorg voor de ander, voor de
omgeving en in samen leren en ontdekken.
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Organisatie
Contactgegevens
Delta-onderwijs
Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout
Postbus 4318
4900 CH Oosterhout
0612 424551
secretariaat@delta-onderwijs.nl
delta-onderwijs.nl
Bestuursnummer 40278
KvK nummer 41105843
Delta-onderwijs is een stichting

College van bestuur
De heer drs. C.A.W. Brans MEM
Voorzitter college van bestuur

De heer T.J.D. Lauwen
Lid college van bestuur

Nevenfuncties
Voorzitter CvB Delta-voorschool
(onbezoldigd)
Lid CvB Stichting Kinderopvang
Oosterhout (SKO) (onbezoldigd)
Lid CvB Stichting Tussenschoolse Opvang
Oosterhout (STO) (onbezoldigd)
Lid CvB Stichting Financiering
Kinderopvang Oosterhout (SFKO)
(onbezoldigd)
Lid algemeen bestuur RSVO 3003
Regionaal Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Breda
Gastdocent MLO Avans+ (bezoldigd)

Nevenfuncties
Voorzitter CvB Stichting Kinderopvang
Oosterhout (SKO) (bezoldigd)
Voorzitter CvB Stichting Tussenschoolse
Opvang Oosterhout (STO) (onbezoldigd)
Voorzitter CvB Stichting Financiering
Kinderopvang Oosterhout (SFKO)
(onbezoldigd)
Lid CvB Delta-Voorschool (onbezoldigd)
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Organisatie
RvT
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Organisatie
Delta-scholen
1. Brede Dorpsschool De Achthoek 03WF
2. KBS De Berkenhof 16IB
3. KBS De Beiaard 08WK00
4. OBS De Duizendpoot 21OY
5. OBS De Kameleon 11JR
6. KBS Marcoen 06FT
7. KBS De Meander 24NP
8. KBS Paulo Freire 06MJ
9. OBS De Pionier 24NN
10. OBS Rubenshof 09IR
11. Brede Dorpsschol St. Jan 07DH
12. OBS Sterrendonk 10EG
13. KBS De Touwbaan 16GU
14. KBS Torenschouw 03UU
15. KBS De Westhoek 16BE
16. KC De Ontdekking 04TF
17. Montessorischool 08WK01
18. SBO De Wissel 12XR
19. Praktijkschool De Zwaaikom 13VV
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Medezeggenschap
19 medezeggenschapsraden, 1 GMR
Alle 19 Delta-scholen hebben een eigen
medezeggenschapsraad (MR), waarin
vertegenwoordigers van ouders,
medewerkers en soms ook leerlingen samen
met de schoolleiding het beleid van de school
bespreken. Er is ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van en voor
alle negentien scholen. Samen met het
college van bestuur van Delta bespreken de
GMR-leden het bovenschoolse beleid, de
zaken die alle scholen aangaan. Denk maar
aan begroting, onderwijskansenbeleid, een
zorgplan voor alle leerlingen en
personeelsbeleid. De GMR vergadert
minimaal zes keer per jaar bij Delta. De
vergaderingen zijn openbaar en verlopen
altijd via een vaste volgorde. Vooraf bespreken
de GMR-leden samen de agendapunten.
Daarna sluit het college van bestuur aan om
onderwerpen toe te lichten en vragen te
beantwoorden. Na een pauze zetten de GMRleden de vergadering voort zonder college
van bestuur en beslissen ze over advies of
instemming bij de ingebrachte
agendapunten. De verslagen van de GMRvergaderingen worden achteraf gepubliceerd
voor alle MR-leden en zijn voor alle andere
geïnteresseerden op te vragen via e-mail.
Contact tussen MR en GMR
Vanuit de GMR heeft de MR van iedere school
een vast contactpersoon, zodat er altijd de
mogelijkheid is om vanuit de MR van de
school de dialoog te voeren met de GMR. De
GMR hecht veel waarde aan de meningen van
alle leerlingen, ouders, verzorgers en
medewerkers van de scholen. Essentieel
hierbij is goed contact. Daarom is niet alleen
informeren belangrijk, maar ook luisteren
naar en meewegen van alle meningen.

Onderlinge communicatie gebeurt vooral via
de MR van de scholen. In de GMR beoordelen
de GMR-leden samen alle correspondentie en
laten die meewegen in de besluitvorming. De
GMR doet regelmatig een beroep op ouders,
verzorgers en medewerkers. Leden hebben
een zittingstermijn van drie jaar.
De GMR bestaat uit twaalf personen: zes
ouders en zes medewerkers. In schooljaar
2021-2022 zijn dat:
Wanda Antheunisse (ouder) – KBS de
Touwbaan, Brede Dorpsschool De Achthoek
Carla Bernhart (personeel) – KBS De Westhoek
Veerle Brugmans – de Bont (ouder) – KBS Paulo
Freire, KBS Torenschouw
Nanouk Boerefijn (personeel) – KBS De
Berkenhof, OBS Rubenshof
Joyce Buter (personeel) – SBO De Wissel, KBS
Marcoen
Celine van Groesen (ouder) – OBS De Pionier,
KBS De Beiaard
Joey Hendrickx (personeel) – Brede Dorpsschool
St. Jan, Praktijkschool De Zwaaikom
Bregtje Horn (personeel) – OBS De
Duizendpoot, OBS Sterrendonk
Boukje Lodewikus (personeel) –
Montessorischool Oosterhout
Monique Luijten (ouder) – KC De Ontdekking
Michiel Schransmans (ouder) – KBS De
Meander
Corinda de Wit (ouder) – OBS De Kameleon

Download hier het GMR-verslag van augustus
2020 - december 2021.
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Horizontale dialoog
Verbonden partijen
SKO en STO
Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) en
Stichting Tussenschoolse Opvang (STO) zijn
voor kinderopvang en BSO in Oosterhout
partner van Delta-onderwijs. Met ingang 1
februari 2013 heeft het college van bestuur
van de stichting Deltaonderwijs en SKO
dezelfde personele samenstelling. Dit geldt
ook voor de raad van toezicht van beide
stichtingen.
Delta-voorschool
Stichting Delta-voorschool ondersteunt de
Delta-scholen met onderwijsassistenten voor
voorschoolse educatie-groepen.
Samenwerkingsverbanden PO en VO
Binnen de samenwerkingsverbanden primair
en voortgezet onderwijs werken scholen en
bestuur actief samen aan het dekkend
netwerk van voorzieningen voor de leerlingen
in onze regio Breda. Ook is er intensief overleg
met de gemeenten in de regio voor een
goede afstemming tussen onderwijszorg en
jeugdzorg.

Delta-onderwijs heeft daarnaast nauw contact
met onder andere:
De gemeente Oosterhout
Pabo Avans Breda
Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)
Leswerk
De Inspectie van het Onderwijs
Jeugdzorg
Maatschappelijke partners in Oosterhout
DUO
PO-raad
VO-raad
Meer informatie over de
samenwerkingsverbanden op
samenwerkingsverbandenopdekaart.nl
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Organisatie
Klachtenbehandeling
We staan bij Delta-onderwijs voor werken
vanuit onze waarden: eigenheid, vertrouwen,
ontwikkeling en verbinding. We horen er
allemaal bij, iedereen is van waarde en we
doen het samen. En toch kan het voorkomen
dat er iets verstoord raakt in die verbinding,
die we zo belangrijk vinden. Als ouders,
verzorgers of medewerkers zich zorgen
maken, het ergens mee oneens zijn, in een
conflict terecht komen of zich niet veilig
voelen, dan zullen we in alle gevallen
proberen samen daar iets aan te doen. We
roepen op om vragen, zorgen en problemen
in alle gevallen eerst op school, liefst met de
persoon waarover het gaat, te bespreken. Als
dat niet lukt, kan altijd contact opgenomen
worden met de schoolleiding of de
contactpersonen vertrouwenszaken.
Delta-onderwijs vernieuwt in 2022 de
klachtenregeling en de
klokkenluidersregeling. Beide zijn dan via
delta-onderwijs.nl te downloaden.
In kalenderjaar 2021 zijn er geen officiële
klachten bij het college van het bestuur
binnengekomen.

Juridische structuur
Delta-onderwijs is een stichting. Er is sprake
van een organieke scheiding (two-tier) tussen
bestuur en toezichthouders. Op het gebied
van governance waren er in kalenderjaar 2021
geen bijzondere ontwikkelingen.
Code Goed Bestuur
In de Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond
professionaliteit van bestuurders,
toezichthouders en managers in het primair
onderwijs. De raad van toezicht en het college
van bestuur conformeren zich aan de Code
Goed Bestuur in het primair onderwijs van de
PO-raad.
Delta-support en OOC
In 2021 is Delta-support opgericht om, zoals
beschreven in het strategisch beleidsplan,
scholen te ontzorgen door ondersteuning en
advisering van beleidsadviseurs op het gebied
van Onderwijs & kwaliteit, Personeel &
organisatie, Huisvesting & facilitair, ICT,
Communicatie en Financiën. Onderdeel van
Delta-support is ook het Onderwijs
Ondersteunings Centrum (OOC), bestaande
uit gedragswetenschappers. Dankzij Deltasupport kunnen scholen zich focussen op hun
kerntaken: het primaire onderwijsproces,
waaronder de onderwijskwaliteit.
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Impact corona
in 2021
CCT
Net als in 2020, hadden we ook in 2021 te
maken met corona. Delta richtte een Corona
Crisisteam (CCT) in dat regelgeving rondom
corona op de voet volgde, contact had met de
GGD, de Delta-scholen in de breedte met
wekelijkse verslagen informeerde en gericht
vragen van scholen beantwoordde.
Zoveel mogelijk door
Uitgangspunt was steeds het lesprogramma
zo veel mogelijk door te laten gaan. Scholen
waren daarnaast voorbereid op
thuisonderwijs, voor als fysiek onderwijs niet
kon of mocht. Om zo snel mogelijk
duidelijkheid te hebben of een leerkracht met
klachten wel of niet op school kon werken,
zorgde Delta voor sneltests voor alle
medewerkers.

Ouderinformatie
Ouders werden op de hoogte gehouden van
nieuwe maatregelen en wijzigingen, met
informatiebrieven die werden afgestemd met
de GMR. Omdat thuisonderwijs en
quarantaine van klassen ook invloed had op
kinderopvang, werd met alle
kinderopvangorganisaties uit Oosterhout een
Whatsappgroep opgericht, waarmee snel en
flexibel informatie kon worden uitgewisseld.

Maatregelen
Het CCT van Delta trof steeds maatregelen
om leerlingen en medewerkers zo veel
mogelijk te beschermen tegen corona. Een
aantal voorbeelden:
noodopvang op een veilige manier
cohortering in het voorjaar van 2021 met
gespreide in- en uitlooptijden
protocollen en richtlijnen voor onder
andere leerlingenvervoer, traktaties,
schoolreisjes, kamp, aantallen volwassenen
in ruimten, mondkapjes, cultuurlessen,
zwemlessen en sint- en kerstvieringen
vanaf november 2021 beleid voor klassen
met drie besmettingen: over op
thuisonderwijs
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(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. De
goede dingen doen, de goede dingen goed
doen en monitoren en bijstellen waar nodig.
Kwaliteit realiseren vraagt inzicht in de
uitgangssituatie, formuleren van duidelijke
doelen, systematisch evalueren van de
opbrengsten van het onderwijs en het leren,
gericht werken aan verbeteringen,
verantwoording afleggen aan
belanghebbenden over de gerealiseerde
onderwijskwaliteit en checken of alles voldoet
aan de wettelijke kaders. Alle Delta-scholen
voldoen aan de basiskwaliteit. Die wordt
vastgesteld aan de hand van het
onderzoekskader van de Inspectie van
Onderwijs. Centraal staan hierbij de vragen:
Krijgen de leerlingen goed les? Leren de
leerlingen voldoende? Voelen de leerlingen
zich veilig?
Beleidsplan Onderwijs & kwaliteit
In 2021 is het Beleidsplan Onderwijs & kwaliteit
(O&K) ontwikkeld. Daarin hebben we
beschreven hoe we binnen Delta-onderwijs
werken aan onderwijskwaliteit en hoe we dit
monitoren aan de hand van de planning &
control cyclus. Die is in 2021 voor het eerst
gestart. De beleidsadviseurs Onderwijs &
kwaliteit hebben met de scholen resultaten in
kaart gebracht op school- en bestuursniveau.
Deze data zijn gebruikt voor gesprekken
tussen het bestuur en de scholen:
tussen- en eindresultaten
tevredenheidsonderzoeken
uitstroom monitoring
voortgang van school- en bestuursambities
kwaliteitsdocumentatie
leerlinginformatie (doorstroom,
verwijzingen, arrangementen en aantallen)

Monitoren en bijsturen
Binnen het beleidsplan is een escalatieladder
vastgesteld, zodat we tussentijds kunnen
interveniëren. De onderdelen die gebruikt
worden om risico’s in te schatten, worden
besproken tijdens de gesprekken die het
bestuur twee maal per jaar heeft met de
schooldirecties en schoolteams. Om
resultaten beter te kunnen monitoren zijn we
eind 2021 overgestapt naar
leerlingadministratie- en volgsysteem
ParnasSys. Dit systeem is leidend om
resultaten helder in beeld te brengen op
bestuurs-, school-, groeps- en leerlingniveau.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van Ultimview,
als een van de onderdelen in ParnasSys.
Uitvoering beleidsplan Onderwijs & kwaliteit
De cyclus uit het beleidsplan O&K is in de
tweede helft van 2021 deels opgestart en
voeren we de komende jaren volledig uit.
Daarvoor is afgelopen jaar een nieuwe
werkwijze rondom interne visitatiecommissie,
resultaatanalyse voor alle scholen en een
zelfevaluatie voor scholen ontwikkeld. Deze
onderdelen zetten we in 2022 in. Voor
ondersteuning is een kwaliteitskalender
ontwikkeld met jaarlijks terugkerende
thema’s rondom (monitoring)
onderwijskwaliteit.
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(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Kwaliteitscultuur en dekkend netwerk
Delta heeft twee ambities beschreven om
gedurende de looptijd van het huidige
strategisch beleidsplan verder te ontwikkelen.
Dit zijn:
versterken van de kwaliteitscultuur
realiseren van een dekkend netwerk
(passend) onderwijs
In 2021 startten we met de doorontwikkeling
van 'de werkeenheid'. Daardoor kunnen we in
2022 in kaart brengen of we in Oosterhout een
dekkend netwerk van (passend) onderwijs
hebben. In het afgelopen jaar hebben we met
het RSV nieuwe schoolondersteuningsprofielen opgesteld, in 2022 worden ze
ingevuld. De uitkomsten zetten we in voor
kwaliteitsverbetering van het dekkend
netwerk (passend) onderwijs.
Delta-academy
Met het strategisch beleidsplan, alle
beschikbare cijfers en de bestuursgesprekken
is er verder geanalyseerd wat we op
stichtingsniveau in 2022 verder willen
ontwikkelen. Belangrijk onderdeel hiervan is
de Delta-academy, die in 2021 uitgesteld werd
vanwege corona. Binnen de Delta-academy
ontmoeten medewerkers elkaar, delen we
kennis en ontwikkelen we samen onderwijs,
we leren van en met elkaar.

Ontwikkeling medewerkers
Voor Delta-onderwijs is ontwikkeling van
medewerkers een van de belangrijkste
handvatten om de onderwijskwaliteit door te
ontwikkelen, te stimuleren en te borgen.
'Leren van en met elkaar' faciliteren we met
de Delta-academy op organisatie-, school- en
medewerkersniveau, met een basisaanbod
en scholingsprogramma dat aansluit op de
behoeften van de scholen én de organisatie,
aan de hand van analyses van opbrengsten en
thema's uit de bestuursgesprekken.
Onderdeel van Delta-academy is ook het
online scholingsprogramma E-Wise, waarmee
Delta-collega's zich individueel kunnen
scholen naar eigen behoefte. Voor
schoolleiders is binnen de Delta-academy het
traject ‘Leiderschapsontwikkeling’ gestart.
Voor intern begeleiders start in 2022 een
intervisietraject.
Mevolution
Vijf scholen en het team Delta-support
startten in 2021 een pilot met Mevolution.
Hierin onderzoeken we of dit online
programma, gebaseerd op de principes van
Sociaal Ontwerpend Leren (SOL), bijdraagt
aan inzichtelijk, cyclisch ontwikkelen, zoals
vastgelegd in het strategisch beleidsplan en
in de schoolplannen. In 2022 evalueren we de
pilot.
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(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Verantwoording onderwijskwaliteit
In het strategisch beleidsplan hebben we
vastgelegd dat we het belangrijk vinden om
transparant te zijn over ons onderwijs.
Uitgangspunt is het goede gesprek over
gestelde ambities, voortgang en behaalde
resultaten. We leggen zowel verticaal als
horizontaal verantwoording af, vanuit drie
functies: rekenschap afleggen, leren en
verbeteren en draagvlak creëren.
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(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Doelen en beleidsvoornemens
Voor de doorontwikkeling van de
kwaliteitscultuur is in 2021 Delta-support
opgericht, met twee beleidsadviseurs
Onderwijs & kwaliteit. Samen met de
projectgroep Onderwijs & kwaliteit en enkele
ontwikkelthema-groepen zijn de doelen
gerealiseerd. Vrijwel alle doelen zijn onderdeel
van het beleidsplan Onderwijs & kwaliteit en
staan in verbinding met het strategisch
beleidsplan 2020-2024. De werkeenheid is
inmiddels in een vernieuwde vorm van start.
Verschillende genoemde thema’s in het kader
van de kwaliteitscultuur worden in 2022
doorontwikkeld.

Verwachte ontwikkelingen
In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen
dat er structureel extra geïnvesteerd wordt in
onderwijs, waarbij nadruk ligt op de
basisvaardigheden. Het lerarentekort zal een
nog grotere invloed hebben op het
onderwijsproces. Binnen Delta is er daarom
een ontwikkelthema-groep vervangingsbeleid
opgericht, die onderzoekt hoe hier zo goed
mogelijk op in te spelen. De samenwerking
tussen Stichting Kinderopvang Oosterhout
(SKO) en Delta-onderwijs wordt in 2022 verder
ontwikkeld.
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(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Onderwijsresultaten
Op de Delta-basisscholen monitoren we,
naast de verschillende eindtoetsen (Cito, AMN
en IEP), ook de voortgang van leerlingen
vanuit andere gevalideerde
leerlingvolgsystemen. Vanuit ons beleid kijken
we bij de eindtoetsen aan de hand van het
Onderwijsresultaten-model vooral naar de
driejaarsgemiddelde scores op de
referentieniveaus, passend bij de
schoolwegingen van de school. We stellen
ambities op of boven het landelijke
gemiddelde. Twee scholen laten risico’s zien
bij referentieniveau 1S/2F. Hier zijn plannen
van aanpak opgesteld, samen met Deltasupport en is er extra ondersteuning
ingeschakeld. Op referentieniveau 1F zijn geen
risico’s. Op het vakgebied lezen worden vooral
positieve resultaten behaald, zowel voor 1F als
2F niveau. Taalverzorging laat gemiddelde
scores zien. Op rekengebied scoren enkele
scholen onder het landelijk gemiddelde, soms
ook onder de signaleringswaarde van de
inspectie. Met deze scholen zijn plannen van
aanpak gemaakt en op Delta-niveau besteden
we in 2022 aandacht aan het versterken van
de rekenvaardigheden, als belangrijk thema
binnen de Delta-academy. Via
scholenopdekaart.nl is de externe
verantwoording van de resultaten per school
terug te lezen.

Onderwijsresultaten praktijkonderwijs
Op Praktijkschool De Zwaaikom worden in
het derde leerjaar aan de hand van het
ontwikkelingsperspectief verwachte
uitstroombestemmingen gesteld. 84,6% van
de leerlingen is in 2021 uitgestroomd zoals
verwacht. Examineren in het Praktijkonderwijs is niet vergelijkbaar met de van de
manier van examineren in de andere vormen
van Voortgezet Onderwijs. Er bestaan geen
landelijke eisen rondom het curriculum en
ook niet over de manier en de inhoud van de
toetsing die plaatsvindt. Er zijn ook geen
landelijke examens. Het diploma
Praktijkonderwijs bestaat wel. Dit wordt
afgegeven door de school, voornamelijk
gebaseerd op basis van het portfolio dat per
leerling is opgebouwd.
Inspectie van Onderwijs
In 2021 is er er geen inspectiebezoek in de
vierjarige bestuurscyclus geweest. Het
eerstvolgende inspectiebezoek in de cyclus is
gepland in 2024. Wel is er een
kwaliteitsonderzoek geweest op een van de
scholen. Hiervan is een verslag opgesteld en
er is een eindgesprek geweest. Daarbij was
ook het CvB aanwezig . Uit het
kwaliteitsonderzoek zijn geen vervolgacties
gekomen.

Visitaties
Door corona kwamen interne visitaties
grotendeels stil te liggen. Een enkele visitatie
kon doorgaan en de visie op werd
doorontwikkeld, in de vorm van een nieuwe
visitatiecommissie, die in 2022 van start gaat.
Volgens de planning & control cyclus is de
eerstvolgende bestuurlijke visitatie gepland in
2023.
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(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Passend onderwijs
Binnen de samenwerkingsverbanden po en
vo werken scholen en bestuur actief samen
aan het dekkend netwerk van voorzieningen
voor de leerlingen in onze regio Breda. Ook is
er intensief overleg met de gemeente
Oosterhout voor een goede afstemming
tussen onderwijszorg en jeugdzorg.
Praktijkonderwijs wordt met toelaatbaarheidsverklaringen bekostigd door
samenwerkingsverband vo op basis van het
aantal leerlingen. De inzet van de middelen
lichte ondersteuning biedt scholen de
mogelijkheid een stapje extra te zetten en de
ondersteuningsorganisatie en begeleiding
goed vorm te geven. Zo wordt ook de
facilitering van IB-ers en inzet van
gedragswetenschappers (OOC) bekostigd.
SBO De Wissel en Praktijkschool De
Zwaaikom krijgen op basis van het
leerlingaantal hoofdbekostiging vanuit de
samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt
uit de lumpsum ook geld ingezet voor deze
scholen. Voor Kindcentrum de Ontdekking is
een schoolarrangement inclusieve school
aangevraagd bij het samenwerkingsverband
po. Praktijkschool de Zwaaikom participeert
ook in het Propaanproject van
samenwerkingsverband po en vo dat
leerlingen met potentiële uitstroom naar
praktijkonderwijs eerder de kans biedt om
een dagdeel per week onderwijs in praktische
vakken op praktijkonderwijs te volgen.

Arrangementen
Als kinderen extra aanbod nodig hebben
buiten het reguliere aanbod, bekijken we hoe
we dit zo goed mogelijk kunnen bieden, per
vraagstuk maatwerk. We huren hiervoor
regelmatig externe specialisten in, als we de
kennis en ondersteuning missen.
Zorg zonder arrangement
Naast arrangementen hebben we ook
situaties waarin kinderen tijdelijk een extra
aanbod nodig hebben. We richten dan een
tijdelijke voorziening in vanuit de lichte
ondersteuningsgelden. Van het
samenwerkingsverband zijn de volgende
middelen in 2021 opgenomen in de staat van
baten en lasten:

De inkomsten vanuit het SWV voor
arrangementen zijn veilig begroot i.v.m. hun
niet-structurele aard en kind-afhankelijkheid.
In 2022 geven we de verankering van passend
onderwijs binnen Delta-onderwijs verder
vorm.
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feiten en cijfers 2021
(Passend) onderwijs
& kwaliteit
Strategische bouwstenen
Borgen en versterken kwaliteit
Ruimte voor persoonlijke groei
Leren van en met elkaar

Bestuursambities
Professionele kwaliteitscultuur
Versterken dekkend netwerk

Eindresultaten regulier basisonderwijs
1F: 100% boven signaleringswaarde, 47% boven LG schoolweging
2F/1S: 88.2% boven signaleringswaarde, 41,2% boven LG schoolweging

Scholen
17 scholen basisonderwijs
1 school speciaal basisonderwijs
1 school praktijkonderwijs

8,4

leerlingtevredenheid

Uitstroom regulier basisonderwijs
88,2% blijft onder <1% verwijzing naar S(B)O
71% op advies VO, 21,6% boven advies, 7,2% onder advies
Eindresultaat en uitstroom praktijkonderwijs
Eindresultaat 84,6 % volgens verwacht uitstroomprofiel
51,2% mbo BOL of mbo BBL
35% arbeid vrij bedrijf of beschermde arbeid
12,9% overig

Alle Delta-scholen voldoen aan
de basiskwaliteit van de
Onderwijsinspectie

7,5

oudertevredenheid

7,8

medewerkerstevredenheid

doorkijkje
ontwikkelingen 2022

leerlingenaantallen

1 oktober 2020 4141
1 oktober 2021 4165

Delta-academy
Cyclisch werken
Orientatie expertisecentrum
Werkeenheid doorontwikkelen
Pilot Mevolution
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Personeel
& organisatie
Doelen en resultaten
1. Inrichten en bemensen Delta-support
Voor de professionalisering van de organisatie
en ondersteuning van de schoolleiders was het
nodig een stafbureau in te richten met
specialisaties op Onderwijs en kwaliteit,
Personeel & organisatie, Huisvesting en facilitair,
ICT, Communicatie en Financiën. De inrichting
van Delta-support kreeg in 2021 vorm. Zeven
beleidsadviseurs en drie stafmedewerkers zijn
inmiddels gestart.
2. Opstellen integraal personeelsbeleid
Het personele beleid van de Stichting was
versnipperd, verouderd en incompleet. We
kozen in 2021 voor het opstellen van een
integraal personeelsbeleid. Aan het einde van
2021 was het integraal personeelsbeleid nog
niet volledig klaar. Verschillende onderdelen zijn
inmiddels wel af en geïmplementeerd. Aan de
implementatie gaat een proces vooraf van:
projectgroep stelt per onderwerp een concept
op, waarin de wettelijke kaders en de visie en
waarden uit het strategisch beleid van Delta zijn
meegenomen. Dit concept wordt voorgelegd
aan de eindverantwoordelijk schoolleiders en
een feedbackgroep die bestaat uit PGMR-leden.
Vervolgens wordt het onderwerp aangepast,
geaccordeerd door het CvB en ter instemming
voorgelegd aan de GMR. Het IPB wordt
geleidelijk geïmplementeerd.
3. Personele en financiële administratie in
eigen beheer.
Met de professionalisering van de staftaken, is
ook gekozen voor eigen beheer van de
personele en financiële administratie. Afas is
gekozen als systeem. Data en stuurinformatie
zijn beter inzichtelijk dan voorheen. In 2021 is de
overgang naar AFAS in samenwerking met Van
Oers Accountancy & Advies voorbereid.

4. Starten professionaliseringstraject
De schoolleiders zijn uitgenodigd voor een
professionaliserings- en coachingstraject. Voor
dit traject waren een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
5. Verzuim 5%
Delta heeft het doel het
ziekteverzuimpercentage terug te brengen
tot maximaal 5%. De verzuimcijfers van 2020
en 2021 geven enkel de percentages van
ziekgemelde medewerkers. Collega’s die door
quarantaine niet konden werken zijn niet
opgenomen in deze cijfers. Door
schoolsluitingen en thuisonderwijs zijn de
cijfers van 2020 en 2021 niet volledig
betrouwbaar. De stichting is dit jaar
afgesloten met een verzuimpercentage van
5,01%.
6. Passende formatie
Bij de formatie zijn de financiele kaders
herzien, omdat er in 2020 te veel formatie
bleek te zijn ingezet ten opzichte van de
begroting. De uitgangspunten zijn
beschreven in het bestuursformatieplan.
7. Promotiebeleid leerkrachten
Na mobiliteitsbeleid was het promotiebeleid
het tweede nieuw beschreven beleid uit het
IPB dat is doorgevoerd. Vier collega’s konden
op basis van dit beleid gepromoveerd worden
tot Groepsleerkracht L11. Het streven is 30%,
tenminste 25% op elke school.
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Personeel
& organisatie
Toekomstige ontwikkelingen
Naar verwachting lossen de problemen
rondom vervangingen zich voorlopig niet op.
We zoeken naar alternatieven om zo min
mogelijk last te hebben van het landelijk
personeelstekort in het onderwijs. Daarin
werken we samen met andere stichtingen.

Aanpak werkdruk
Conform de regelgeving is op alle scholen
overleg geweest over de inzet van de
middelen ter verlaging van de werkdruk. De
overleggen resulteerden in instemming van
de pmr’en van alle Delta-scholen.

De totale bate in 2021 was € 1.047.295. Er zijn
geen niet-financiële maatregelen genomen
om de werkdruk te verminderen.

Uitkeringen na ontslag
Delta-onderwijs heeft een werkgelegenheidsbeleid. Er zijn in 2021 om die reden geen
gedwongen ontslagen geweest vanwege
formatieoverschot. Gezien het lerarentekort
en het gegeven dat ons leerlingaantal stabiel
blijft of licht zal stijgen, verwachten we ook in
de komende jaren geen gedwongen
ontslagen.

Strategisch personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid en de
onderwijskundige visie zijn beide gebaseerd
op het strategisch beleidsplan van Deltaonderwijs. De scholen geven invulling aan hun
opgaven vanuit deze visie. Op dit moment
wordt het integraal personeelsbeleid
geleidelijk geïmplementeerd. Met het
strategisch beleidsplan 2022-2026 richt Deltaonderwijs zich op ‘Bevlogen onderwijs, voor de
wereld van morgen’. Dit vraagt van iedereen
binnen Delta om flexibel, wendbaar en open
te anticiperen op interne en externe
ontwikkelingen. Om bekwaam te zijn én te
blijven, om continue vooruit te kijken en zich
permanent te ontwikkelen en verbeteren.
Bevlogen onderwijs vraagt om: 'Bevlogen
medewerkers voor het onderwijs van morgen’
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Personeel
& organisatie
Regeling bijzondere bekostiging
professionalisering en begeleiding starters
en schoolleiders (po)
Eind 2020 is het in 2014 afgesloten
bestuursakkoord PO afgelopen. Op grond
daarvan werden via de Regeling prestatiebox
primair onderwijs 2015–2020 aan de scholen
middelen beschikbaar gesteld voor doelen
ten aanzien van de kwaliteitsverbetering in
het onderwijs. Met ingang van schooljaar
2021–2022 worden een deel van de middelen
uit het bestuursakkoord verstrekt voor
professionalisering en begeleiding van
startende leraren en schoolleiders.
Professionalisering en begeleiding van
startende leraren en schoolleiders moeten
worden ingebed in het bredere (strategisch)
personeelsbeleid van de school. Hiermee
wordt bedoeld dat het personeelsbeleid
bijdraagt aan de professionele ontwikkeling
en duurzame inzetbaarheid van de
medewerkers en aansluit op ontwikkelingen
buiten de school en de wensen en behoeften
binnen de organisatie. Ook kan in de
besteding van middelen aansluiting worden
gezocht bij bewegingen en ontwikkelingen
die nu reeds plaatsvinden. Denk hierbij aan
de afspraken in de cao po over
professionalisering en de wijze waarop
binnen de partnerschappen van samen
opleiden & professionaliseren (SO&P) gewerkt
wordt aan de begeleiding van leraren in de
eerste jaren van het beroep. Het is daarbij
niet zo dat de middelen per se binnen de
schoolomgeving moeten worden uitgegeven.

Er is besloten middelen op bestuursniveau in
te zetten omdat zo meer bereikt kan worden
op het gebied van professionalisering en
begeleiding van startende leraren en
schoolleiders. Daarbij geldt dat behoeftes en
problemen voor elke school anders zijn en de
mogelijkheid er moet zijn om de middelen op
bestuursniveau te kunnen inzetten. Binnen
Delta-onderwijs zijn de middelen
opgenomen in de totale
begroting/exploitatie. Hiervan is een
stichtingsbreed scholingsbudget opgesteld,
mede gefinancierd uit deze middelen. In de
begroting 2023 zal explicieter aandacht zijn
voor deze middelen en de gewenste inzet
hierop.
Regeling aanvullende bekostiging
strategisch personeelsbeleid, begeleiding
en verzuim (vo)
Bij het opstellen van plannen voor de inzet
van de aanvullende middelen voor het
strategisch personeelsbeleid zijn onder
andere schoolleiders betrokken. Uiteraard
worden de uitkomsten en voorstellen
gedeeld met de diverse geledingen zoals RvT
en (G)MR. De ontvangen middelen (20,6k) zijn
ingezet voor verdere implementatie voor de
begeleiding van startende leraren en
(startende) schoolleiders, alsook het
duurzaam in kunnen zetten van personeel.
Dit is een integraal onderdeel van het
personeelsbeleidsplan. Daarbij zijn de
middelen ingezet voor om uitval van
personeel te voorkomen en op te lossen.
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feiten en cijfers 2021
Personeel
& organisatie
Bevlogen medewerkers voor het onderwijs van morgen
Daarbij staan deze waarden centraal
1. Eigenheid
Iedereen is anders, heeft z’n eigen kwaliteiten en passies.
Medewerkers kennen hun eigen kwaliteiten en uitdagingen en
respecteren die van elkaar. Medewerkers worden gestimuleerd om
hun eigen kwaliteiten in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

Scholen
17 scholen basisonderwijs
1 school speciaal basisonderwijs
1 school praktijkonderwijs

7,8

medewerkerstevredenheid

2. Vertrouwen
De cultuur binnen Delta-onderwijs is gebaseerd op vertrouwen. We
doen wat we zeggen en nemen verantwoordelijkheid voor wat we
doen. De medewerkers geven elkaar feedback, feedforward en
complimenten. We durven te zeggen wat we vinden en durven ons
kwetsbaar op te stellen.
3. Ontwikkeling
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en
worden gefaciliteerd om te werken aan persoonlijke en
gezamenlijke groei.
4. Verbinding
We checken of we elkaar goed zien, begrijpen en betrekken.
Binnen de eigen school, maar ook binnen Delta. In uitnodigende en
betekenisvolle leeromgevingen leren we van en met elkaar.

31

ingevulde vacatures

aantallen
medewerkers
in fte's

31 december 2020 333,8
31 december 2021 328,7

Inhoud IPB
HR strategie
Werken bij Delta
In- en doorstroom
Gesprekscyclus
Leren van en met elkaar
Duurzame inzetbaarheid
Vervangingsbeleid
Arbobeleid
Werkdruk
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Huisvesting & facilitair
ICT
Doelen en resultaten
1. Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) fungeert
als strategisch kader voor investeringsbeslissingen en prioritering op het gebied van
huisvesting van scholen. In 2021 hebben we
een adviesbureau geselecteerd dat gaat
helpen bij het opstellen van een strategisch
huisvestingsplan (SHP) voor Delta. Dit plan,
waarin visie en uitgangspunten uiting komen,
gaat dienen als input voor het IHP. Daarnaast
wordt door dit bureau het meerjaren
onderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd en
aangepast aan de huidige eisen. Met de GMR
en de schoolleiders zijn bijeenkomsten
georganiseerd met als thema Huisvesting, om
hen bij deze ontwikkelingen te betrekken.
2. Uitbreiding De Westhoek en Marcoen
De leerlingaantallen van de scholen KBS de
Westhoek en KBS Marcoen zijn dusdanig
toegenomen dat de omvang van de
beschikbare huisvesting niet meer voldoet en
er behoefte is aan extra ruimte. Voor KBS De
Westhoek heeft het gebouw op het adres
Ridderstraat 34, het voormalige
bestuursbureau, door een verbouwing een
volledige onderwijsbestemming gekregen.
Daarnaast is het gebouw volledig opgeknapt
met nieuw binnenschilderwerk, verlichting en
vloerafwerking. KBS Marcoen heeft door het
plaatsen van units van The Box Systems de
benodigde uitbreiding gekregen.

3. Actualiseren medegebruikersovereenkomsten
Op een aantal Delta-locaties is sprake van
medegebruik van ruimten door derden, op
structurele basis of op incidentele basis.
In geval van structureel wordt een lokaal of
meerdere lokalen aan een medegebruiker
toegekend voor permanent gebruik. In geval
van incidenteel wordt een ruimte, een lokaal,
speelzaal of gymzaal, voor een aantal uren per
week gebruikt. De vergoedingen voor het
medegebruik zijn in de meeste gevallen niet
kostendekkend ten opzichte van de
exploitatiekosten en administratieve kosten.
Tarieven voor het structurele medegebruik
zijn vanaf 1 januari 2022 aangepast naar het
niveau van de huidige Londo-normen. Dit is in
de markt een bekende en objectieve norm.
Ook de tarieven voor incidenteel gebruik zijn
verhoogd en sluiten zo veel mogelijk aan bij
de tarieven die gemeente Oosterhout
berekent.
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Huisvesting & facilitair
ICT
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
en duurzaamheid
Delta-onderwijs hecht belang aan duurzaam
en verantwoordelijk handelen. Dit komt tot
uiting in de onderwijsvisie maar dient ook in
de bedrijfsvoering een prominente plaats te
krijgen. Tot op heden worden ad hoc acties
ondernomen op dit gebied door bijvoorbeeld
bij onderhoud en gebouwen en installaties te
kiezen voor duurzame oplossingen
(energiezuinig, circulair). Er ligt echter nog
geen beleid aan ten grondslag. MVO en
duurzaamheid dienen een plaats te krijgen in
het in 2022 op te stellen IHP en
Inkoopbeleidsplan van Delta-onderwijs.
Verwachte ontwikkelingen
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) krijgt in
2022 verder gestalte, net als het meerjaren
onderhoudsplan. MVO en duurzaamheid
krijgen een vaste plaats in het in 2022 op te
stellen IHP en Inkoopbeleidsplan. Daarnaast
gaan we een aantal aanbestedingen starten,
onder andere voor schoonmaak scholen.

Project Office 365
Ongeveer twee jaar geleden is het ict-systeem
van Delta gemigreerd van een serveromgeving naar een Cloud-omgeving: Office
365 en Google Workspace. Destijds is de
ongelukkige keuze gemaakt elke school te
voorzien van een eigen losse omgeving. In de
praktijk blijken hier meer nadelen en
beperking aan te zitten dan voordelen.
Om tot een wenselijke en goed werkbare
oplossing te komen, is de ingrijpende stap
noodzakelijk van het samenvoegen van 20
losse Office 365 en Google Workspace
tennants tot één Delta-omgeving. Volgens
planning zijn de zomervakantie 2022 alle
scholen gemigreerd naar een
organisatiebrede omgeving, uniform ingericht
en centraal beheerd door Delta-support. Op
die manier zijn er geen belemmeringen meer
om samen te werken, te leren van en met
elkaar en om een centraal intranet MijnDelta
in te richten.
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feiten en cijfers 2021
Huisvesting & facilitair
ICT

totaal 23 (school)gebouwen
in de gemeente Oosterhout

Scholen
17 scholen basisonderwijs
1 school speciaal basisonderwijs
1 school praktijkonderwijs

37.000 m2

gemiddelde leeftijd:
36 jaar oud

5 gebouwen > 40 jaar oud

Ontwikkelingen
huisvesting in 2021
Integraal Huisvestingsplan
(IHP)
Uitbreiding KBS De
Westhoek
Uitbreiding KBS Marcoen
Actuele medegebruikersovereenkomsten
MVO en duurzaamheid

ICT ambities
één Delta-omgeving
centraal intranet, inclusief
MijnDelta
overgang naar
leerlingvolgsysteem
ParnasSys
eigen ICT-medewerker
beheer wifi in eigen huis
herzien
internetverbindingen
centrale inkoop en beheer
hard- en software
alle domeinnamen in eigen
beheer
betrouwbare backup
oplossing
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Financieel beleid
Doelen en resultaten
Het uitgangspunt voor de begroting 2022 is
dat de scholen voor de uitvoering van hun
taken beschikking krijgen over:
voldoende personeel en materieel om de
onderwijskwaliteit te realiseren;
voldoende personeel en materieel om
managementtaken uit te voeren;
voldoende personeel en materieel om
ondersteunende schooltaken uit te voeren.

Meerjarenbegroting
In de (meerjaren-)begroting 2021 en verder is
aangegeven dat we zouden gaan sturen
vanuit het bestuurformatieplan. We borduren
in de hier voorliggende (meerjaren-)begroting
voort op de uitgangspunten van 2021:
afbouw vermogen
personele lasten in de basis 80% met
daarboven extra strategische
personeelsinzet

Bij het opstellen van begroting en
bestuursformatieplan is niet gekeken naar het
financiële resultaat per kostenplaats. Streven
is dat aan de drie voornoemde punten kan
worden voldaan. De beleidsadviseur financiën
heeft met alle eindverantwoordelijk
schoolleiders een gesprek gehad, waarin de
input is opgehaald. Daarbij is ook gesproken
of noodzaak, nut, wenselijk en extra.

Daarnaast maken we in de
(meerjaren-)begroting 2022 en verder een
extra stap:
bovenschoolse allocatie
bedrijfsondersteunende baten en lasten
reduceren van interne onderlinge
verrekeningen binnen de begroting en
daarmee verkleinen van de
administratieve last voor scholen

NPO-middelen
Ook zijn we uitgegaan van reguliere
bedrijfsvoering, omdat scholen en college van
bestuur over NPO-budget, met instemming
van de MR’en al eerder dit jaar besluiten
hebben genomen. In deze (meerjaren-)
begroting is het NPO-budget niet
meegenomen om deze reden, maar ook
omdat er nog onduidelijkheid is over de
beschikbare NPO-middelen per schooljaar
2022-2023. Het college van bestuur vindt het
belangrijk dat de continuïteit op basis van de
reguliere bedrijfsvoering zichtbaar blijft.
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de
begroting beoordeeld welke strategische
keuzes daaraan ten grondslag liggen en of die
solidariteit houdbaar is en blijft voor de
verdere toekomst.

Delta-onderwijs kende tot op heden een
redelijk beleidsarme (meerjaren-)begroting. In
2021 heeft het college van bestuur twee
belangrijke wijzigingen t.a.v. de lijn- en
staforganisatie afgerond:
Definitieve vormgeving van de nieuwe
directiestructuur
Inrichting van Delta-support
Daarnaast heeft het college van bestuur de
volgende strategische werkgroepen ingericht:
(Passend) onderwijs en kwaliteit
Integraal personeelsbeleid
Interne en externe communicatie en
transparantie besluitvorming
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Financieel beleid
Deze strategische werkgroepen bestaan uit
eindverantwoordelijk schoolleiders en
medewerkers van Delta-support. Naast de
beleidsontwikkeling zijn zij, na vaststelling van
het beleid door het college van bestuur,
verantwoordelijk voor de
beleidsimplementatie. Om optimale
betrokkenheid van de GMR te bewerkstelligen
zijn aan alle drie de strategische werkgroepen
klankbordgroepen van de GMR gekoppeld.
Inmiddels is het onderwijskwaliteitsbeleid van
stichting Delta-onderwijs door het college van
bestuur vastgesteld. Hieraan wordt
vormgegeven door bijvoorbeeld de
bestuursbezoeken, waarin het bestuur met de
eindverantwoordelijk schoolleiders de
opbrengsten bespreekt. Het integraal
personeelsbeleidsplan is voor circa 80%
vastgesteld. Ook hiermee is in de uitvoering
een start gemaakt. Bijvoorbeeld door het
promotiebeleid L10-L11 vorm te geven. Voor
wat betreft de communicatie is de
ontwikkeling en doorvoering van de nieuwe
huisstijl in een vergevorderd stadium (90%) en
is de nieuwe website in gebruik.
Op basis van de expertise van de
medewerkers van Delta-support zijn
afgelopen jaar analyses gedaan om de
bedrijfsvoering en daaraan ondersteunende
processen te versterken. Het doel daarvan is
een efficiencyslag te maken waarmee we op
termijn meer baten ten goede komen aan
rechtstreeks aan het primaire proces
verbonden zaken als de kwaliteit van de
leerkracht voor de klas, inzet van eigentijdse
leermiddelen en ondersteuning door ICT.

Toekomstige ontwikkelingen
Het is de visie van Delta-onderwijs dat
schoolleiders onderwijskundige leiders zijn die
zich zoveel mogelijk kunnen richten op het
realiseren van goede onderwijskwaliteit.
Daarvoor is prettig goed contact met de
medewerkers in hun scholen van essentieel
belang. Bevlogen medewerkers zijn immers
de kwaliteit van de organisatie. Deze visie
brengt met zich mee dat de schoolleiders
door het college van bestuur en Delta-support
worden ontzorgd in meer randvoorwaardelijke zaken als huisvesting, ICT-voorzieningen
en begrotingssystematieken.
Met de input van Delta-support en
voornamelijk onderwijskundige behoeftes van
de schoolleiders heeft het college van bestuur
de (meerjaren-)begroting - op
stichtingsniveau - beleidsrijk toegelicht. Op
detailniveau zijn beleidsvoornemens en
onderliggende projecten in 2022
weergegeven in het nieuwe kwaliteitssysteem
Mevolution. In de meerjarenbegroting en
jaarplanning in Mevolution verantwoorden we
op transparante wijze over de keuzes die we
vanuit het strategisch beleidsplan voor
komend jaar en de jaren daarna maken. Deze
(meerjaren-)begroting wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de raad van toezicht en
vervolgens ter advies gepresenteerd aan de
GMR. Samen met alle collega's gaan we ook in
2022 weer bevlogen verder met de
ontwikkeling van Delta-onderwijs. Altijd in het
belang van mooi onderwijs voor de kinderen
op onze scholen.
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Investeringsbeleid
Het belang van goede ICT-voorzieningen is
nogmaals extra naar voren gekomen tijdens
de corona-crisis. Uit feedback van
eindverantwoordelijk schoolleiders en
analyses van Delta-support is gebleken dat
deze voorzieningen ontoereikend zijn. Ten
opzichte van de begroting 2021 (829 K) gaan
we 37% meer investeren om met name de
netwerkvoorzieningen voor alle scholen
stichtingsbreed. We gaan over naar één
dekkend netwerk dat voldoet aan de huidige
kwaliteitsstandaarden. Tevens zal de
implementatie van Office365, AFAS en
Parnassys leiden tot een verbetering van de
interne communicatie en sturing op de
bedrijfsvoering.
Naast deze stichtingsbrede investeringen zijn
er ook scholen die een extra
investeringsbudget (totaal 198k) toegewezen
hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn
de Torenschouw en Paulo Freire die zijn
gestart met een samenwerkingsverkenning
en de Sterrendonk, waar men de
doorontwikkeling naar een kindcentrum een
impuls wil geven. Waar van toepassing, zijn
deze impulsgelden opgenomen in de
schoolbudgetten, zodat deze transparant
gedeeld kunnen worden met de MR.

Treasury
De stichting hanteert een eigen
treasurystatuut. In dit statuut is bepaald
binnen welke kaders wij ons financierings- en
beleggingsbeleid hebben ingericht. Het
uitgangspunt is dat de toegekende publieke
middelen overeenkomstig hun bestemming
worden besteed.
Delta hanteert een zeer terughoudend
financieel beleid, conform de 'Regeling van de
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938
(6670), houdende regels voor
onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten
van gelden, het aangaan van leningen en het
aangaan van verbintenissen voor financiële
derivaten (Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016)' en de 'Regeling van de
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 5 december 2018, nr.
FEZ/1402273'.
Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen
en maand- en kwartaaldeosito’s. De tegoeden
op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Alle
rekening-courantrekeningen zijn
ondergebracht bij de ABN Amro en
Rabobank. Alle aanwezige obligaties in 2020
zijn verkocht. In 2021 is het Treasurystatuut
herzien en is onder andere de optie tot
schatkistbankieren opgenomen. In 2022 zal
daar gebruik van worden gemaakt.
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Nationaal Programma Onderwijs
Het nationaal programma onderwijs (NPO) is
er voor herstel en ontwikkeling van het
onderwijs tijdens en na corona.
Aan het einde van schooljaar 2020-2021
stelden alle 19 Delta-scholen een
schoolprogramma op, waarin ze hun
plannen voor de NPO-gelden
presenteerden.
De NPO-plannen zijn gerelateerd aan de
schoolplannen 2020-2024, die weer in
verbinding staan met het strategisch
beleidsplan 2020-2024
Er zijn verschillende soorten interventies
gekozen voor de schoolprogramma's, van
A t/m G.
Op alle scholen is met een schoolanalyse
bekeken welke interventies er moeten
plaatsvinden. Dit is per school met de
teams besproken en daarna is de MR
betrokken bij de besluitvorming.
Alle scholen hebben de vereiste
instemming van hun MR gekregen
De inzet van middelen en de uitvoering
van de plannen zijn te zien in de
afbeelding.
Zowel de GMR als alle MR'en hebben
ingestemd op de bovenschoolse inzet van
NPO-middelen
Van de ingezette NPO-middelen is 12%
ingezet voor inhuur van personeel, niet
in loondienst

Op basis van analyses van eigen gegevens,
heeft elke school een eigen schoolprogramma
opgesteld om te werken aan
schoolontwikkeling. In de afbeelding is te zien
voor welk onderdeel Delta en de scholen de
NPO-middelen heeft ingezet.
Uit de afbeelding kunnen we afleiden dat het
meeste geld geïnvesteerd is op een
effectievere inzet van onderwijs, om kennis en
vaardigheden bij te spijkeren. Veel scholen
besteden extra geld aan de inzet van
onderwijsassistenten, om in kleine groepjes
aan de slag te gaan en investeren in het leesen rekenonderwijs. Daarnaast is er ook veel
geïnvesteerd in professionalisering. Dit past bij
de ambitie vooral in te zetten op duurzame
interventies.
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Allocatie van middelen
De allocatie van middelen gebeurt op basis
van solidariteit. De bovenschoolse kosten
'Delta-support' en ‘gezamenlijke’ worden
gealloceerd op basis van aandeel rijksbijdrage.
De besluitvorming van deze allocatie gebeurt
tijdens het begrotingsproces. In de periodieke
cijfers worden deze doorbelastingen conform
begroting verwerkt. Er vindt geen correctie
(achteraf) plaats indien bovenschoolse kosten
hoger/lager zijn dan begroot. De lasten van
‘Delta-support’ en ‘gezamenlijk’ zijn 10% van
de totale lasten. Dit betreft de loonkosten van
de bestuurder, stafmedewerkers,
bovenschoolse leraren, administratiekantoor,
accountant, raad van toezicht, dotatie
voorziening jubilea en onderhoud,
bedrijfsgezondheidsdienst, licentie personele
en financiële administratie.
Er is een afwijking tussen het NPO-saldo van
815,3k en de bestemmingsreserve. In deze
tabel is rekening gehouden met
investeringen, waar in de jaarrekening alleen
het exploitatiesaldo is bestemd.

De bovenschoolse baten vloeien voort uit een
afdracht van de scholen. Het NPO-saldo 2021
wordt middels een bestemmingsreserve
‘meegenomen’ naar 2022 en verder. Inmiddels
ligt er een besluit van de minister voor
onderwijs dat de verstrekte NPO-middelen
ingezet mogen over een periode van vier
jaren.
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Onderwijsachterstandenmiddelen
Vanaf 2019-2020 hoeven scholen niet langer
het opleidingsniveau van de ouders van hun
leerlingen bij te houden. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) berekende dat er vijf
belangrijke kenmerken zijn die bepalen of een
kind een onderwijsachterstand kan oplopen.
Dat zijn:
het opleidingsniveau van beide ouders
het herkomstland van de moeder
de verblijfsduur van de moeder in
Nederland
het gemiddelde opleidingsniveau van alle
moeders op de school;
of de ouders in de schuldsanering zitten

De toegekende baten vanuit DUO komen ten
gunste van de betreffende school. Er is geen
allocatie van die middelen naar andere
scholen. Ook bij het opstellen van het
bestuursformatieplan is rekening gehouden
met deze middelen. Hiermee krijgt de school
beschikking over ruimte tot extra formatie,
wat juist uit die specifieke middelen kan
worden bekostigd.

In de nieuwe regeling bepalen deze
kenmerken hoe de overheid het beschikbare
geld voor gemeenten en scholen verdeelt. Het
CBS doet hiervoor de berekening. In de
jaarrekening 2021 staan de volgende baten:
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Prestatiebox
In het bestuursakkoord dat de PO Raad
namens de sector met de Minister van OCW
heeft afgesloten is een aantal ambities
verwoord. Aan deze ambities werkt ook Deltaonderwijs. Naast reguliere middelen wordt
hiervoor ook het budget vanuit de
prestatiebox ingezet.
Aan de volgende ambities is in 2021 gewerkt:
Opbrengst gericht werken
Alle schoolteams zijn geschoold in het werken
met meer- en hoogbegaafde leerlingen. De
scholen hebben hun beleid hieromtrent
geformuleerd en in 2020 verder vorm
gegeven. In overleg met het regionaal
samenwerkingsverband passend onderwijs
heeft de Meander samen met
Koraalgroep/het Driespan een project
hoogbegaafdheid + thuisnabij passend
onderwijs uitgevoerd. Naast de bestaande
voorziening op de Meander wordt met het
speciaal onderwijs nauw samengewerkt om
te onderzoeken welke hoogbegaafde
kinderen het beste op de Meander geholpen
kunnen worden of juist aangewezen zouden
moeten zijn op het speciaal onderwijs. Met
alle Oosterhoutse scholen voor voortgezet
onderwijs wordt het geslaagde traject om de
aansluiting basisonderwijs – voortgezet
onderwijs te verbeteren gecontinueerd. In de
schoolplannen zijn door alle scholen doelen
geformuleerd m.b.t. opbrengstgericht werken.

Professionalisering
Samen met de Avans hogeschool (pabo)
werken wij aan een goede begeleiding van
startende leerkrachten, o.a. middels intensieve
begeleiding van stagiaires en van LIO stages.
De scholen hebben opgeleide
stagebegeleiders ter beschikking. Daarnaast
wordt ook met de hbo opleiding sociaal
domein samengewerkt op het terrein waar
onderwijs en (jeugd)zorg samenkomen.
Met bijeenkomsten met open inschrijving
kunnen collega’s meedoen aan discussies en
trainingen op verschillende terreinen.
Hiervoor worden ook collega’s van Deltavoorschool en SKO uitgenodigd. Vanwege
corona-beperkingen is een gedeelte in 2021
digitaal aangeboden.
Wetenschap en techniek
Op regionaal niveau wordt bestuurlijk
samengewerkt om een verdere impuls aan
het onderwijs wetenschap en techniek te
geven.
Cultuur
Het bovenschools cultureel aanbod blijft
gecontinueerd. Zo kunnen gezamenlijk
professionele voorstellingen uit verschillende
disciplines en voor verschillende
leeftijdsgroepen worden ingekocht.
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Convenantsmiddelen VO
Met het convenant 'Aanpak lerarentekort' zijn
in november 2019 extra middelen beschikbaar
gesteld (voor Praktijkschool De Zwaaikom een
bedrag van EUR 29.132) die kunnen worden
aangewend voor ontwikkeltijd,
werkdrukverlichting, begeleiding van
startende leerkrachten, begeleiding van zijinstromers en/of onderwijsinnovatie.
• de besteding van de ontvangen middelen uit
dit convenant is ingezet ten behoeve van
werkdrukverlichting. Het onderwijzend
personeel is bij de besteding van deze
middelen betrokken geweest.

Toetsing en examinering Praktijkonderwijs
Examineren in het Praktijkonderwijs is niet
vergelijkbaar met de van de manier van
examineren in de andere vormen van
Voortgezet Onderwijs. Er bestaan geen
landelijke eisen rondom het curriculum en
ook niet over de manier en de inhoud van de
toetsing die plaatsvindt. Er bestaan ook geen
landelijke examens. Het diploma
Praktijkonderwijs bestaat wel. Dit wordt
afgegeven door de school, voornamelijk
gebaseerd op basis van het portfolio dat per
leerling wordt opgebouwd.
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Staat van baten en lasten

Hieronder kort toegelicht wat de afwijkingen
zijn ten opzichte van de begroting en
voorgaand jaar.
Rijkbijdrage
De rijksbijdrage is 3.115k hoger dan begroot en
2.816k dan 2020. Dit komt voornamelijk door
Nationaal Programma Onderwijs
+ 1.475k (incidenteel)
Inhaal en ondersteuningsprogramma’s
+ 420k (incidenteel)
Groeibekostiging
+302k (incidenteel)
2% SBO (samenwerkingsverband)
+113k (incidenteel)
Prijsindexatie
+720k (structureel)
Vreemdelingen en asielzoekers
+85k (incidenteel)

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn 40k lager
dan begroot en 10k hoger dan 2020. De
voornaamste baten bestaan uit een bijdrage
voor de NAZ (70k), gymzaal (27k) en BVL (25k).
In de begroting was nog rekening gehouden
met aanvullende subsidies, welke mede door
covid-19 niet zijn aangevraagd.
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Overige baten
De overige baten zijn 504k hoger dan begroot
en 279k hoger dan 2020. De stijging t.o.v. de
begroting komt voornamelijk door een
aanvullende subsidie vanuit de RAP-regio,
zijnde Extra Hulp voor de klas (586k). De
subsidie draagt hiermee bij aan het
continueren van het onderwijs. Dit is
noodzakelijk om achterstanden zoveel
mogelijk te voorkomen en terug te dringen.
Tegenover deze baten staan ook additionele
personele lasten.
In 2020 is deze subsidie niet ontvangen, maar
waren de detacheringsbaten hoger. De
detacheringsbaten in 2021 zijn lager omdat in
2021 de formatie direct ten laste van de
betreffende school is gebracht in plaats van
interne doorbelasting (via de baten en lasten).

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn 137k lager dan
begroot. In de begroting was een grotere
stelpost opgenomen ten aanzien van energie
en onderhoudslasten. Door betere
regievoering hierop binnen Delta-onderwijs
zijn de lasten hierdoor beter in beeld.
De huisvestingslasten zijn echter 127k hoger
dan 2020, mede door stijgende energieprijzen.
Overige lasten
De overige lasten zijn 422k hoger dan begroot
en 388k hoger dan 2020 . 'Dit komt door de
implementaties van Office365, Parnassys, Afas.
Daarnaast is er meer inzet van leermiddelen
vanwege het NPO-programma.

Personele lasten
De personele lasten zijn 1.160k hoger dan
begroot. Enerzijds komt dit door de CAOaanpassing in 2021 (loonstijging van 2,25%,
effect 600k). Daarnaast is er extra inzet
geweest van personeel ten behoeve van Extra
Hulp voor de Klas en NPO. De stijging van
260k t.o.v. 2020 komt door factoren als minder
FTE maar hogere loonkosten per FTE, vrijval
voorziening langdurig zieken.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn 56k hoger dan
begroot en 47k hoger dan 2020. Dit komt
omdat ná het opstellen van de begroting 2021
er ten aanzien van de jaarrekening 2020 nog
enkele correcties zijn geweest ten aanzien van
de investeringen.
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Balans

Materiële vaste activa
Er is 863k geïnvesteerd in materiele vaste
activa. Dit ziet vooral toe op ICT (417k) en
meubilair (300k).

Eigen vermogen
Het eigen vermogen neemt toe met het
resultaat van 1.129k. Hiervan is 1.020k
toegevoegd aan een bestemmingsreserve
t.a.v. het niet bestede deel Nationaal
Programma Onderwijs. Daarnaast is er 1.253k
bestemd aan de bestemmingsreserve t.b.v. de
vordering op OCW. Dit is echter leesbaar als
een verschuiving van de algemene reserve
naar de bestemmingsreserve. Hiermee willen
we zichtbaar maken wat het effect is van de
nieuwe bekostiging per 01-01-23 op de
exploitatie (augustus – december 2022).
Het bestuur besloot de bestemmingsreserves
t.a.v. personeel (539k), P&A-beleid (516k), BAPO
(1.634k) en overige projecten (1.684k) vrij te
laten vallen ten gunste van de algemene
reserve, omdat een concreet bestedingsplan
hiervoor ontbreekt. Samenvattend, zonder
verschuivingen van bestemmingsreserves
naar de algemene reserve via
resultaatbestemming zou het resultaat zijn:

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen de
waarborgsommen voor de in bruikleen zijnde
tablets van Snappet. Deze is afgenomen door
teruggave van een aantal devices.
Vorderingen
De vorderingen zijn gestegen van 1.398k naar
1.463k. Grootste post is de vordering op OCW
(1.253k).

Het feitelijke resultaat t.b.v. de algemene
reserve is derhalve +109k.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen met
1.326k. Dit komt voornamelijk door nog niet
bestede NPO-middelen.
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Voorzieningen
De voorzieningen nemen toe met 107k. Met
name ten aanzien van de voorziening
onderhoud is de dotatie hoger dan de
uitputting. We maken nog gebruik van de
‘egalisatiemethodiek'. In 2022 wordt er een
nieuwe meerjarenonderhoudsplan opgesteld,
waarna we een betere doorkijk kunnen
maken richting de componentenmethode en
eventuele bijkomende effecten op het
vermogen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden bestaan uit de
gepassiveerde verplichtingen voor spaarverlof.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn toegenomen
van 3.407k naar 3.666k. Deze stijging komt
voornamelijk doordat er eindejaars nog
enkele grote (huisvestings)facturen zijn
ontvangen.
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Kengetallen

De kengetallen vertonen een afwijkend beeld
omdat niet alle NPO-middelen zijn ingezet,
maar als zodanig wel positief doorwerken in
de kengetallen. Hierdoor geven deze
kengetallen geen duidelijk beeld van de
regulier bedrijfsvoering.
Solvabiliteit II
De solvabiliteit geeft de verhouding aan
tussen eigen vermogen (reserves, inclusief
voorzieningen) en vreemd vermogen
(schulden) en verschaft zo inzicht in de
financieringsopbouw.
De signaleringsgrens van de Inspectie is <
0,30. Bij Delta-onderwijs is de solvabiliteit 0,75
en is hiermee ruim voldoende om op de korte
en lange termijn aan (betalings)verplichtingen
te voldoen.

Weerstandsvermogen
Solvabiliteitsberekeningen maken duidelijk
hoe groot het eigen vermogen is in
verhouding tot het balanstotaal. Balanstotalen
weerspiegelen echter nauwelijks de
werkelijke omvang van een organisatie en de
daarmee samenhangende omvang van de
lasten. Verder worden balanstotalen soms
sterk beïnvloed door incidentele
omstandigheden.
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Het weerstandsvermogen is in dat opzicht
een goede aanvulling en maakt duidelijk hoe
groot het eigen vermogen is in verhouding tot
de totale omvang van de jaarbaten. Een
dergelijke berekening laat in feite zien in
hoeverre het eigen vermogen als buffer kan
fungeren voor mogelijke tegenvallende
exploitatielasten. Het weerstandsvermogen is
28,2 inclusief bestemmingsreserves.
Liquiditeit
Het liquiditeitskengetal maakt duidelijk of
Delta-onderwijs aan al haar op korte termijn
opeisbare schulden kan voldoen. De liquiditeit
van is ruim voldoende en is hoger dan de
signaleringswaarde van de Inspectie (0,75).
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan hoe groot het
behaalde exploitatieresultaat is, uitgedrukt in
procenten van de totale baten (inclusief
financiële baten). Het jaar is afgesloten met
een positief resultaat, mede door de NPOmiddelen. De rentabiliteit over het jaar 2021 is
hiermee logischerwijs ook positief.

Als de reserve van een onderwijsbestuur
boven de signaleringswaarde uitkomt, is de
reserve mogelijk te hoog. Daarom wordt
gesproken over een signaleringswaarde. Het
is geen norm. De formule voor schoolbesturen
kent een organisatie-afhankelijke variabele.
Mogelijk bovenmatig vermogen 2
Hierbij worden de rekenregels gehanteerd
zoals de Inspectie dat heeft bepaald. Echter,
wordt hier alleen gerekend met de algemene
reserve. Temeer omdat de bestemmingsreserves zijn bedoeld om risico’s te
ondervangen. Hiermee kan de stichting
zichtbaar voorsorteren, ook met het oog op
mogelijk bovenmatig vermogen, op een
toekomstige daling van het vermogen. Ook
zal in 2023 of 2024 de systematiek t.a.v. de
voorziening onderhoud veranderen. Waar
deze nu wordt opgebouwd volgens de
egalisatiemethode, zal het in 2023/2024
moeten worden verwerkt via de
componentenmethode als investering of als
componentenmethode. Zie de
continuïteitsparagraaf voor een verdere
toelichting op dit kengetal.

Mogelijk bovenmatig vermogen
De Inspectie van het Onderwijs heeft nieuwe
signaleringswaarden ontwikkeld voor
bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen. Minister Slob heeft de Kamer
hierover geïnformeerd. Aanleiding is dat de
inspectie in 2018 in De Financiële Staat van
het Onderwijs 2017 concludeerde dat de
reserves van onderwijsinstellingen geleidelijk
toenemen. Er blijft structureel geld over aan
het einde van het jaar, in nagenoeg alle
onderwijssectoren. Daarom werd toen
toegezegd een signaleringswaarde voor
reserves te ontwikkelen.
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Leerlingen

FTE

Kengetallen

** feitelijk eigen publiek vermogen -/normatief eigen publiek vermogen)
De liquiditeit blijft ruim boven het streefgetal
van de Inspectie. Om die reden wordt
overgestapt naar Schatkistbankieren.
Het weerstandsvermogen blijft boven het
oude inspectiekader (5%). Daarentegen zal dit
afnemen nadat we de voorziening onderhoud
conform de componentenmethode in plaats
van egalisatiemethode administreren.

In 2022 zal verder een (risico)analyse
plaatsvinden t.a.v. het gewenst vermogen
binnen Delta-onderwijs. Denk aan risico’s ten
behoeve van strategisch personeelsbeleid
(mensen behouden, duurzame inzetbaarheid,
werving nieuwe mensen), herinvesteringen
NPO-investeringen en huisvesting
(meerjarenonderhoudsplan in combinatie
met integraal huisvestingsplan).

Het mogelijk bovenmatig vermogen wordt in
2022 verder afgebouwd (mede door de
incidentele afboeking van de OCW-vordering).
Richting 2025 zullen we rond het kader van de
Inspectie uitkomen (18%). In deze
balanspositie is nog geen rekening gehouden
met de eerder genoemde wijziging t.a.v. de
voorziening onderhoud.
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De opbouw van de formatie wordt in beginsel
gesteld op 80% + 2%. In de (risico)analyse zal
dan ook worden meegenomen of het kader
van 80% structureel kan worden verhoogd en
waarom.
Volgens de norm van de Inspectie van het
onderwijs is er sprake van bovenmatig eigen
vermogen. Daarbij wordt helaas géén
rekening gehouden met de verandering in
wet- en regelgeving, zoals de aanpassing van
de bekostiging per 01-01-23 en de wijziging in
de systematiek van de voorziening onderhoud
per 01-01-23. Ook de oormerking van
bijvoorbeeld NPO-middelen wordt niet
zichtbaar. Om die reden benoemen wij als
bovenmatig eigen vermogen de algemene
reserve, zijnde 7.126.319. Het gewenst
vermogen is 5.559.702, wat resulteert in een
mogelijk bovenmatig vermogen van 1.566.617.
Naar verwachting zal het effect van de
componentenmethode fors nadelig
uitpakken voor de algemene reserve. In 2022
zal het MJOP worden afgerond, waarna
duidelijk zal zijn wat het daadwerkelijke effect
op de reservepositie is. Om die reden is er
(nog) geen plan geschreven / nodig om een
eventueel bovenmatig vermogen te
verminderen.
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Intern risicobeheersingssysteem
Bij Delta-onderwijs is dit beschreven in twee
beleidsdocumenten:
1. Beleid aandacht interne beheersing.
2. Beleid Intern Risicomanagement
Beheersing Systeem Delta-onderwijs,
tevens een instrument.
De interne beheersing vraagt steeds meer van
het management. Tijdens de planning-encontrolcyclus zijn de demografische
ontwikkelingen van onze stichting
geactualiseerd en deze laat voor de komende
jaren een lichte groei van het leerlingaantal
zien.
Compliance Primair Onderwijs
Onderhoudsvoorziening PO: in compliance
blijven leidt ertoe dat we inrichting van
voorziening groot onderhoud opnieuw
tegen het licht moeten houden. Bij Delta is
de allocatie bovenschools ingericht op
basis van solidariteit. Dit leidt tot een
evenwichtig meerjaren onderhoudsplan.
De wet- en regelgeving vraagt echter een
allocatiemodel op schoolniveau
(componentenmethode) waarbij scholen
op de balans geen negatieve voorziening
mogen laten zien. Dit heeft de PO Raad
aangekaart bij het ministerie, er wordt nu
gekeken of de regelgeving hierop
aangepast wordt. In een overgangsfase tot
en met 2023 anticiperen we op een
aangepaste regelgeving.
Huisvesting PO: Het ministerie bereidt een
wetstraject over huisvesting voor. Kern is
dat een Integraal Huisvestingsplan (IHP)
verplicht wordt gesteld en dat renovatie
als mogelijke volwaardige optie in de wet
wordt opgenomen. Verwachte
ingangsdatum is 1 augustus 2023 en heeft
dus gevolgen voor OAP 2023 (Onderwijsaccountantsprotocol OCW).

Wachtgelden PO: Als gevolg van het
wetsvoorstel modernisering van het
Participatiefonds is de verwachting dat de
eigenwachtgelderbepalingen zullen
vervallen. De inwerkingtreding is 1
augustus 2022.
Nieuw bekostigingsstelsel PO: het nieuwe
stelsel wordt in 2023 ingevoerd, waarbij er
een omvorming is van de personele
bekostiging van schooljaar naar
kalenderjaar. Tevens wordt daarbij het
afschaffen van de GGL (gewogen
gemiddelde leeftijd per school)
meegenomen. Dit betekent dat de
vordering op het Ministerie van OCW
ultimo einde jaar komt te vervallen.
Compliance Voortgezet Onderwijs
Nieuw bekostigingsstelsel VO: De huidige
bekostiging van het voortgezet onderwijs
wordt ervaren als complex en
ondoorzichtig. Daarnaast kan deze
ingewikkelde bekostiging schoolbesturen
belemmeren bij het opstellen van hun
financiële planning. Er is een wetsvoorstel
“vereenvoudiging bekostiging VO”. De
inwerkingtreding van deze wet is 1-1-2022.
Het nieuwe model heeft effect op de
leerling prijzen en vaste voeten. Er vinden
dus alleen wijzigingen plaats op de
berekeningssystematiek. Er is een
overgangsregeling voor onderwijsbesturen
met een negatief herverdeeleffect van >3%.
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Compliance algemeen
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
m.i.v. 1-1-2020 is van invloed op de
jaarrekening. Het betreft de wet (medio
2018) die is aangenomen waarin de
compensatieregeling voor de
transitievergoeding is opgenomen. Met
deze wet krijgen werkgevers compensatie
voor de transitievergoeding die zij na twee
jaar ziekte aan een werknemer moeten
betalen. De compensatie kan op z’n
vroegst per 1 april 2020 worden
aangevraagd (bij het UWV) en kan met
terugwerkende kracht tot 1 juli 2015
worden aangevraagd over de betaalde
transitievergoedingen. Wij hebben de
uitbetaalde transitievergoedingen t/m
2018 al in de jaarrekening 2018
meegenomen. De uitbetaalde
transitievergoedingen vanaf 2019 laten we
daarop aansluiten.
Verplichtingen Duurzame Inzet PO op
basis van de CAO PO. Dat betekent een
financiële verantwoording voor alle
gespaarde uren van personeelsleden van
57 jaar en ouder een voorziening op de
balans moet worden getroffen op basis
van schriftelijk ingediende plannen. Voor
Delta-onderwijs is dit een voorziening die
is opgenomen vanaf de jaarrekening 2020.
Dat betekent een financiële
verantwoording voor alle gespaarde uren
van ieder personeelslid overeenkomstig
het (keuze)recht van de werknemer, een
voorziening op de balans moet worden
getroffen. Aanvullend moeten gespaarde
uren voor aanvullend verlofbudget van
personeelsleden van 57 jaar en ouder een
aanvullende voorziening op de balans
worden getroffen.

De huidige personele markt met de
personele tekorten heeft geleid tot het
sneller handelen bij het benoemen van
diverse categorieën personeel maar voor
het management betekent dit dat ze
binnen de gestelde begrotingskaders
blijven.
Intern risicobeheersings- en controlesysteem
Delta heeft een eigen (intern) risicobeheersings- en controlesysteem (IRBS)
Dit cyclische proces sluit aan bij onderdelen B1
en B2 van de continuïteitsparagraaf. Het cvb
rapporteert op welke manier het interne
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe
dit in de praktijk functioneert (B1). Daarbij wordt
aangegeven welke resultaten zijn bereikt en
welke aanpassingen worden doorgevoerd in de
komende jaren. Ook geeft het cvb een doorkijk
aan voor welke risico's en onzekerheden zij zich
in de komende jaren ziet geplaatst en op welke
wijze zij passende maatregelen treft om aan
deze risico's en onzekerheden het hoofd te
bieden (B2). Delta heeft een eigen model
ontwikkeld en vastgesteld waarbinnen de
beleidsterreinen van het risicomanagement zijn
geïntegreerd. Binnen het model worden
strategische risico’s, operationele risico’s en
financiële risico’s onderscheiden en
gecategoriseerd. Vervolgens worden de
indicatoren en de beheersingsmaatregelen
concreet benoemd.
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Als vervolgstap zijn de individuele risico’s in
een matrix uitgewerkt. De matrix houdt
rekening met de mate van impact op de
organisatie en de kans van optreden. Er is
sprake van een score 1 t/m 5, waarbij score 5
de hoogste mate van impact heeft en de
grootste kan van optreden heeft.
Die risico’s worden geanalyseerd en de
beheersmaatregelen beschreven. De
maximale schade wordt ingeschat, de kans op
voorkomen ingeschat (preventie) en indien
noodzakelijk zullen er de noodzakelijke
buffers moeten worden berekend. Het totaal
van de opgetelde buffers vormt het minimaal
noodzakelijke buffervermogen om de risico’s
op te kunnen vangen, mochten deze zich
ondanks beheersingsmaatregelen toch
voordoen.
Scenario’s
Naast een risico inschatting wordt op
bedrijfsniveau een meerjarenprojectie
(scenario) voor de exploitatie opgesteld op
basis van de bekende leerlingenaantallen plus
de inschatting van de ontwikkeling in die
populatie. Deze meerjarenprojectie en overige
toekomstgerichte gegevens zijn opgesteld bij
ongewijzigd beleid en bestaande wet- en
regelgeving.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Delta-onderwijs geeft aan voor welke risico's
en onzekerheden zij zich de komende jaren
ziet geplaatst en op welke wijze zij passende
maatregelen treft om aan deze risico's en
onzekerheden het hoofd te bieden. De risico’s
met een score hoger dan 3 worden uitgelicht

Risico’s 2020 - 2022 in beeld
Nieuwe bekostiging
SCORE 5
Op dit moment vindt de personele bekostiging
van het primair onderwijs door het rijk plaats op
basis van schooljaren. De betaling van de
bekostiging (betaalritme) vindt niet middels
maandelijks gelijke termijnen plaats, maar met
verschillende percentages. Hierdoor wordt in
de eerste vijf maanden van het schooljaar
34,55% en in de laatste 7 maanden 65,45%
uitbetaald. Een tijdsevenredige uitbetaling zou
leiden tot een uitbetaling in de eerste vijf
maanden van 41,67% en in de laatste zeven
maanden van het schooljaar van 58,33%. Anders
gezegd: in de eerste vijf maanden van het
schooljaar krijgen de scholen 7,12% minder dan
tijdsevenredig uitbetaald, hetgeen in de laatste
vijf maanden van het schooljaar weer wordt
ingehaald. Schoolbesturen nemen voor die
7,12% een overlopende vordering op het
ministerie in de balans op. De grondslag voor
deze overlopende vordering is gelegen in het
feit dat er per 31 december 2022 sprake is van
een lopende beschikking, op grond waarvan
men 5/12e toe rekent aan het betreffende
kalenderjaar. Door de overgang naar
kalenderjaarbekostiging vervalt in feite deze
grondslag: per 31 december is er immers geen
sprake meer van een lopende beschikking.
Voor Delta-onderwijs zal het een eenmalige
afboeking betekenen van € 1.253.310 (stand per
31-12-21).
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Voorziening onderhoud SCORE 5
Eind 2020 is het definitieve rapport
‘Verslaglegging Groot Onderhoud
Schoolgebouwen’ aangeboden aan de
Ministers van OCW. Dit rapport is opgesteld
door de Werkgroep Verslaglegging Groot
Onderhoud. Uit het rapport komen enkele
constateringen naar voren:
Er is weinig discussie over het doel van de
verslaggevingsregels van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ).
Schoolbesturen willen graag een
scherpere definitie van ‘groot onderhoud’
en in het rapport worden definities
voorgesteld voor ‘onderhoud’ en
‘investeringen’.
Het moet helder zijn hoe de
verantwoordelijkheden zijn verdeeld
tussen gemeenten en schoolbesturen. Die
helderheid is mede nodig omdat
investeringen nodig zijn voor de uitvoering
van het klimaatakkoord.
Nieuwe regelgeving zou deze definities en
afspraken waar nodig kunnen vastleggen.
Diverse schoolbesturen hebben ervaren
dat meerjarige onderhoudsplannen
(MOP’s) realistischer, praktischer en
dunner worden als ze die met de
gebruikers ‘beleidsrijk’ maken.
De ministers van OCW hebben begin 2021 in
een reactie op dit rapport aan de Tweede
Kamer aangegeven dat ze de adviezen
overnemen om afspraken te maken met de
PO-raad en de VO-raad over de financiële
verslaglegging van groot onderhoud.

Verder hebben ze het advies overgenomen om
schoolbesturen twee jaar extra de tijd geven
om over te stappen op de gewenste methodiek
(de methodiek van het treffen van een
voorziening groot onderhoud gebaseerd op de
individuele componenten dan wel de
methodiek van het ‘activeren en afschrijven’).
Dit betekent (voor schoolbesturen die gebruik
maken van de uitzonderingsbepaling in de Rjo)
dat de begroting voor 2023 (in het najaar 2022)
voor het eerst moet zijn gebaseerd zijn op de
‘RJ-methodiek’ voor de verwerking van groot
onderhoud. In de tussentijd worden met de
betrokken onderwijssectoren eventuele
onduidelijkheden in de regelgeving zoveel
mogelijk weggenomen.
In het rapport worden naast de adviezen aan de
Ministers van OCW ook adviezen gegeven aan
schoolbesturen, aan instellingsaccountants, aan
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), aan de PO-raad en de VO-raad, aan de
Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de
Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) en aan de Inspectie van het
Onderwijs. Deze adviezen gaan o.a. over de
definitie voor Onderhoud en Groot Onderhoud,
ontwikkelingen met betrekking tot
duurzaamheid en duurzaamheidsinvesteringen
en over de rol en verantwoordelijkheid van
schoolbestuur en gemeente ten aanzien van
nieuwbouw, uitbreiding, vervanging en
renovatie.
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De adviezen aan schoolbesturen kunnen als
volgt worden samengevat:
Kies een systeem voor de verwerking van
groot onderhoud en pas de gekozen
systematiek aan, aan de eisen die daaraan
worden gesteld door de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Benut de overgangsperiode voor
professionalisering van de financiële
functie.
Benut de overgangsperiode om van een
‘technisch’ onderhoudsplan te komen tot
een ‘beleidsrijk’ onderhoudsplan.
Maak in het bestuursverslag beter
inzichtelijk hoe de ontvangen middelen
worden besteed, waarbij aangegeven
wordt welk deel wordt besteed aan de
onderwijsprofessionals, welk deel aan
leermiddelen, welk deel aan het
schoolgebouw en hoeveel aan overige
zaken.
Geef daarbij aan welke keuzes voor de
toekomst zijn voorzien en hoe dat
financieel uitpakt.

Bij Delta wordt voor het groot onderhoud
gebruik gemaakt van de systematiek van
‘voorziening’ en daarbij wordt gebruik gemaakt
van de tijdelijke uitzonderingsbepaling in de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In 2021
zijn er, onder andere naar aanleiding van het
rapport ‘Verslaglegging Groot Onderhoud
Schoolgebouwen’, diverse ontwikkelingen op
het gebied van onderwijshuisvesting die de
methodiek van ‘voorziening’ mogelijk
beperken. Dit heeft onder andere te maken
met de definitie voor ‘onderhoud’ en
‘investeringen’, waar de Raad voor de
Jaarverslaggeving in 2021 mee bezig is. Het is
niet ondenkbaar dat een andere
verwerkingsmethodiek ervoor zorgt dat er een
verschuiving plaatsvindt van het eigen
vermogen naar de voorziening Groot
onderhoud. In 2021 zal er een gedegen MJOP
worden opgesteld, waarna dit effect concreet
financieel wordt onderbouwd.
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Staat van baten en lasten

Er is geen sprake van doordecentralisatie van huisvesting of majeure investeringen.

Balans in meerjarig perspectief

De verwachte resultaten in de komende jaren zijn gemuteerd op de algemene
reserve, met de begrote negatieve resultaten wordt het eigen vermogen
doelbewust verlaagd.
Nota bene: het verloop van de balansposten vanaf 2022 strookt niet
met de (werkelijke) cijfers van 2021. In de vastgestelde
meerjarenbegroting is uitgegaan van een prognose
over 2021.
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Rijksbijdrage
De Rijksbijdrage is gebaseerd op de
leerlingtelling van 01-10-20 en 01-10-21. De
leerlingprognose op stichtingsniveau is
stabiel. Onderling zien we wel grote groei en
grote krimp. In 2022 hebben we, net als alle
andere PO-besturen, te maken met een
incidentele teruggang van rijksbijdrage in
augustus tot en met december (nadelig
effect € 1,2 miljoen). NPO is niet
meegenomen in de begroting, omdat nog
onduidelijk is of en hoe een eventuele
tweede schooljaar wordt bekostigd. In 2022
volgt wel een NPO-budget per school,
opgebouwd conform de jaarrekening- en
begrotings-systematiek en opgebouwd per
interventie voor de herkenbaarheid. Dit volgt
via tussentijdse rapportages.
Overheidsbijdrage
De overheidsbijdrage is stabiel. Voornemen is
om actiever vanuit Delta-support scholen te
ondersteunen bij het aanvragen van
subsidies. De NAZ-voorziening is niet
dekkend. Er wordt samen met de gemeente,
vanuit de onderwijsachterstandsgelden, een
evaluatie opgesteld waarin we gezamenlijk
streven naar onder andere een
kostendekkende NAZ.
Overige baten
Door Delta-support is een analyse gemaakt
op de verhuurbaten. Hierdoor zijn de
verhuurbedragen naar externen opgehoogd
naar minimaal de londo-norm.

Daarbij worden de huurovereenkomsten
verder geformaliseerd. Interne verrekeningen
t.b.v. OOC, Klussenbus zijn komen te
vervallen. Deze zijn een bovenschoolse
voorziening geworden. Hierdoor is de
administratieve last voor scholen verminderd.
Delta-bovenschools (zijnde Delta-support en
Gezamenlijke activiteiten) is wel naar rato
van rijksbijdrage gealloceerd.
Werkzaamheden van medewerkers van
Delta-onderwijs aan Delta-voorschool
worden voortaan doorberekend, waardoor er
meer ruimte ontstaat in het allocatiemodel.
Personeelslasten
Inzet is conform het vastgestelde BFP en
houdt rekening met de verwachte
ontwikkeling van de salarissen. De effecten
van dalend (langdurig) ziekteverzuim,
doorontwikkeling definitieve
directiestructuur en de implementatie van
het promotiebeleid L11 zijn zichtbaar in de
begroting.
Ondanks het feit dat scholen een groot
gedeelte van hun NPO-budget inzetten voor
scholing, hebben we ervoor gekozen
daarnaast voor alle scholen een maximaal
scholingsbudget (conform CAO) toe te
kennen (190k). Daarmee doen we recht aan
het feit dat NPO-middelen bestemd zijn voor
een impuls. Wanneer het budget niet
(geheel) wordt benut, zullen we dit
toevoegen aan een beleidsrijke
bestemmingsreserve scholing om de verdere
doorontwikkeling van de Delta-academy
vorm te geven.
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Afschrijvingen (investeringen 2022)

Voorbeeld impuls schoolniveau (198k):
doorontwikkeling samenwerking
Torenschouw – Paulo Freire,
doorontwikkeling naar kindcentrum
(Sterrendonk). Deze impulsgelden zijn
transparant opgenomen in de
schoolbudgetten.
Voorbeeld impuls stichtingsniveau (267k):
naar één dekkend netwerk wat voldoet
aan de huidige kwaliteitsstandaarden

De overige verschillen worden met name
verklaard door herrubricering van lasten. ICTlasten zijn verplaatst van leermiddelen naar
administratie [licenties bedrijfsvoering],
leermiddelen [licenties], inventaris [kleine
aanschaf].
Financiële baten en lasten
Delta-support heeft een analyse gemaakt om
onnodige rentelasten te voorkomen. Hieruit
is voortgekomen dat een overstap naar
schatkistbankieren ons minimaal 45k op
jaarbasis gaat besparen.

Huisvestingslasten
Er wordt een strategisch huisvestingsplan
opgesteld ter voorbereiding op het IHP. Er is
extra ruimte voor schoonmaak (+ 10%) n.a.v.
eerste inventarisatie rondom prioritering op
korte termijn op huisvestingsgebied. Er is ook
rekening gehouden met stijgende energielasten (135k; + 25%). In 2022 wordt het MJOP
geactualiseerd. Dit heeft pas vanaf 2023
gevolgen voor de voorziening onderhoud
(balans) en daarbij horende dotatie
(exploitatie) en kengetallen (weerstandsvermogen, mogelijk bovenmatig eigen
vermogen).
Overige lasten
De overstap van Dyade naar Van Oers
Accountancy én insourcing levert naast een
significante verbetering van stuurinformatie,
ook al een eerste reductie van 100k op.
Enkele scholen dienden een plan in om hun
onderwijskwaliteit versneld te versterken.
Hiervoor werd in totaal 81k toegekend.
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Verantwoording
financiën
De volledige jaarrekening van Delta-onderwijs
over 2021 is hier online te downloaden.
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Verslag
raad van toezicht
Bij een goed en transparant intern en extern
toezicht hoort een verslag van de activiteiten
van de raad van toezicht. Hierbij biedt de raad
van toezicht het jaarverslag over 2021 aan.
Toezichtvisie en toezichtkader
In een toezichtvisie legt het toezichthoudend
orgaan haar kijk op het toezicht vast. Het
werken met een toezichtvisie levert op
verschillende manieren meerwaarde. Het
stimuleert het nadenken over en het
bespreken van de kernvraag van het
toezichthouden. Het geeft een basis voor het
organiseren, uitvoeren en evalueren van de
praktijk van het toezicht en de gelegenheid
om tot een gezamenlijk gedragen
uitgangspunt te komen. Het accent dat het
toezicht in de toezichtvisie vastlegt, wordt
zichtbaar uitgewerkt in het toezichtkader.
Toezichtvisie
De wereld van het toezicht is in beweging en
dat geldt ook voor het onderwijs. Toezicht
moet de ambities van de organisatie mogelijk
maken en dat vraagt om goed geïnformeerde
toezichthouders die kunnen meedenken en
toezicht houden op. Dat laat zich niet
beperken tot de instrumentele kant van de
onderwijsorganisatie. De toezichthouder
moet ook inhoudelijk gesprekspartner
kunnen zijn van de bestuurders en haar
omgeving. Het binnenhalen van informatie
van buiten moet een procedureel onderdeel
van het toezicht zijn. Het ophalen van
informatie van buiten is een nieuwe
standaard in het toezicht van vandaag. Deze
toezichtvisie leidt tot een drietal
uitgangspunten voor het toezichthouden van
de raad:

De maatschappelijke waarde van het
onderwijs wordt meegenomen in de aard
en de wijze van toezicht houden. De raad
van toezicht ziet erop toe dat inhoudelijke
visies worden bepaald en ziet toe op het
volwaardige strategische beleid van de
stichting.
De raad van toezicht zorgt ervoor dat zij
zicht heeft op de omgeving, relaties
onderhoudt met relevante derde partijen
en informatie betrekt uit de omgeving.
De raad van toezicht ziet toe op de
integriteit van de bedrijfsvoering, de
kwaliteit van het onderwijs en inspireert de
vormgeving van de organisaties als
waarde gemeenschappen. Zij stimuleert,
denkt mee, controleert en beoordeelt het
bestuur waar nodig. De leden houden
elkaar onderling scherp op een kritische
houding.
Toezichtkader (afspraken tussen CvB en RvT)
Het intern toezichtkader wordt o.a. gevormd
door statuten, reglementen, jaarverslagen,
jaarrekeningen en accountantsrapportages.
De toezichthouder ziet toe op thema’s zoals
werkgeverschap, personeelsontwikkeling,
huisvesting, samenwerking, risicomanagement en statutaire goedkeuringsbevoegdheden zoals begroting en
kengetallen bijvoorbeeld van leerlingen en
leerresultaten. De RvT heeft de accountant
aangesteld.
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Taken raad van toezicht
Het toezicht van de raad van toezicht bestaat
uit grofweg drie taken. Ten eerste ziet de raad
van toezicht erop toe dat het college van
bestuur van Stichting Delta Onderwijs op een
goede wijze Delta Onderwijs bestuurt. Deze
taak is expliciet beschreven in de statuten van
Delta Onderwijs. Ten tweede is de raad van
toezicht gevraagd en ongevraagd
beschikbaar als klankbord voor het college
van bestuur. Het college van bestuur kan zich
met thema’s waarop reflectie of advies
gewenst is wenden tot de raad van toezicht
als geheel of tot één of meerdere leden. De
wijze waarop raad van toezicht en college van
bestuur (en vice versa) elkaar daarin opzoeken
en weten te vinden is in 2021 zeer plezierig
verlopen.
Tot slot heeft de raad van toezicht ook de taak
van formele werkgever van het college van
bestuur te vervullen. Daarnaast houdt de raad
van toezicht toezicht op de naleving door het
college van bestuur van de wettelijke
verplichtingen, de code goed bestuur en de
afwijkingen van die code. Tenslotte ziet de
raad van toezicht toe op rechtmatige
verwerving en doelmatige en rechtmatige
bestemming van de middelen.
Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht heeft in dit verslagjaar
geen wijziging ondergaan in de personele
bezetting. De raad van toezicht bestaat uit de
volgende vijf leden:

M. (Marc) Steevens, voorzitter
Functie: directeur internationale
groothandel
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

A. (Arthur) Slijkhuis, vicevoorzitter
Functie: manager Rabobank
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

T. (Theo) Lansu, lid
Functie: directeur Lansu Onderwijsadvies
Relevante nevenfunctie: lid bestuur
Kruikenloop Tilburg

D. (Danny) Boots, lid
Functie: tot 1 november 2021 locatiedirecteur
Markenhage Breda, vanaf 1 november 2021
rector 't Atrium Amersfoort
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

K. (Kirsten) Antonissen, lid
Functie: coach
Relevante nevenfuncties: n.v.t.

De raad van toezicht wordt in haar
functioneren ambtelijk ondersteund door het
Delta-secretariaat. De heer Steevens heeft
zitting vanuit de voordracht van de GMR. De
heer Lansu is op basis van een pre-voordracht
van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Oosterhout
aangewezen ter behartiging van de belangen
van het openbaar onderwijs.
Rooster van aftreden
De raad van toezicht heeft, conform statuten
en reglement, een rooster van aftreden
vastgesteld. In het verslagjaar is een nieuw
rooster van aftreden vastgesteld. Volgens dit
rooster is er in het verslagjaar niemand
afgetreden.
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Functioneren van de raad van toezicht
De raad van toezicht vervult zijn functie door
vanuit de eigen deskundigheid de voortgang
van activiteiten in de organisatie en het
functioneren van het college van bestuur
actief te volgen. Hij laat zich daartoe breed
informeren door het college van bestuur, de
accountant en door contacten met de GMR
en eventueel het bijwonen van discussie- en
opleidingsbijeenkomsten bestemd voor
toezichthouders. In het verslagjaar 2021 heeft
de raad van toezicht een collectieve
professionalisering gevolgd over de nieuwste
ontwikkelingen binnen Governance. De
Zelfevaluatie van de raad van toezicht wijst
onder andere uit dat we als raad van toezicht
de gemaakte afspraken beter kunnen
monitoren.
In het verslagjaar 2021 is de raad van toezicht
zes (6) keer in een formele vergadering
bijeengekomen. Naast de formele
remuneratiecommissie waarin de heren
Steevens en Lansu zitting hebben, zijn er in
2021 de volgende informele portefeuilles:
Financiën: de heer Slijkhuis en mevrouw
Antonissen.
Strategie en beleid: de heren Slijkhuis en
Steevens
Onderwijs/kinderopvang/kwaliteitszorg en
professionalisering: de heren Lansu en
Boot
Governance/wet- en regelgeving: de heren
Steevens en Boot
Identiteit: mevrouw Antonissen en de heer
Boot
Sollicitatiecommissie: ad hoc

Honorering van de leden van de raad
De honorering is in het verslagjaar niet
gewijzigd en is in overeenstemming met de
WNT en de richtlijnen van de VTOI ten aanzien
van honorering van toezichthouders.
De raad van toezicht als werkgever
De remuneratiecommissie heeft met beide
bestuurders (afzonderlijk) een
functioneringsgesprek gevoerd. De
gesprekken waren positief, kritisch en
opbouwend van karakter. De commissie (en
daarmee de raad van toezicht) spreekt haar
vertrouwen uit in beide bestuurders.
Raad van toezicht en haar interne partners
Gedurende het verslagjaar heeft de raad van
toezicht met verschillende interne partners
binnen de stichting formeel en informeel
overleg contact. Een kort overzicht:
Raad van toezicht en college van bestuur
Het college van bestuur is bij alle formele
vergaderingen van de raad van toezicht
(geheel of gedeeltelijk) aanwezig. In de
vergaderingen vervullen de bestuurders een
informatieve rol. Het college van bestuur
informeert, praat de raad van toezicht bij en
adviseert waar nodig. Het college van bestuur
heeft een terughoudende rol in de onderlinge
discussie binnen de raad van toezicht.
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De bestuurders hebben geen rol in de
uiteindelijke besluitvorming van de raad van
toezicht. In een enkele situatie (begroting,
jaarrekening en huisvesting) heeft een nadere
toelichting op onderwerpen plaatsgevonden
vanuit de controller. De raad heeft deze
contacten als waardevol ervaren. De raad van
toezicht spreekt zijn waardering uit voor de
wijze waarop het college van bestuur zich in
het verslagjaar heeft gemanifesteerd en heeft
gepresteerd.
Raad van toezicht en GMR
In het verslagjaar heeft de raad van toezicht
tweemaal informeel overleg gehad met de
GMR. Zowel de raad van toezicht als de GMR
heeft de wens om vaker samen te overleggen
over inhoudelijke thema’s binnen Delta
Onderwijs. De raad van toezicht heeft het
voornemen om zijn informatievoorziening te
verbreden en naast de informatie van het
college van bestuur ook andere
informatiebronnen c.q. stakeholders te
raadplegen. Een dergelijk overleg met de
GMR is daar een eerste stap in. De
bijeenkomsten zijn door zowel de raad van
toezicht als de GMR positief ontvangen.
Raad van toezicht en schoolleiders
In het verslagjaar is - als gevolg van corona geen informeel overleg geweest tussen leden
van de raad van toezicht en de schoolleiders.
De raad van toezicht waardeert de
mogelijkheid om dergelijke bijeenkomsten bij
te wonen.

Inhoudelijke onderwerpen
In het verslagjaar zijn diverse inhoudelijke
onderwerpen de revue gepasseerd. De meest
belangrijke zijn:
Monitoring Strategisch Beleidsplan
Stilgestaan is o.a. bij de ontwikkeling van het
scholenlandschap in Oosterhout. Verder is de
raad van toezicht voortdurend geïnformeerd
over de voortgang van het nieuw Strategisch
Beleidsplan.
Algemene informatie van de bestuurders
Tijdens het zittingsjaar is de raad van toezicht
door de bestuurders bijgepraat over de
diverse ontwikkelingen in (en buiten) de
organisatie voor zover die een raakvlak
hebben met het wel en wee van de stichting.
Aan de orde zijn o.a. gekomen:
Ontwikkelingen rondom de interne
inrichting van het bestuurskantoor.
Ontwikkelingen rondom corona en de
daaraan gekoppelde bezetting van
groepen.
De ontwikkelingen rondom de huisvesting
van Delta-scholen.
Diverse algemene ontwikkelingen op de
Delta-scholen.

Overige activiteiten
De raad van toezicht is gedurende het
verslagjaar bij diverse bijeenkomsten en
gebeurtenissen in de organisatie aanwezig
geweest, zoals bij het afscheid van meerdere
leidinggevenden.
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Financiën
Ook in 2021 is het onderwerp financiën diverse
keren de revue gepasseerd. Naast algemene
voortgangsrapportages, zijn de belangrijkste
onderwerpen:
Jaarrekening en jaarverslag 2020
In een open gesprek tussen accountants,
college van bestuur en raad van toezicht zijn
de jaarrekening en het jaarverslag 2020
kritisch besproken. De belangrijkste financiële
ontwikkelingen zijn in beeld gebracht en
toegelicht. De jaarrekening geeft een getrouw
en financieel rechtmatig beeld. De raad van
toezicht geeft haar complimenten aan het
college van bestuur en de betreffende
ondersteuners. De raad van toezicht heeft het
jaarverslag en de jaarrekening 2020
goedgekeurd en het college van bestuur
décharge verleend voor het in 2020 gevoerde
beleid.

Tot slot
De raad van toezicht spreekt zijn waardering
uit voor de inzet waarmee het college van
bestuur, het management en de overige
personeelsleden van Delta-onderwijs hun
functies hebben vervuld. Het enthousiasme,
de kennis en kunde van de werknemers staan
borg voor de visie van Delta-onderwijs: goed
onderwijs voor allen.

Stichtingsbegroting 2022 en
meerjarenraming
De stichtingsbegroting 2022 geeft een zo
goed mogelijk beeld van de kostenramingen.
In de begroting wordt qua personeel ingezet
op terugdringen c.q. zo goed mogelijk
omgaan met het lerarentekort. De raad van
toezicht heeft de stichtingsbegroting voor
2022 goedgekeurd. Bij zowel de bespreking
van de stichtingsbegroting alsmede bij de
bespreking van de jaarrekening en het
jaarverslag bespreekt de raad van toezicht
met het college van bestuur de
doelmatigheid van de inzet van de middelen.
De raad stelt, aan de hand van deze
besprekingen, vast dat het college van
bestuur de middelen doelmatig inzet binnen
de stichting.

55

Verslag
GMR
De GMR maakte een verslag over de periode
augustus 2020 tot en met december 2021. Het
volledige verslag is hier online te lezen.
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