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LEESWIJZER 

Dit verslag bestaat uit het bestuursverslag, de financiële jaarrekening en wettelijk verplichte overige versla-
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dat het verslag online staat. 
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VOORWOORD 

Liefde als principe - Orde als basis - Vooruitgang als doel (Auguste Comte) 

Dit is het jaarverslag over 2021. Als nieuwe bestuurder van stichting Progresso kan ik aangeven dat ik onder 

de indruk ben van het onderwijs zoals dat door de scholen binnen de stichting wordt verzorgd. Naast de 

innovatieve onderwijskundige concepten maken de scholen verschil voor de leerlingen in het stadsdeel 

Nieuw-West door te zorgen voor kansen en een breed aanbod. Dit is van groot belang in het kader van de 

groeiende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijsstelsel.  

Het afgelopen jaar is veel gebeurd. De coronacrisis met de terugkerende lockdowns heeft diep ingegrepen 

op het werk van de onderwijsprofessionals en de resultaten van de leerlingen. Met de middelen die vanuit 

het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar zijn gesteld is zo goed mogelijk getracht om de opgelopen 

achterstanden in te lopen. Het is echter een blijvende uitdaging om in combinatie met het grote docenten-

tekort een antwoord te vinden op de hiaten die onze leerlingen hebben opgelopen. De komende jaren zullen 

zeker in het teken staan van de slagen die nog gemaakt moeten worden om terug te komen op het niveau 

van voor de coronapandemie.  

Op bestuursniveau zijn het afgelopen jaar de nodige slagen gemaakt in de bedrijfsvoering. Naast de verdere 

doorontwikkeling van het financiële systeem is er ook geïnvesteerd in de verdere opbouw van het HR team 

en het team communicatie. De afdeling huisvesting is gestart met een inhaalslag en renovatie van het Ca-

landlyceum. Er is dus hard gewerkt om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun uitvoering van 

het primaire proces.  

Met het lezen van dit jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk van de hierboven genoemde activiteiten 

en de resultaten die hiermee het afgelopen jaar zijn bereikt. Als bestuurder van stichting Progresso ben ik er 

trots op om u hierin mee te mogen nemen in dit jaarverslag! 

 

 

Judith van Biemen, bestuurder 
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1.  ALGEMEEN 

1.1. Juridische structuur 

De Stichting Progresso is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34315033. De stichting 

draagt de statutaire naam Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP). Progresso is statu-

tair gevestigd te Amsterdam. 

De stichting wordt bestuurd door de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en 

is onafhankelijk van het bestuur. Daarmee is sprake van een scheiding van bestuur en toezicht. Progresso is 

lid van de VO-Raad en onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO. 

De Raad van Toezicht van Progresso is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs 

Instellingen (VTOI-NVTK) en onderschrijft het verenigingsconvenant. De VTOI-NVTK heeft een cao voor be-

stuurders VO afgesloten met de VvOB, de werknemersvereniging van bestuurders in het VO. De Raad van 

Toezicht van Progresso conformeert zich aan deze cao. Uiteraard conformeert Progresso zich daarnaast aan 

normerende wetgeving inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

Progresso hanteert gedragscodes op het gebied van klachten en integriteit en kent een klokkenluidersrege-

ling. 

1.2.Organogram

 
 

1.3. Organisatie 
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Calandlyceum, Lumion en De School van de Toekomst vallen onder het bevoegd gezag van de stichting 

Progresso. Progresso wordt tot 1 februari 2022 bestuurd door de heer drs. Ewald Weiss, daarna door me-

vrouw drs. Judith van Biemen.  De scholen worden geleid door een directeur die integraal verantwoordelijk 

is voor de zaken die de school betreffen. Het Bestuursbureau en de bedrijfsvoering van de stichting vallen 

onder verantwoordelijkheid van de operationeel directeur. 

1.3.1. Sturing  

Onze organisatie kent de volgende sturingsprocessen. Er is een wekelijks werkoverleg met de operationeel 

directeur en een tweewekelijks overleg met de directeuren van de scholen. Dit levert input voor de wekelijkse 

directieraad waarin conform het managementstatuut in consensus besluiten worden genomen over beleid. 

Wekelijks is er een bestuursoverleg waarin de bestuurder wordt geïnformeerd over allerlei zaken die spelen 

rond het werkgeverschap en de bedrijfsvoering en waarin besluiten worden genomen. 

De bestuurder woont de vergaderingen van de raad van toezicht van de organisatie grotendeels bij, we 

hanteren korte lijnen en een informatiebeleid van no surprises. Daarnaast overlegt het bestuur regelmatig 

met de voorzitter van de raad en met de voorzitters van alle commissies. Gedurende deze overleggen wor-

den eveneens afspraken gemaakt over de input vanuit de organisatie voor de agenda van de vergaderingen. 

Een deel van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) wordt door het bestuur bijgewoond 

om informatie te delen en op te halen. Om dezelfde reden overlegt het bestuur regelmatig met het dagelijks 

bestuur van de MR. Dit draagt eveneens bij aan de korte lijnen en adequate informatie over relevante zaken 

aan de MR. 

De bestuurder overlegt regelmatig met de voorzitters van de ouderraden om informatie uit te wisselen en 

spreekt af en toe met de leden van de leerlingenraden van beide scholen. 

Op thema’s wordt overlegd met medewerkers en wordt input opgehaald voor nieuw of bijgesteld beleid. 

1.3.2. Organisatiecultuur 

Onze organisatiecultuur is gebouwd op de volgende 3 pijlers: 

1. Gelijkwaardigheid. Het vertrekpunt van gelijkwaardigheid is de erkenning van elkaars rol en de waar-

dering voor ieders professionele inbreng. 

2. Aantrekkelijkheid. De basis van dit principe gaat verder dan ‘samen door één deur kunnen’. Het is 

een wijze van samenwerken die alle medewerkers als team veronderstelt; elkaar opzoeken, informeren, 

met elkaar sparren en elkaars afhankelijkheid als meerwaarde accepteren, zijn de kenmerken van dit 

principe. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze stichting: wij zijn trots op elkaar. 

3. De wil om te leren. De wil om te leren en te veranderen is een vanzelfsprekendheid in onze organisa-

tie. De mate van willen leren wordt o.a. zichtbaar in de wijze van de organisatie van eigen feedback en 

de presentatie van eigen resultaten (verantwoording). Zoeken naar verbetering (verandering) van de 

kwaliteit van ons werk is de focus en het vertrouwen in de professionaliteit is de basis van onze orga-

nisatie. 

Wij nemen iedereen serieus en luisteren naar ieders unieke bijdrage want iedereen kan het verschil maken. 

De belangrijkste woorden die wij gebruiken zijn: 
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▪ onze belangrijkste 6 woorden zijn: ‘Ja, ik heb een vergissing gemaakt’; 

▪ onze belangrijkste 5 woorden zijn: ‘Ik ben trots op je!’; 

▪ onze belangrijkste 4 woorden zijn: ‘Wat vind jij ervan?’; 

▪ onze belangrijkste 3 woorden zijn: ‘Kan ik helpen?; 

▪ onze belangrijkste 2 woorden zijn: ‘Dank je’; 

▪ en ons belangrijkste woord is: ‘WIJ’. 

Zo kunnen we anderen laten schitteren, ruimte geven aan ontwikkeling en ontplooiing, feedback geven en 

ontvangen, plezier hebben in ons werk en dat ook uitstralen. 

1.3.3. Namen, nevenfuncties en -activiteiten van het bestuur 

Drs. E. Weiss, bestuurder van Progresso, is zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs begonnen in 1981. De 

heer Weiss is afgestudeerd in de Duitse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 

2002 is hij werkzaam in het hoger management van verschillende organisaties voor voortgezet onderwijs. 

Sinds 2011 vormt hij het bestuur van onze scholen Calandlyceum, Lumion en De Toekomst. 

De heer Weiss is lid van de volgende netwerken en samenwerkingsverbanden: 

• OSVO (Overleg van Schoolbesturen Voorgezet Onderwijs in Amsterdam), lid van het bestuur van OSVO 

en tevens voorzitter van de commissie RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen); 

• Samenwerkende Conceptscholen Amsterdam; 

• Stuurgroep (Penvoerder) NOA (Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam); 

• Raad van Advies SARDES (onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector); 

• Kennisnetwerk Amsterdam (programmacommissie); 

• Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Amsterdam Diemen; 

• Sterk in Nieuw West (bestuurlijk overleg PO-VO); 

• Themacommissie Professionalisering van de schoolorganisatie van de VO-raad; 

• Bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijs Bestuurders (VvOB); 

• Kunskapsskolan Nederland Community (voorzitter)  

• Toezichthouder bij SIOZ (Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad)  

1.3.4. Evaluatie en ontwikkeling bestuur 

Het bestuur evalueert regelmatig het strategisch denken en handelen en stelt aan de hand daarvan de koers 

bij. Het bestuur maakt voor reflectie veelvuldig gebruik van de vele contacten waaronder stakeholders als 

de medezeggenschapsraden, de leerlingenraden, de ouderraden en de raad van toezicht. 

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht heeft in 2021 met het bestuur gesprekken gevoerd over 

het functioneren en presteren van het bestuur. Er zijn o.a. afspraken gemaakt rondom persoonlijke ontwik-

keling en de naderende pensionering van de bestuurder. 

1.4. Onze kernactiviteit 

De kernactiviteit van Progresso is het behartigen en bevorderen van openbaar voortgezet onderwijs (VO) 

aansluitend op het basisonderwijs in de brede regio Amsterdam. Dit doen we op drie scholen: het Calandly-

ceum, Lumion en De Toekomst. Lumion en De Toekomst zijn in juridische zin een nevenvestiging van het 

Calandlyceum. 
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1.5. Openbaar karakter 

Onze scholen zijn openbaar: iedere leerling die deze context respecteert is van harte welkom!  

De toegang tot het eerste leerjaar van het Calandlyceum en Lumion is geregeld via het loting en matching 

systeem dat onder notarieel toezicht wordt uitgevoerd door het OSVO in samenwerking met de gemeente 

Amsterdam. Op De School van de Toekomst starten de leerlingen in de bovenbouw. Op deze school word 

je geplaatst als je tot het talentenselectieprogramma van Ajax bent toegelaten; zo kun je school en topsport 

combineren. 

Volgens de regels van de loting en matching kunnen leerlingen zich aanmelden bij onze scholen, uiteraard 

met een passend schooladvies. Is de maximale capaciteit van een school bereikt, dan wordt geloot. De maxi-

maal beschikbare capaciteit per niveau wordt vooraf bekend gemaakt in de keuzegids van de gemeente 

Amsterdam. 

Door gebruik te maken van het Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK) dragen wij zorg voor een goede en 

soepele overstap naar onze scholen. Wij bieden leerlingen een zeer gevarieerd opleidingsaanbod passend 

bij hun niveau, waardoor leerlingen succesvol kunnen werken aan hun middelbare schoolcarrière. Wij dagen 

leerlingen uit en bieden kansen. 

Ook in de overige leerjaren is er jaarlijks enige ruimte voor instroom. Dit is afhankelijk van de door- en 

uitstroom in alle leerjaren. Leerlingen die graag willen instromen melden zich aan via de administratie van 

de betreffende school.  

1.6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Progresso streeft te alle tijden het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten na met nadruk op het welzijn van 

onze leerlingen en medewerkers en onderhoudt goede banden met alle stakeholders. Wij bieden onze leer-

lingen en medewerkers een veilige en aangename leer- en werkplek. Wij waarborgen de (mensen)rechten 

van onze leerlingen en medewerkers. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de maatschappij door jonge en startende docenten de mogelijkhe-

den te bieden hun talenten in de praktijk te brengen onder begeleiding van ervaren medewerkers en zich 

verder te bekwamen. 

Wij zorgen ervoor dat onze beslissingen gewogen worden aan de hand van toegevoegde waarde voor onze 

stakeholders en de minste belasting voor het milieu. Wij hebben duurzaamheid in de nieuwe strategie tot 

speerpunt gemaakt. 

Onze werkprocessen en gebouwen zijn toegespitst op een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Teza-

men met bewustwordingscampagnes zorgen wij voor een schone en gezonde toekomst door een ecologisch 

bewuste generatie op te leiden. Wij moedigen liefdadigheidsacties en het ondersteunen van goede doelen 

door onze leerlingen en medewerkers aan. Helaas hebben onze scholen dit jaar vanwege de coronapande-

mie geen liefdadigheidsactie voor de bevolking in de Filipijnen en Ghana kunnen uitvoeren.  

1.7. Belanghebbenden 
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Door middel van dit bestuursverslag legt onze organisatie verantwoording af aan de stakeholders. Het be-

stuur wil daarnaast graag weten hoe onze belanghebbenden Progresso zien: hun mening telt! Daarom wor-

den regelmatig bij leerlingen, ouders en medewerkers kwaliteitsonderzoeken afgenomen. Op grond van de 

resultaten worden verbeteracties uitgevoerd. Onder de belanghebbende verstaat Progresso in het kort de 

lezer van het jaarverslag. Expliciet zijn de belanghebbenden: de werknemers, directie, de raad van toezicht, 

de medezeggenschapsraad, de accountant, de leveranciers, de overheid en de overige lezers van de jaarre-

kening. 

De meest recente meting onder ouders en leerlingen treft u aan op Scholen op de Kaart, bereikbaar via de 

websites van de scholen, maar ook via de website van Progresso: www.progresso.amsterdam  

Veel actuele getalsmatige informatie over onze organisatie en de scholen treft u aan op Scholen op de Kaart. 

1.8. Toegankelijkheid en transparantie 

Voor de belanghebbende is de jaarrekening vrij toegankelijk op de website van Progresso: www.pro-

gresso.amsterdam. Nadat de jaarrekening is gecontroleerd door de accountant zal de jaarrekening op de 

website worden gepubliceerd. Progresso streeft naar transparante informatie in de jaarrekening. Zodanig 

dat de begrijpelijkheid van de informatie zo optimaal mogelijk is.  

https://progresso.amsterdam/
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/vergelijk/?vid=v_2689&vid=v_22447&postcode=1068&presentatie=1&sortering=2
http://www.progresso.amsteram/
http://www.progresso.amsteram/
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2.  VERANTWOORDING STRATEGIE  

2.1. 2021 in retroperspectief 

Net als in de rest van de wereld heeft corona een zware wissel getrokken op het onderwijs en de overige 

werkzaamheden van Progresso en de scholen. Het onderwijsjaar ging van start terwijl we in lockdown waren, 

dus kregen de leerlingen online lessen. Door de goede, al bestaande, ICT-infrastructuur konden we dit goed 

oppakken. Ook de situatie bij leerlingen thuis was beter op orde, voor hen was het immers het tweede 

coronajaar met online lessen. 

In 2021 werd duidelijk dat de leerlingen de school en de sociale context erg missen. Vanuit de scholen is 

extra aandacht geschonken aan het geestelijk welzijn van leerlingen en waar nodig hulp geboden. 

Door slim te roosteren en door het inhuren van externe ruimte, konden met name de lessen van de boven-

bouwleerlingen en de examenkandidaten doorgang vinden. Uiteraard onder restricties van alle maatregelen. 

Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan betere examenresultaten. 

Eind februari werd bekend dat de overheid met het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) geld beschikbaar zou 

stellen aan de scholen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De schoolleiding heeft op basis 

van het leerlingvolgsysteem de onderwijsbehoefte van de leerlingen geanalyseerd. Daarna zijn samen met 

alle betrokkenen plannen ontwikkeld om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. De door de overheid 

geïnitieerde website met ‘menukeuzes’ voor de interventies gaf inzicht in wat er binnen de regelgeving mo-

gelijk was. De plannen zijn op constructieve wijze besproken met de medezeggenschapsraad. Vanaf de zo-

mervakantie worden de plannen met hun instemming uitgevoerd. 

Een onderdeel van het NPO is de arbeidsmarkttoelage die scholen in bepaalde regio’s van het land kunnen 

uitbetalen aan hun medewerkers. Progresso geeft vanaf de start van het cursusjaar 2021/2022 een substan-

tiële toelage op het salaris van 7%. De subsidie hiervoor is beschikbaar gesteld voor twee jaar, net als de 

gehele looptijd van het NPO. Op basis van nacalculatie zorgen we er aan het eind van de komende twee 

cursusjaren voor dat de gehele geoormerkte subsidie bij de medewerkers terechtkomt. 

Vanaf 1 maart mochten de leerlingen gelukkig weer naar school. Opluchting bij de medewerkers, maar vooral 

bij de leerlingen. Hiermee werd het verder oplopen van de onderwijsvertraging en de sociaal-emotionele 

problemen bij leerlingen voorkomen. Leerlingen willen graag terug naar school, maar hebben ook moeite 

om zich weer aan te passen aan het regime van orde en regelmaat. Dat laatste doet een groot beroep op de 

pedagogische vaardigheden van onze medewerkers. 

Een goed, maar ook bijzonder fenomeen is de inzet van de zelftesten voor medewerkers en leerlingen. Vanaf 

mei verstrekte de overheid deze aan scholen. De zelftesten hielpen ons om in veel gevallen het virus tijdig 

op te merken en erger te voorkomen. Ook konden we de 1,5 meter-afstandsregel loslaten, waardoor het 

onderwijs weer grotendeels ‘normaal’ werd. Ingewikkeld was wel dat de zelftesten vlak voor de zomervakan-

tie hun intrede deden. Dit vroeg opnieuw veel van de organisatietalenten van de schoolleiding en de inzet 

van de medewerkers. 

Zo kwamen we ook in 2021 aan bij het hoogtepunt in de schoolloopbaan van elke leerling: het centraal 

examen. Met aangepaste regelgeving en extra herkansingsmogelijkheden hebben onze leerlingen het in 

algemene zin goed gedaan. Wellicht heeft in het voorexamenjaar, in het kader van corona, een aantal leer-

lingen de gegunde kans niet waar kunnen maken. De slaagpercentages voor Progresso liggen rond de 80% 

(daarbij is de 100% van De School van De Toekomst buiten beschouwing gelaten). Gezien de omstandighe-

den zijn we blij met de behaalde resultaten. Nadere uitwerking van de percentages vindt u in de 
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hoofdstukken van de scholen. Deze resultaten hebben we kunnen behalen dankzij de extra ondersteuning 

van onze vakdocenten aan de leerlingen. Door het beschikbaar komen van een subsidie hebben we onze 

docenten daar ook voor kunnen waarderen. 

Na de zomervakantie ging het onderwijs min of meer normaal van start. Het bestaande coronaprotocol voor 

scholen werd eind september vervangen door een richtlijn. Het zelftesten ging door, maar vanaf dat moment 

waren er geen specifieke maatregelen meer voor het onderwijs. In alle geledingen van de organisatie werd 

dit gevoeld als een verademing. Helaas was het slechts van korte duur. In november waren er opnieuw 

maatregelen noodzakelijk en hebben de sociale partners afgesproken om weer over te gaan tot een geza-

menlijk protocol. Dit betekende ook dat de al lang geplande Progressodag niet door kon gaan, deze vindt 

hopelijk in maart 2022 alsnog plaats. 

Uiteindelijk was de situatie aan het eind van 2021 dusdanig verergerd dat de scholen een week voor de 

kerstvakantie zijn overgegaan op online lessen. Voor 2022 is het codewoord Omikron, we wachten af wat 

het nieuwe jaar ons brengt. 

2.2. Bestuurlijke organisatie 

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor alle beleidsportefeuilles en draagt zorg voor de 

directe aansturing van de directeuren. Het CvB bewaakt de realisatie van de visie en doelstellingen van Pro-

gresso en stuurt zo nodig bij. Het CvB bestaat uit één lid: de voorzitter. Voor 2021 was dit de heer Ewald 

Weiss, hij wordt in 2022 opgevolgd door mevrouw Judith van Biemen.  

Een belangrijke rol van het CvB is verbinding leggen tussen de scholen, waarbij het uitgangspunt is dat we 

samen meer kunnen bereiken dan ieder afzonderlijk. Uiteraard staat het CvB de scholen en directeuren met 

raad en daad bij. 

Progresso voldoet aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019, er is geen sprake van afwijkingen van de 

code. We zetten dit nader uiteen in één van de bijlagen van dit jaarverslag. De nevenfuncties van de bestuur-

der conflicteren niet met de werkzaamheden voor Progresso. 

CvB en directeuren komen onder het voorzitterschap van de bestuurder tweewekelijks bijeen om met elkaar 

te overleggen. Op basis van consensus worden besluiten genomen over alle aangelegenheden betreffend 

de organisatie. Sommige beleidszaken worden voorbereid door de drie directeuren samen (3D) en vervol-

gens besproken en afgerond in het directieoverleg. Er wordt momenteel nagedacht of deze constructie voor 

een kleine organisatie als Progresso adequaat is. 

Het CvB wordt dagelijks ondersteund door de bestuurssecretaris/operationeel directeur, de management-

assistente en de beleidsmedewerker/privacy officer. 

2.3. Professionalisering & Strategisch HRM-beleid 

In 2021 is op initiatief van het CvB gewerkt aan de samenwerking en de professionalisering van de organi-

satie. In mei was er een heisessie voor het 3D overleg en in oktober een heisessie met bestuur en directie. Er 

is een start gemaakt met het nadenken over onze waarden en vertalen ervan naar de operationele onder-

wijswereld. Wat drijft Progresso en de scholen en hoe vertaalt zich dat in (financieel) beleid? Dit gesprek 

wordt in 2022 voortgezet en ook breder in de organisatie gevoerd. 

Daarnaast was er - ondanks de coronaproblematiek - ruimte voor de ontwikkeling van het managementteam 

als geheel (directie en teamleiding). Zo was er een gezamenlijke MT-dag bij Lighthorse. Deelnemers kregen 
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zicht op de eigen stijl van leidinggeven en wat ze zouden kunnen aanpassen om succesvol te zijn. Ook is er 

als MT gereflecteerd op de organisatieontwikkeling vanaf 2012. Progresso is de afgelopen jaren door bureau 

KOCK begeleid in het versterken van de organisatie, o.a. door het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal. 

Daarbij zijn het taakbeleid, professioneel statuut en het management statuut ontwikkeld. Dit was ook de 

gelegenheid waarbij we nieuwe teamleiders konden meenemen in wat er de afgelopen jaren in gang gezet 

is.   

Progresso heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om goed werkgeverschap. Voor het personeelsbeleid 

zijn de kaders vastgelegd in het strategisch HRM-beleidsplan. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen 

leveren, is het van belang dat alle medewerkers in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, passend bij het 

onderwijs dat wij willen bieden. Het uitvoeren van het strategisch HRM-beleid is daarbij een voorwaarde. De 

verantwoording vanuit het bestuursbureau gaat hier verder op in.  

2.4. Allocatie van middelen 

Vanuit het uitgangspunt van doelmatigheid wil Progresso de ontvangen middelen zoveel mogelijk inzetten 

voor het onderwijs. Tegelijkertijd is kwalitatief goed onderwijs onmogelijk zonder doelmatige ondersteuning. 

Binnen Progresso is de allocatie gebaseerd op het uitgangspunt ‘geld volgt leerling’, waarbij de bekostiging 

per leerling door de school wordt ontvangen. Omdat Progresso één BRIN-nummer heeft, wordt de vaste 

voet in gelijke delen over de entiteiten verdeeld. Overigens zal het bestuur in 2022 een eigen BRIN-nummer 

voor Lumion aanvragen, zodat de school een eigen vaste voet krijgt. 

De omvang van het bestuur en het bestuursbureau bedraagt 14%  van de totale baten van Progresso. De 

diensten die onder het bestuursbureau vallen zijn: (leerlingen)administratie, communicatie & marketing, 

BHV, facilitair, financiën, HRM/Salarisadministratie, ICT, privacy en roosterzaken. 

In 2021 heeft Progresso de overstap gemaakt naar geïntegreerd middelenbeheer bij de Rijksoverheid, beter 

bekend als schatkistbankieren. We stallen alle middelen bij de overheid, waardoor we geen negatieve rente 

meer hoeven te betalen. Geld dat nu ten goede komt aan ons onderwijs. 

2.5. Kwaliteitsbeleid 

“Het bestuur heeft met een eigen kwaliteitsagenda zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur legt met 

overtuiging intern en extern verantwoording af over de gerealiseerde doelen en bereikte resultaten.” Dit con-

cludeerde de Inspectie van het Onderwijs begin 2020 naar aanleiding van het uitgevoerde vierjaarlijkse on-

derzoek. Het bestuur bouwt verder aan het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Zo is er veel tijd genomen 

om na te denken over ons kwaliteitsbeleid en de bijbehorende PDCA. Dit jaar is een document verschenen 

waarin het kwaliteitsdenken van Progresso op heldere wijze is vastgelegd. Het plan schetst de cycli en ver-

woordt de kwaliteitscultuur. In andere documenten zoals de strategie, het strategisch HRM-beleid en de 

school- en bijbehorende jaarplannen worden de te behalen doelen gedefinieerd. Het document is te vinden 

op de website van Progresso.  

2.6. Klachtenregeling 

VO-Raad en PO-Raad hebben in 2021 een nieuwe model klachtenregeling opgesteld. In goed overleg met 

de medezeggenschapsraad en de externe vertrouwenspersonen is deze regeling ook voor Progresso op-

nieuw vastgelegd. Waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt. Het is dan goed dat helder beschre-

ven is hoe wordt omgegaan met een klacht en waar je terechtkunt. Het document is te vinden op de website 

van Progresso en op de sites van de scholen. 
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2.7. Nieuwe voorzitter CvB 

In 2021 is door de raad van toezicht de wervingsprocedure voor de opvolger van de huidige voorzitter van 

het CvB, de heer Ewald Weiss, in gang gezet en afgerond. De heer Weiss gaat met ingang van 1 februari 

2022 met pensioen. Het resultaat van de wervingsprocedure is de benoeming van mevrouw Judith van Bie-

men met ingang van 1 februari 2022. Sinds december 2021 werken zij samen aan de overdracht van de 

bestuurlijke portefeuille.  

2.8. Samenwerkingsverband en passend onderwijs 

Progresso is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is 

een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet 

speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs. 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit de besturen 

van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. 

Begroting, jaarverslag en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het Samenwerkingsverband 

zijn beschikbaar via de link https://www.swvadam.nl/over-ons/begrotingen-jaarverslagen-anbi  

Vanwege de geografische ligging valt onze school De Toekomst (gelegen op het gelijknamige terrein van 

AFC Ajax) onder het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Begin 2021 is Progresso dan ook 

bij dat samenwerkingsverband aangesloten. 

De verantwoording inzake passend onderwijs is per school opgenomen in hoofdstuk 4. 

2.9. Onderwijsservice 

De coronapandemie domineerde wederom het afgelopen jaar. Het omgaan met de gevolgen van de pan-

demie vergde veel flexibiliteit en creativiteit van het team Onderwijsservice. De getoonde veerkracht was 

enorm. De continuïteit van de dienstverlening is dan ook geen moment in het geding geweest.  

In 2021 lag de focus op de huidige ICT infrastructuur. We hebben de infrastructuur geïnventariseerd om 

inhoudelijk inzicht te krijgen waar de stichting staat. Het doel is om te komen tot verlaging van de beheerlast 

en vergroting van de beheersbaarheid en standaardisatie. Ook is er planmatig gewerkt aan de voorbereidin-

gen voor het vervangen van de Firewall en Switches op het Calandlyceum. Dit wordt in 2022 uitgevoerd. 

Verder is het team ICT tijdelijk uitgebreid met een extra servicedeskmedewerker. De vacature van het team 

Administratie is per oktober ingevuld. 

De volgende activiteiten hebben in 2021 plaatsgevonden: 

- vervanging ICT middelen c.q. nieuwe aanschaf (laptops, laptopkar, iPads enz.); 

- voorbereiding migratie en consolidatie server Calandlyceum; 

- verbeteringen Core Netwerk infrastructuur Calandlyceum; 

- voorbereiding vervanging Firewall en Switches Calandlyceum; 

https://www.swvadam.nl/over-ons/begrotingen-jaarverslagen-anbi
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- implementatie Hyper-V manager; 

- uitfaseren ItsLearning; 

- introductie nieuwe ELO Learnbeat; 

- voorbereiding persoonlijke online leer- en werkomgeving; 

- implementatie EndPoint; 

- voorbereiding vervanging Skype. 

2.10. Facilitair 

2.10.1. Ontwikkeling huisvesting 

De nog openstaande punten uit 2020 - zoals de warmte en koude klachten van de Dojo en het Bestuurs-

bureau en de ombouw van de warmte units - zijn hersteld en bekostigd door de gemeente Amsterdam. 

Het schoolgebouw van Lumion is zodanig ingericht dat wanden regelmatig gerepareerd en geschilderd 

moeten worden. Afgelopen jaar is er een gedeelte opnieuw geschilderd. Verder is het externe camerasys-

teem uitgebreid met drie camera’s voor beter zicht op het eigen terrein. Tot slot worden de aflopende ga-

rantietermijnen en contracten omgezet in onderhoudscontracten. 

Het schoolgebouw van Calandlyceum is voorzien van een nieuw camerasysteem en een gerenoveerde 

brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie. De renovatie is uitgevoerd aan de hand van de normen die 

de Gemeente Amsterdam heeft vastgesteld in het RMPO (Risico Management Programma Onderwijsinstel-

lingen). Verder is tijdens de zomervakantie 2021 een start gemaakt met het Masterplan onderbouw. Op 

voorhand is het schilderwerk op drie etages voltooid. Tot slot zijn in diverse lokalen de laatste 48 multi-

functionele schermen geplaatst. Hiermee is dit project afgerond. 

2.10.2. Financiële afhandeling huisvestingsprojecten 

In 2021 waren er door COVID-19 geen noemenswaardige projecten.  

2.10.3. Onderhoud & gebouw 

Voor beide scholen is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig. Het onderhoud van het schoolge-

bouw van Lumion is vanwege de nieuwbouw nog minimaal. Bij het Calandlyceum moet er veel werk ver-

richt worden aan de installaties. Zo is een volledige renovatie van de Lbk’s nodig volgens de kwalificatie 

‘Frisse scholen B’. Verder is vervanging of renovatie van de lift wenselijk. Voor beide renovaties onder-

zoeken we de toepassing van duurzame en energiezuinige alternatieven. 

De contracten voor preventief onderhoud zijn opgenomen in de exploitatiebegroting van het bestuursbu-

reau. Voor het onderhoud aan de elektrotechnische installaties (E) en de werktuigbouwkundige installaties 

(W) is een Europese aanbesteding gehouden. 
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2.10.4. Team  

Het team Facilitair werkt op beide locaties tot tevredenheid van het Onderwijs. Het Calandlyceum legt de 

nadruk op het pedagogisch onderleggen van onze facilitair medewerkers. Hiervoor is het team op cursus 

geweest. Hierin kwam de omgang met leerlingen aan bod, alsook communicatieve vaardigheden in relatie 

tot asociaal gedrag en agressie. Voor de komende jaren is een facilitair opleidingsplan gemaakt gericht op 

de ontwikkeling van zowel het hele team als de individuele teamleden. 

2.10.5. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle aanbestedingen op facilitair gebied. Momenteel onderzoekt 

het team Facilitair in samenwerking met het team Financiën hoe we de verduurzaming - die binnen de wet-

telijke kaders nodig is - zo snel en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Hiervoor schakelen we een advies-

bureau in die de stichting ook kan helpen met subsidieaanvragen. 

2.11. Financiën  

2.11.1. Inkoop 

In 2021 zijn een aantal aanbestedingen gehouden. Met behulp van externen zijn de kosten voor de stichting 

laag gehouden. Het door Progresso vastgestelde inkoopbeleid vormde het kader voor de aanbestedingen.  

2.11.2. Begroting 

Progresso heeft stappen gemaakt in het realiseren van een transparant begrotingsproces. Zo kunnen bud-

getverantwoordelijken nu altijd de uitputting van het budget volgen. Verder is er nieuwe begrotingssoftware 

geïmplementeerd zodat verschillende afdelingen van de stichting met elkaar kunnen samenwerken. De di-

rectie en het bestuur hebben een tool om indien noodzakelijk bij te sturen.    

2.11.3 Automatisering en digitalisering 

In 2021 lag de focus van Financiën onder andere op het vereenvoudigen en standaardiseren van processen. 

Dit is de eerste stap in het proces van verdere digitalisering. In 2021 is de begrotingssoftware verbonden 

met het financiële bronsysteem. Financiën is in gesprek gegaan met de gebruikers van het systeem. Eén van 

hun wensen is verdere automatisering van het declaratieproces. 

2.11.4 Schatkistbankieren 

Mede door het huidige economische klimaat is de stichting overgestapt naar Schatkistbankieren. Dit bete-

kent dat de stichting geen rente betaalt over tijdelijk overtollige liquide middelen.  

2.11.5 Samenwerking met scholen 

Afdeling Financiën heeft in 2021 een webpagina gelanceerd die bereikbaar is voor alle medewerkers van 

de stichting. Hier kunnen medewerkers nuttige informatie vinden over verzekeringen, relevante processen 

en voorkeursleveranciers van de stichting. Met de webpagina wil Financiën samenwerking met de scholen 

stimuleren. Daarnaast draagt het bij aan de eerder genoemde doelstelling om processen transparanter te 

maken.    
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2.12. Marketing & Communicatie  

De coronacrisis vroeg om flexibiliteit van het team Marketing & Communicatie. Zo was het niet mogelijk 

om de open dagen door te laten gaan. Daarom zijn we het jaar 2021 gestart met een wervingstraject in 

een aangepast jasje. Hier was eind 2020  al op geanticipeerd door voor beide scholen veel digitaal materi-

aal te produceren. Zo konden ouders en groep 8 leerlingen met een 360 graden tour een digitale wande-

ling door de scholen maken. Daarnaast hebben we voorlichtingsvideo’s geproduceerd over diverse onder-

werpen.  Ook werden meerdere basisscholen uitgenodigd om met hun groep 8 op bezoek te komen. Hier 

is dankbaar gebruik van gemaakt.  

 

De fysieke open dagen 2021 zijn voor beide scholen omgezet naar webinars. Tijdens deze online bijeen-

komsten kregen ouders en groep 8 leerlingen informatie en konden ze vooral veel vragen stellen aan do-

centen en teamleiding. Hier is heel veel gebruik van gemaakt. Bovendien zijn de webinars opgenomen zo-

dat de informatie altijd via de websites van de scholen beschikbaar is. Voor Lumion hebben we op een la-

ter tijdstip twee mooie informatievideo’s over coaching en het onderwijsconcept geproduceerd. Uiteraard 

zijn dit soort producten geschikt voor gebruik op langere termijn. In aanloop naar de periode van inschrij-

ving was iets meer fysiek bezoek op school mogelijk. Beide scholen hebben nog leerlingen kunnen ontvan-

gen voor een proeflesje. Dit resulteerde in een mooi aantal leerlingen die kozen voor het Calandlyceum of 

Lumion. 

 

In nauwe samenwerking met de afdeling HRM hebben we in april en mei 2021 het wervingstraject voor 

docenten opgestart. Ook hierbij is geanticipeerd op een aangepaste ontvangst van de docenten aan de start 

van het schooljaar. Onder andere door de inzet van het nieuwe intranet en informatieve welkomstgidsen. 

  

Helaas beheerste de coronacrisis ook de periode voor de zomervakantie. Met als gevolg dat leerlingenreizen, 

bijeenkomsten en het eindexamenfeest niet doorgingen. De eindexamenkandidaten kregen een alternatieve 

‘drive-thru’ diploma-uitreiking en een mooi jaarboek als herinnering aan hun schooltijd.  

 

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 in september hebben de directies van beide scholen een wervings-

plan aan het bestuur gepresenteerd. Team Marketing & Communicatie heeft deze wervingsplannen verwerkt 

in het jaarplan 2021-2022. Het plan bouwt voort op de in 2020 gekozen (her)positionering van de scholen.  

 

Vooruitkijkend naar het wervingstraject in het najaar 2021 en het voorjaar 2022 werd al rekening gehou-

den met de coronapandemie en eventuele maatregelen. Vanuit de verwachting dat de open dagen niet 

door konden gaan in de traditionele vorm hebben we al in een vroeg stadium gekozen voor het organise-

ren van kwalitatief optimale webinars.   

In de externe communicatie over de scholen (voor de wervingscampagne 2022) is vooral ingezet op social 

media en een goede targeting. Hiervoor is een uitgebreide online campagne opgezet met mooi beeldma-

teriaal. Maar we maakten ook gebruik van traditionele media als print (Westerpost) en zelfs een kleine abri-

campagne.  

 

In het najaar 2021 is de werving gestart voor een medewerker Marketing & Communicatie. Per 1 december 

2021 is Daisy Vaal in dienst getreden.  

2.13. Informatiebeveiliging en privacy 

In 2021 is er voortgebouwd aan de bouwstenen die in het vorige jaar zijn gelegd. Er is volop gewerkt aan de 

privacyexcellentie van de organisatie. Er is een e-learning geïntroduceerd voor medewerkers om de kennis 

over informatiebeveiliging en privacy bij te spijkeren en te toetsen. De medewerkers die succesvol de toets 

hebben doorlopen ontvingen een certificaat. Verder is door Privacy op School een audit afgenomen op de 
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privacyhuishouding van onze organisatie. Progresso is als de tweede beste organisatie geëindigd van alle 

Nederlandse organisaties aan wie Privacy op School haar FG-diensten aanbiedt. Ook in 2021 zijn wij onver-

moeid doorgegaan met onze privacybulletins en de DPIA’s.  

In dit verslagjaar hebben zich geen incidenten voorgedaan die bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld 

dienden te worden. 

2.14. Klachtafhandeling & geschillen 

Op onze scholen ontstaan wel eens meningsverschillen. In de meeste gevallen worden deze meningsver-

schillen in overleg bijgelegd. In sommige gevallen wordt er een klacht ingediend. Progresso heeft hiervoor 

een klachtenregeling. De indiener van een klacht kan terecht bij het bevoegd gezag van de school, de externe 

vertrouwenspersoon of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De meeste geschillen tussen 

school en ouders worden direct door de schoolleiding behandeld en opgelost. Hierin nemen wij onze ver-

antwoordelijkheid en proberen zoveel mogelijk in alle redelijkheid te komen tot een oplossing voor de leer-

ling. 

In 2021 zijn de vertrouwenspersonen vijfmaal benaderd door personeelsleden. Dit ging veelal over de om-

gangsvormen. De meldingen waren niet van zodanige aard dat het bestuur betrokken diende te worden. De 

teamleiding heeft de nodige maatregelen genomen. De vertrouwenspersonen constateren dat er binnen de 

docententeams culturele verschillen leven die aandacht behoeven. De scholen hebben hier interventies voor 

ontwikkeld die in het navolgende per school besproken zullen worden.  
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3 .  HRM 

3.1. Personeelsinformatiesysteem AFAS/digitaliseringen essentiële PSA processen 

In 2020 is met ONS onderwijsbureau de basis gelegd voor een vernieuwde AFAS-omgeving. Hiermee willen 

we het gebruiksgemak (en de tevredenheid) van de medewerkers en leidinggevenden vergroten. Verder was 

het doel om de processen met oog op juridische, fiscale en financiële risico’s efficiënter te beheersen en te 

moderniseren. Waar we in het vorige jaarverslag spraken over een inrichtingsontwerp, is er in 2021 het vol-

gende nieuw gebouwd en ingericht:  

• Personeelsdossier online (alle stukken digitaal in het personeelsdossier van de medewerker) 

• Verzuimmodule (inregelen verzuimprotocol met workflows en een ‘live ’koppeling met de arbo-

dienst waardoor arbo-stukken rechtstreeks in het verzuimdossier worden geplaatst)  

En is een begin gemaakt met het inrichten van:  

• Digitaal ondertekenen van onderwijsdocumenten (overeenkomsten, arbeidscontracten etc.) 

• Koppeling tussen SOM-Today en AFAS 

• Module registratie bedrijfseigendommen 

• Onboarding module (mutatie- en voordracht digitaal en omgeving waar sollicitanten hun eigen 

gegevens kunnen invullen en uploaden via OutSite)  

3.2. Doorontwikkelingen samenwerking in NOA 

HRM heeft een structurele plek gevonden in NOA (Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam). Strategische HRM 

input draagt bij aan het behalen van NOA-doelen en het benutten van menselijk kapitaal. In 2021 zijn we-

derom enkele docenten vanuit NOA in dienst genomen bij Progresso. Tot op heden zijn er tientallen docen-

ten vanuit NOA bij Progresso komen werken. 

3.3. Management Development 

Ook 2021 heeft in het teken gestaan van corona en de bijbehorende beperkingen. Hierdoor heeft er maar 

één bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle leidinggevenden met de vertrek-

kend bestuurder en de MD-begeleider teruggekeken naar de opbrengsten van het MD-traject.  

3.4. Levensfasebewust personeelsbeleid 

Om maatregelen te implementeren rondom levensfasebewust personeelsbeleid is het noodzakelijk een 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse te maken van de organisatie. Conform het projectvoorstel voor de 

totstandkoming van het leeftijdsbewust personeelsbeleid zouden diverse groepsconsultaties in verscheidene 

werkvormen input leveren voor het beleid. Gelet op de beperkingen van de coronapandemie zijn deze bij-

eenkomsten tot nader order uitgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen vinden de bijeenkomsten in 2022 

plaats of kiezen we voor een andere werkvorm. 

3.5. Keuzebudget 

In verzuimgesprekken wordt door HRM het keuzebudget ingebracht als ondersteuning bij bijvoorbeeld over-

belasting. Veel medewerkers hebben de KB-uren opgespaard omdat uitbetaling voor docenten tot vorig jaar 

niet mogelijk was. Hierdoor was een flink stuwmeer aan uren ontstaan. Eind 2021 is elke medewerker die de 
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KB-uren niet in een verlofkaart heeft staan (OP-ers) verzocht de geregistreerde uren te bevestigen en een 

keuze te maken om de KB-uren te blijven sparen of uit te laten betalen. Uiteindelijk is in 2021 ruim 56% van 

alle niet opgenomen KB-uren uitbetaald.   

Het zorgvuldig registreren van de uren is voor veel schoolbesturen een lastige taak, ook voor Progresso. 

Daarom zetten we in 2022 AFAS in voor de registratie en inzet/uitvraag van bevestigde KB-uren. Dit maakt 

de saldo’s voor iedereen inzichtelijk. Bovendien wordt automatisch een waarde van de kosten berekend, dit 

is van belang voor een goede financiële administratie en verantwoording.  

3.6. RI&E en MTO 

Door de coronapandemie is de uitvoering van de RI&E enigszins stilgevallen. Wel is een aanvullende RI&E 

opgesteld, gericht op de coronasituatie in onze organisatie. In 2022 wordt daarom - eerder dan doorgaans 

het geval is - een update uitgevoerd door de RI&E professionals die hebben bijgedragen aan de huidige 

RI&E.  

3.7. Arbo- en ziekteverzuimbeleid 

Onze organisatie werkt samen met arbodienst Zorg van de Zaak. We maken gebruik van een bedrijfsarts en 

een inzetbaarheidscoach die de ziekmeldingen monitort en proactief contact opneemt met de leidingge-

vende. Verder hebben we in 2021 gebruikgemaakt van SKILS-arbeidspsychologie en GIMD bedrijfsmaat-

schappelijk werk. De Sociaal Medisch Teamoverleggen (SMT’s) hebben door de beperkingen van de coron-

apandemie in aangepaste vorm plaatsgevonden. Het is en blijft een wens de contacten tussen de arboarts 

en de organisatie laagdrempelig te houden.  

3.8. Sociaal beleid  

De coronapandemie raakt ook onze medewerkers op verschillende vlakken. Naast de toegenomen kans op 

ziekteverzuim heeft HRM meer informatie- en hulpverzoeken ontvangen over werk-, privé- of financiële pro-

blemen. Teamleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Enkele keren heeft HRM – op verzoek 

van teamleiders of wanneer medewerkers zelf contact hebben gezocht – hierover gerichte gesprekken ge-

voerd. Waar mogelijk is maatwerk verleend door begeleiding te bieden bij duurzame inzetbaarheid, loop-

baanoriëntatie, pensioenvoorlichting. Daarnaast is verwezen naar bedrijfspsychologie, maatschappelijk hulp 

of de vertrouwenspersonen. Bij een enkele medewerker waarbij een (potentieel) loonbeslag aan de orde was, 

is een aanbod voor schuldhulpverlening gedaan. Uiteindelijk is hier geen gebruik van gemaakt.    

3.9. Onbevoegde docenten 

De Wet Voortgezet Onderwijs bepaalt dat docenten dienen te beschikken over een wettelijke bevoegdheid 

tot het geven van onderwijs. Als docenten nog niet bevoegd zijn mogen ze – binnen een strak tijdskader - 

volgens de wet lesgeven totdat ze bevoegd zijn. Het beleid van Progresso is erop gericht om het aantal 

onbevoegden klein te houden. In 2021 had Progresso 289 docenten in dienst. 32 van deze docenten (11,07%) 

zijn nog niet bevoegd, maar studerend voor hun bevoegdheid. De meesten combineren hun opleiding tot 

bevoegd docent met lesgeven. 

Met alle (nog) niet bevoegde docenten zijn maatwerkafspraken gemaakt. Een onbevoegde docent wordt 

conform de cao voor maximaal 4 jaar tijdelijk aangesteld. Als de medewerker in de tussentijd geen (zicht op 

een) bevoegdheid heeft, wordt het laatste contract niet opgevolgd door een vaste aanstelling.  
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In 2022 focussen we meer op het terugdringen van onbevoegde docenten. Dit doen we door een uitgebrei-

dere collectieve inventarisatie te houden van de studievorderingen. De (on)mogelijkheden in de maatwerk-

afspraken worden opnieuw bekeken om te beoordelen of de investering nog afdoende is.  

3.10. Beleid beheersing uitkeringen na ontslag 

Progresso wil de schadelast van ex-medewerkers minimaliseren. Bij (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkerin-

gen zijn staartlasten niet altijd te voorkomen. Progresso heeft een up-to-date overzicht welke ex-medewer-

kers een uitkering hebben. Bij vacatureruimte wordt beoordeeld of deze medewerkers als eerste in aanmer-

king komen om de kosten van het eigen risicodragerschap (B)WW te reduceren. Bij het aflopen van (tijdelijke) 

aanstellingen heeft het altijd de voorkeur dat iemand van werk naar werk gaat.  

3.11. Deskundigheidsbevordering 

In de cao is afgesproken dat jaarlijks ten minste 10% van de personele lumpsum wordt besteed aan deskun-

digheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten in tijd en geld. Voor Progresso is dit aandeel voor 

het jaar 2021 op 14,1% uitgekomen. 

Dit bedrag is als volgt samengesteld. In het jaar 2021 werd in het taakbeleid minimaal 5% (83 klokuren) 

deskundigheidsbevordering gehanteerd voor alle werknemers. Op het Calandlyceum zijn voor iedere mede-

werker twee vergader/studie-uren per week (80 uur op jaarbasis) en vier studiemiddagen (16 klokuren) in-

geroosterd. Dat komt neer op 179 uren deskundigheidsbevordering per werknemer. 

Op Lumion is er iedere dinsdagmiddag Lumion Academie (40*4 = 160 klokuren). Het totaal op deze locatie 

komt op 243 uren deskundigheidsbevordering per werknemer.  

Doorberekend naar werkelijk kosten is dit   € 2.826.047,-  

De directe scholingskosten bedragen in 2021  €  301.908,-  

De totale scholingsuitgaven komen hiermee op  € 2.826.047,-  

Dit is 14,17% van de personele lumpsum 2021 zijnde  €19.945,251, 

3.12. Personeel in fte 

In 2021 hebben in totaal 393 mede-

werkers gewerkt binnen Progresso 

(incl. RVT). Dit betreft 263,66 fte.  
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3.13. Vaste en tijdelijke aanstellingen 

Van de 263,66 fte had 78% een vaste 

aanstelling. 19% had een tijdelijke 

aanstelling en ongeveer 3% kreeg 

een tijdelijke uitbreiding. De flexi-

bele schil (alle inzet in tijdelijke con-

tracten) betrof in 2021 22%. 

 

 

3.14. Instroom en uitstroom 

In 2021 zijn 58 medewerkers ingestroomd. De gemiddelde leeftijd van de ingestroomde medewerkers is 35 

jaar. Er zijn 69 medewerkers uitgestroomd, hiervan is de gemiddelde leeftijd 43 jaar. 7 van de uitgestroomde 

medewerkers zijn met pensioen gegaan. De gemiddelde leeftijd waarop medewerkers bij Progresso met 

pensioen gaan is 67 jaar (in 2020 was dit 66 jaar). Vergeleken met de sector VO, waarin medewerkers ge-

middeld met 64,2 jaar met pensioen gaan, werken medewerkers bij Progresso gemiddeld 2,5 jaar langer 

door.    

 

 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Bestuur/Directie/MT 16,4 17,46 21,43 7 6,39 7,26 4 5,06 6,47 - - 0,71 5,4 6 7

Onderwijzend 

personeel
185,5 196,2 193,01 119 119,5 106,44 66,4 76,7 80,54 - - 6,02 - - -

Niet onderwijzend 

personeel
41,7 47,78 49,22 14,5 16,15 14,14 2,7 4,86 6,92 - - 1,62 24,5 26,8 26,55

Totaal 243,60 261,45 263,66 140,60 142,02 127,84 73,00 86,65 93,93 - - 8,35 27,10 32,77 33,55

Categorie

Calandlyceum Lumion De Toekomst BestuursbureauProgresso

BT Ja; 
9,4414444

28; 3%

BT Nee; 
49,548674

02; 19%

OT Nee; 
204,67393

4; 78%

(leeg) 
(leeg); 0; 

0%
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3.15. Functie elders 

Van de 69 uitgestroomde medewerkers hebben 28 medewerkers een andere baan aanvaard binnen de sec-

tor. 14 medewerkers  zijn naar een geheel andere sector gegaan met een ander pensioenfonds. 16 mede-

werkers hebben een nieuwe baan aanvaard binnen een andere sector, maar bleven wel bij hetzelfde pensi-

oenfonds:  

 

(bron: ABP werkgeversspiegel 2021) 

 

 

 

 

 

 

3.16. Leeftijdsverdeling naar geslacht 

 

De gemiddelde leeftijd bij Progresso bedraagt 42 jaar. Het personeelsbestand bij Progresso is gemiddeld 2,5 

jaar jonger dan gemiddeld in de sector VO. De verdeling van de leeftijd is vrij gemiddeld. Van een uitge-

sproken vergrijzing van het personeelsbestand is daarom geen sprake.  
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3.17. Fulltime vs parttime  

 

 

Bijna driekwart van alle medewerkers 

werkt parttime.  

 

 

 

3.18. Man-vrouwverhouding leidinggevende posities 

Het medewerkersbestand van Pro-

gresso is een afspiegeling van de sa-

menleving. Wij omarmen diversiteit. In 

ons aannamebeleid speelt huidskleur, 

ras, gender, cultureel- of religieus erf-

goed of geaardheid geen rol. Bij de wer-

ving van nieuwe medewerkers zoeken 

wij mensen die vanuit hun eigen exper-

tise, competenties en eigenheid het ver-

schil kunnen maken en krijgt iedereen 

gelijke kansen. Bij gelijke geschiktheid hebben wij aandacht voor de man-vrouwverhouding en voor diversi-

teit.  

Via ons aannamebeleid zorgen we dat de man-vrouwverhouding in balans blijft. Bij de man-vrouwverhou-

ding in leidinggevende posities is de verhouding iets anders dan bij het totaal aantal functies. In totaal heeft 

Progresso evenveel mannen als vrouwen in dienst. In leidinggevende posities is de verhouding 36% vrouw 

om 64% man.  

3.19. Functiemix 

 

Conform de wet zijn met 

de medezeggenschaps-

raad maatwerkafspraken 

gemaakt over de functie-

mix. In oktober is de ba-

lans opgemaakt van het 

personeelsbestand op dat 

moment, vervolgens is de ruimte bekeken en zijn er voordrachten tot opschaling gedaan. Deze gaan, na 

akkoord, per 1 januari 2022 in. 

LB-schaal LC-schaal LD-schaal

Maatwerkafspraak 

met MR
19% 54% 27%

2017 30% 44% 26%

2018 26% 48% 26%

2019 22% 51% 27%

2020 26% 46% 28%

2021 33% 43% 24%

Fulltime; 
26%; 

Parttime; 
74%; 

Fulltime vs Parttime

Man
64%

Vrouw
36%

VERDELING LEIDINGGEVENDE POSITIES
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De maatwerkafspraak is gemaakt om te komen tot een betaalbare verhouding werknemers die werkzaam 

zijn in een LB-, LC- of LD-functie en is vastgesteld tot 2021. Het is een ontwikkelingsmodel, waarbij gestreefd 

wordt naar de percentages 2021. De afspraak ligt op dit moment stichting breed nog niet op schema. Dit 

komt voornamelijk omdat Lumion nog volop in ontwikkeling is.  

Om de maatwerkafspraak financieel haalbaar te houden, hanteren we bij de uitvoering de vuistregel dat één 

LD docent telt voor twee LC docenten.  

De verslaglegging over 2021 en de (verplichte) percentages zijn opgenomen in bovenstaande tabel. 

3.20. Verzuim 

In 2021 had Progresso 393 medewerkers. 395 keer meldde iemand zich ziek. Dit betekent een verzuim van 

4,36% (ongeveer 11 fte). Van het verzuim was 1,07 % kort, 0,82% midden, 2,17% lang en 0,29% langdurig. 

46,09% van de medewerkers hebben zich in 2021 niet ziekgemeld. 

De kosten van het ziekteverzuim komen voor 2021 uit op ruim €830.000. 

3.20.1. Verzuimpercentages 

3.20.2. Ziekmeldingsfrequentie 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Progresso 1,24 1,26 1,08 1,22 1,23 1,8 2

Bestuur 0 0 0 0 0 0 0

Centraal bureau 0,53 0,55 0,68 0,87 0,99 1,5

Calandlyceum 1,49 1,43 1,33 1,5 1,48 2

Lumion 1,08 1,22 0,72 0,75 0,71 1,5

De Toekomst 0,82

Landelijk 1,2 1,68* 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6
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Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker over 2021 is ongeveer gelijk aan het landelijk gemid-

delde. Het verzuim bij het Calandlyceum en bij Progresso als geheel ligt iets boven het landelijk gemiddelde. 

Bij leidinggevenden ontstaat in toenemende mate kennis rondom ziekmelden. Leidinggevenden worden 

hierbij ondersteund door HRM. Er is focus op de zogenaamde meldingsdrempel. Als een medewerker (ander) 

werk kan doen, hoeft er lang niet in alle gevallen een ziekmelding te zijn. 

 

4. ONDERWIJS  

4.1. Calandlyceum  

2021 was opnieuw een bewogen jaar op het Calandlyceum. Met een serie van lockdowns en een stevige 

start van de inzet van het NPO. De school heeft zich opnieuw van haar sterke kant laten zien. Met veel 

flexibiliteit werd het onderwijs tijdens de lockdown vormgegeven. Om meer leerlingen op 1,5 meter te kun-

nen bedienen, gaven we bijvoorbeeld in maart en april niet alleen les op de school, maar ook in hotel Park 

Plaza. Ook het trainingsprogramma van de Transformatieve School (in cofinanciering met OCW) ging door, 

waardoor het team steeds beter gefaciliteerd werd om leerlingen te laten klimmen op de schoolse ladder. 

Daarnaast creëerden we brede brugklassen, om leerlingen meer tijd te geven om zich te ontwikkelen naar 

een passend niveau. 

Er werd gewerkt vanuit drie speerpunten: toetsing, cultuur en communicatie. Uit leerling- en oudertevreden-

heidsenquêtes bleek dat met name deze punten van belang waren om tevredenheid te verbeteren.  

Toetsing 

Tijdens de coronacrisis bleek het niet meer mogelijk om de toetsweken op de reguliere manier voort te 

zetten. Waar we eerder vooral de focus hadden op summatief toetsen, kreeg nu het formatief leren een 

belangrijkere plaats in ons onderwijs. Met de invoering van een toetscommissie ondersteunen we de pro-

fessionele ontwikkeling van de docenten op dit gebied. 

Cultuur 

De professionele cultuur van hoge verwachtingen en inclusie is een belangrijk thema in de schoolontwikke-

ling. De Daltontraining, de training voor ouders ‘how2talk to kids’ en de transformatieve school hebben door 

corona niet kunnen plaatsvinden. Die plannen we komend jaar alsnog, omdat we het heel belangrijk vinden 

dat ouders weten wat zij van ons kunnen verwachten (en wat wij van hen verwachten). 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Progresso 4,36% 6,00% 6,05% 8,40% 5,69% 5,00% 4,00%

Bestuur 0 0 0 0 0 0 0

Centraal bureau 3,75% 4,13% 3,19% 13,92% 6,48% 1,41% 1,90%

Calandlyceum 5,54% 7,04% 7,04% 9,56% 7,04% 5,60% 4,70%

Lumion 3,31% 5,14% 5,43% 2,70% 2,16% 3,70% 5,00%

De Toekomst 1,87%

Landelijk 5,55% 5,22% 5,20% 5,60% 5,30% 5,10% 4,90%
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Communicatie 

In een steeds veranderende werkelijkheid is het van belang dat alle actoren goed op de hoogte zijn van de 

laatste ontwikkelingen. We schrijven frequent korte berichten aan ouders, waar nodig in meerdere talen. Het 

intranet is verbeterd en we hebben Teams ingezet om online met ouders, leerlingen en medewerkers te 

communiceren.  

4.1.1. Ontwikkeling leerlingaantallen  

 

 4.1.2.a Examenresultaten 2021  

Schoolsoort & Profiel  Percentage  Aantallen  

vmbo-tl  82,8%  145  

Economie   84,7%  98  

Techniek   80%  10  

Zorg en Welzijn   78,4%  37  

havo   72,7%  187  

Cultuur/Maatschappij   76,9%  13  

Economie/Maatschappij   68,5%  89  

Natuur/Gezondheid   81,8%  44  

Natuur/Techniek   72,2%  18  

Profielcombinatie NT&NG 72,2% 22 

vwo  81,5%  92  

Cultuur/Maatschappij  100%  4  

Economie/Maatschappij  78,9%  19  

Natuur/Gezondheid  82,4%  17  

1580

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Leerlingaantallen Calandlyceum

Leerlingaantallen
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Natuur/Techniek   72,2%  18  

Profielcombinatie EMCM 90% 10 

Profielcombinatie NTNG 84% 25 

Groen = boven het landelijk gemiddelde          

4.1.2.b Meerjarenexamenresultaten  

  
2017  2018  2019  2020  

2021 10- jarig ge-

middelde  

vmbo-tl  86%  80%  95%  100%  82,2% 88%  

havo  88%  82%  74%  96,2%  72,7% 85%  

vwo  94%  92%  92%  100%  81,5% 85%  

4.1.3. Onderwijsresultaten (kwaliteitskaart)  

Schoolsoort  

Positie 

tov  

advies  

PO  

Onderbouw 

snelheid  

Rendement 

bovenbouw  
Slaagpercentage  

Gem. 

cijfer  

CE rela-

tief  

Oordeel 

opbrengst  
Arrangement  

vmbo-tl  

Boven 

de 

norm  

Boven de 

norm  

Boven de 

norm  

82,8% n.v.t.  Voldoende  Basis  

havo  Onder de 

norm  

72,7% n.v.t.  Voldoende  Basis  

vwo  Boven de 

norm  

81,5% n.v.t.  Voldoende  Basis  

4.1.4. NPO  

Net nadat we klaar waren met het formatieplan, werd bekend hoe het NPO door de scholen moet worden 

vormgegeven. Aan de hand van een schoolscan maakten we een basisplan, dat bij de start van het schooljaar 

werd verdiept en leidde tot een extra aanbod voor onze leerlingen.  

Bij de start van het schooljaar 21-22 heeft het Calandlyceum een NPO-coördinator aangesteld. Deze coördi-

nator doet voortdurend onderzoek naar behoeften en mogelijk aanbod en programmeert en evalueert. Hier-

bij spelen de sectieleiders, teamleiding en het team Passend onderwijs een belangrijke rol. Daarnaast draagt 

een commissie met ouders en leerlingen bij aan de doelstellingen en evaluatie. 

4.1.5. Internationalisering  

Internationaliseringsactiviteiten kregen dit jaar opnieuw minder aandacht dan normaal. De voornaamste re-

den was het uitgangspunt: ‘we gaan alleen naar het buitenland, als we allemaal kunnen gaan. Dus zonder 

testen, vaccinaties of aanvullende voorwaarden’. Dit besluit gaf ons tegelijkertijd de ruimte om nieuwe doel-

stellingen te beschrijven voor internationalisering. Het Calandlyceum blijft zich sterk maken voor internatio-

nalisering in de ontwikkeling van de leerlingen, vanuit de doelen voor wereldburgerschap.  
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Het Technasium werkt intensief samen met internationale opdrachtgevers. De leerlingen leren hierbij te ope-

reren in een internationale- en crossculturele context. Verder biedt het Technasium projecten aan waarbij 

de leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan programma’s van buitenlandse universiteiten en kenniscen-

tra.  

4.1.6. Leerlingbegeleiding en passend onderwijs  

Subsidie samenwerkingsverband  € 317.052 

Uitgaven passend onderwijs en zorgstructuur:   

Investering interne zorgstructuur  €265.330 

Inzet trajectklassen  €29.167 

Overig  €32.651 

Totaal uitgaven  €327.148 

De begeleiding van leerlingen wordt op het Calandlyceum door verschillende personen verzorgd en op drie 

niveaus aangeboden. De ontvangen subsidies is inclusief subsidie zorgcoördinator en klankbordgroep.  

4.1.6.1. Mentoraat 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. Als coach en begeleider draagt hij of 

zij zorg voor het klassenklimaat en het sociale welzijn van de leerlingen. De mentor zorgt dus voor de basis-

ondersteuning voor alle leerlingen.  

De mentor volgt, aan de hand van cijferoverzichten, de resultaten van de leerlingen en gaat in gesprek met 

ouders en leerlingen als er zorgen zijn. Ook bij persoonlijke problemen staat hij of zij de leerlingen zo goed 

mogelijk bij. 

4.1.6.2. Team passend onderwijs 

De tweedelijns ondersteuning is de extra ondersteuning binnen de school die wij aanbieden aan de leer-

lingen. Deze ondersteuning is grofweg te verdelen in drie categorieën:  

▪ Sociaal-emotionele problemen: motivatie, faalangst, externaliserende problematiek;  

▪ Medische problemen: zowel fysiek als mentaal;  

▪ Leer- en ontwikkelingsproblemen: dyslexie, dyscalculie, taalachterstanden, etc.  

Deze ondersteuning is nodig voor ongeveer 20% van onze leerlingen. In absolute getallen komt dit neer op 

zo’n 400 leerlingen. Uit evaluaties blijkt dat in coronatijd de zorgvragen zijn toegenomen. Het team Passend 

onderwijs is daarom op een aantal gebieden uitgebreid.  

De tweedelijns ondersteuning wordt geboden door:  

▪ Drie zorgcoördinatoren (vmbo, havo en vwo);  

▪ De remedial teacher;  

▪ Lokaal 334 (Interne trajectvoorziening). Hier werken een orthopedagoog, begeleider Passend  

        Onderwijs (Altra) en een stagiair pedagogiek.  

▪ Externen (Sports and Behaviour en discussiëren kan je leren) vanuit NPO middelen.  



 

3 1  

De drie zorgcoördinatoren coördineren op elke afdeling de ondersteuning als deze wisselt tussen eerstelijns, 

tweedelijns en/of derdelijns ondersteuning. Zij zijn voor de leerlingen vertrouwenspersoon en adviseren de 

ouders, mentoren en docenten over de ondersteuningsmogelijkheden. De zorgcoördinator is verantwoor-

delijk voor de leerlingbegeleiding van zijn of haar afdeling en legt hierover verantwoording af aan de team-

leiding.  

Daarnaast is binnen de school een eigen expertisecentrum opgezet: Lokaal 334. Dit is een plek waar leer-

lingen met extra ondersteuningsbehoeften, na overleg met de zorgcoördinator, terecht kunnen. Het belang-

rijkste doel van de trajectvoorziening is om leerlingen met ondersteuningsbehoeften laagdrempelig, snel en 

op de locatie te begeleiden. In de trajectvoorziening worden jaarlijks tussen 120 en 150 leerlingen begeleid. 

Deze aantallen fluctueren enorm, omdat het ene traject twee weken duurt en andere trajecten soms de hele 

schoolcarrière van een leerling noodzakelijk blijven. Omdat de lijnen naar ouders en docenten korter zijn, 

wordt Lokaal 334 als effectiever ervaren dan externe trajecten. 

4.1.6.3. Derde lijn  

De derde lijn is de specialistische ondersteuning waarbij leerlingen met gecompliceerde problemen vertrou-

welijk worden besproken in het Zorg Advies Team. Het team bestaat uit de jeugdarts, de leerplichtambte-

naar, de Ouder Kind Adviseur en de zorgcoördinatoren. Als het nodig is worden andere experts of betrok-

kenen uitgenodigd. Het doel is in extreme gevallen zo snel mogelijk tot een realistisch plan van aanpak te 

komen om een vastlopend of vastgelopen onderwijsontwikkeling vlot te trekken.   

4.1.6.4. Specialisme van het Calandlyceum  

Binnen de school is er specifieke aandacht voor hoogbegaafdheid. Daarom hebben de trajectcoördinator en 

een zorgcoördinator de opleiding tot talentbegeleider gevolgd. Daarnaast hebben meerdere docenten deel-

genomen aan de trainingen aangeboden via het samenwerkingsverband. Op het Calandlyceum werken dus 

meer docenten en mentoren die begrijpen hoe het onderwijs en de begeleiding van leerlingen met hoog-

begaafdheid zou moeten worden vormgegeven.  

4.1.6.5. Voortgang passend onderwijs   

In 2021 werd op het Calandlyceum het nieuwe schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven. Het SOP is 

voor ouders beschikbaar via de website.  

Sinds de invoering van het passend onderwijs zijn wij van handelingsplannen overgestapt naar ontwikke-

lingsperspectiefplannen (OPP). Naar schatting heeft 15-20% van alle leerlingen momenteel een OPP. Het 

OPP is niet het doel, maar is ondersteunend in het planmatig handelen.  

Het aantal thuiszitters is bij onze school minimaal en hier wordt altijd direct op geacteerd. Het ongeoorloofd 

verzuim onder leerlingen is de laatste jaren flink afgenomen.  

4.1.6.6. Geschillen   

Dankzij de directe en intensieve contacten tussen mentoren en ouders is het aantal geschillen tussen ouders 

en school beperkt. Daar waar nodig worden de geschillen door de teamleiding en directie behandeld en 

opgelost. Geschillen worden na afloop geanalyseerd en leiden waar nodig tot aanpassingen in beleid om 

herhaling te voorkomen. Zo hebben een aantal klachten rondom discriminatie na afhandeling geleid tot 

versterkte aandacht voor inclusie, samenwerking en herstelrecht. Verder is er binnen het Calandlyceum meer 

aandacht besteed aan omgangsvormen. 
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4.1.6.7. AVG  

De uitwisseling van gegevens in het kader van passend onderwijs wordt beperkt tot de noodzakelijke gege-

vens van de leerling en ouders om de juiste zorg en vorm van onderwijs aan de leerling te bieden. De 

uitwisseling gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy en voldoet 

aan de AVG. Persoonlijke gegevens over leerlingen en ouders worden alleen daar waar absoluut noodzakelijk 

in het leerlingvolgsysteem opgeslagen. De uitwisseling van leerlingengegevens met toeleverende scholen 

en vervolgopleidingen is beperkt tot de wettelijke verplichtingen tot doorgifte.  
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4.2. Lumion 

2021 was voor Lumion het jaar van doorpakken na een tijdlang weer corona. Een jaar waarin ondersteuning 

is geboden waar nodig en waarin afstandsonderwijs een genormaliseerd element is geworden. Het heeft ons 

als organisatie sterker en flexibeler gemaakt. We bleken in staat om de uitdagingen het hoofd te bieden. Het 

onderwijs kreeg te allen tijde voorrang om de leerlingen dat te bieden wat ze nodig hebben. Door onze 

ingebedde coachstructuur is er altijd contact geweest met de leerlingen. Ze bleven dus in het zicht.   

Vervolgens hebben we gekeken naar achterstanden die de leerlingen opliepen gedurende de pandemie. 

Daar waar mogelijk zijn extra lessen aangeboden om deze weg te werken. Verder is er vanuit mogelijkheden 

gehandeld om het sociale aspect niet uit het oog te verliezen. Tot slot zijn extra mogelijkheden om extra 

lessen en ondersteuning te krijgen ingebed in het rooster. Alle leerlingen kunnen elke week aan het einde 

van de dag samen met de coach extra mogelijkheden inplannen om vakken herhaald te krijgen om de kennis 

te versterken. Hiermee geven we ook gehoor aan de wens van ouders en leerlingen om ‘bijles’ binnen de 

school te organiseren. Leerlingen die de lesdoelen niet behaald hebben, krijgen zo de gelegenheid tot extra 

ondersteuning om de lesdoelen uiteindelijk wel te behalen.  

2021 is vanwege de coronacrisis anders verlopen dan gehoopt. De plannen om de samenwerking met ouders 

naar een volgend niveau te tillen is net als het voorgaande jaar niet doorgegaan. Les op afstand heeft invloed 

gehad op de determinatie rond de zomervakantie en op de examinering. Bij de begeleiding van leerlingen 

in de ‘Brede Brugklas’ lag de focus meer op de begeleiding bij het thuisonderwijs en minder op het zoeken 

naar het best passende niveau van de leerling. 

We hebben een analyse gemaakt van de examenresultaten, het determinatieproces en het onderbouw- en 

bovenbouwsucces van de afgelopen jaren. Dit heeft onder andere tot het inzicht geleid dat de doorlopende 

leerlijnen binnen de secties opnieuw gedefinieerd moesten worden. Daarom is ingezet op de verdere ont-

wikkeling van werkpaden en als vervolg daarop een aanpassing van het toetsbeleid voor de komende jaren. 

In de bovenbouw hebben we het afsluitende karakter van de SE-toetsen versterkt en een examencommissie 

ingesteld. Met als gevolg dat er een inhoudelijke discussie over het toetsen in de bovenbouw is gevoerd. 

4.2.1. Ontwikkeling leerlingaantallen 
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4.2.2.a Examenresultaten 2021 

Schoolsoort & Profiel Percentage Aantallen 

vmbo-k 100% 5 

vmbo-tl (mavo) 84,7% 85 

Economie  88% 50 

Techniek  80% 10 

Zorg en Welzijn  80% 25 

havo  78,2% 78 

Cultuur/Maatschappij  90% 10 

Economie/Maatschappij  77,4% 31 

Natuur/Gezondheid  75% 24 

Natuur/Techniek  66,7% 3 

Profielcombinatie EMCM 75% 4 

Profielcombinatie NTNG 83,3% 6 

vwo 72,7% 22 

Economie/Maatschappij 75% 4 

Natuur/Gezondheid 80% 5 

Natuur/Techniek  75% 4 

Profielcombinatie EMCM 66,7% 6 

Profielcombinatie NTNG 66,7% 3 

Groen = boven het landelijk gemiddelde     

4.2.2.b Meerjarenexamenresultaten 

 
2017 2018 2019 

2020 2021 10-jarig ge-

middelde 

vmbo-tl 89% 80% 81% 100% 84,7% nvt 

havo 88% 75% 88% 100% 78,2% nvt 

vwo 
 

5 leer-

lingen 
70% 

100% 72,7% 
nvt 

4.2.3. Onderwijsresultaten (kwaliteitskaart) 

School-

soort 

Positie 

tov advies 

PO 

Onder-

bouw 

snelheid 

Rendement 

bovenbouw 

Slaag-

percen-

tage 

Gem. cijfer CE 

relatief 

Oordeel 

opbrengst 

Arrange-

ment 

vmbo-tl 

Boven de 

norm 

Boven de 

norm 

Boven de 

norm 

85,89% Nvt Voldoende Basis 

havo Boven de 

norm 

79,13% Nvt Voldoende Basis 

vwo Boven de 

norm 

85,35% Nvt Voldoende Basis 

4.2.4. Afstandsonderwijs en schoolklimaat 

In december waren alle scholen in Nederland gesloten als gevolg van de pandemie. Wij gingen over op 

volledig digitaal afstandsonderwijs. Dit heeft onze eerder opgedane ervaringen met alternatieve vormen van 

toekomstgericht onderwijs versterkt.  

Door de pandemie zijn er in aanloop naar deze volledige sluiting allerlei varianten van onderwijs geweest. 

Van online tot offline en hybride. Mede door de vele ziekmeldingen van leerlingen en medewerkers in de 

maanden voorafgaand aan de sluiting. Dit vroeg om grote slagkracht en flexibiliteit van de medewerkers. 

Mede door de pandemie zijn er geen sociale activiteiten ontplooid die de saamhorigheid vergroten. Deze 
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cultuurbinding is voor Lumion een drijvende kracht die we dan ook direct oppakken als het weer mogelijk 

is. 

4.2.5. Internationalisering 

Lumion participeert in het Global KED Network van Kunskapsskolan. Meer dan 100 scholen, 25.000 studenten 

en 2.500 leraren gebruiken het KED-programma in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, India, de 

Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Het KED-netwerk stimuleert voortdurende verbetering van ons 

aanbod en bevordert wereldwijd begrip en nieuwe perspectieven. 

Lumion heeft regelmatig contact met een Kunskapsskolan Partnerschool in Zweden. Er is een uitwisselings-

programma op management-, docent- en leerlingenniveau. De eerste uitwisseling van docenten van en naar 

Zweden, heeft vanwege de coronamaatregelen in 2021 geen concreet vervolg gekregen. Als de coronamaat-

regelen het toelaten, is het uitgangspunt om de uitwisseling in 2022 te vervolgen. 

4.2.6. Passend Onderwijs 

Subsidie samenwerkingsverband €200.129 

Uitgaven passend onderwijs en zorgstructuur:  

Ondersteuning individuele leerlingen €181.049 

Overig €10.634 

Totaal uitgaven  € 191.683 

Het restant van de subsidie 2021 zal worden aangewend in 2022.  

4.2.6.1. Ondersteuningsmiddelen 

Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt Lumion ondersteuningsmiddelen van het Samenwer-

kingsverband VO Amsterdam-Diemen. Met deze middelen biedt de school ook extra ondersteuning aan 

individuele leerlingen. De doelmatige besteding van de middelen wordt verantwoord aan het Samenwer-

kingsverband. De leerlingen krijgen basisondersteuning van coaches, vakdocenten en docententeams. Daar-

naast worden ze begeleid door een remedial teacher en creatief begeleider. De zorgcoördinator ondersteunt 

het geheel. 

4.2.6.2. Interne zorgstructuur en scholing 

Via Lumion Academy kunnen docenten werken aan hun ontwikkeling, het is een broedplaats voor educatieve 

ideeën en pedagogische inzichten. In 2021 waren er elke dinsdagmiddag scholingsbijeenkomsten voor do-

centen. Met name over hoogbegaafdheid, coaching, het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en 

de ontwikkeling van werkpaden. Een goede structuur van werkpaden binnen- en tussen de secties versterkt 

de effectiviteit van de leerlingbegeleiding (coaching) en determinatie. 

4.2.6.3. Extra zorgstructuur 

Binnen de school hebben wij lopende projecten die - naast het aanbod van de zorgcoördinator, remedial 

teacher, creatieve begeleiding en LOB - een extra impuls geven aan het sociale aspect binnen de school. De 

aankomende jaren willen we deze activiteiten versterken en een vaste plek geven in het curriculum. 

Kikid projectweek: november 2021 
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Tijdens de Kikid projectweek in november namen de leerlingen van leerjaar 2 deel aan allerlei workshops 

over verschillende thema’s. Door middel van spel, discussies, advies en informatie vergroten de leerlingen 

hun kennis over relaties, groepsdruk, sexting, grooming en sociale media. Door bewustwording leren ze 

meer respect te hebben voor zichzelf en elkaar. 

LOB: Bliksemstage /Carrièrecoaching/Sollicitatietraining/Masterclasses 

In het kader van LOB organiseren we het hele jaar door allerlei activiteiten waarbij leerlingen een beter beeld 

krijgen van de vervolgopleidingen en het beroepenveld. In de bliksemstage krijgen de leerlingen van leerjaar 

2 een beter beeld van beroepen in het werkveld door een kijkje te nemen bij bedrijven. Verder krijgen leer-

lingen in het 3e jaar carrièrecoaching. Tijdens 1-op-1 gesprekken met verschillende mensen uit het beroe-

penveld kunnen ze dieper ingaan op de mogelijkheden. In de bovenbouw krijgen leerlingen sollicitatietrai-

ningen om ze te ondersteunen bij het eerste contact richting het werkveld. Daarnaast organiseren we Mas-

terclasses waarbij kinderen een aantal momenten meedraaien bij een vervolgopleiding. 

Gender equaliteit 

Er is veel aandacht besteed aan gender equaliteit en identiteit. Onder andere met workshops, theatervoor-

stellingen en lessen over opgroeien, vriendschap, uitgaan en kleding. Hoe het is om in de kast te zitten, en 

er uiteindelijk uit te komen? En waarom hebben wij het zo moeilijk met het accepteren van elkaars verschil-

len? Door bewustwording leren de leerlingen meer respect te hebben voor zichzelf en elkaar en een bijdrage 

te leveren aan een veilige sociale school waar iedereen zichzelf kan zijn. 

4.2.6.4. Ondersteuning 

In het schoolondersteuningsprofiel en in het schoolplan van Lumion staat beschreven hoe wij ondersteuning 

bieden aan onze leerlingen.  

4.2.6.5. Organisatie van het onderwijs 

Passend onderwijs op Lumion wordt in de eerste plaats vormgegeven door de organisatie van de dagelijkse 

onderwijspraktijk. De lessen duren in de regel een dagdeel en zijn onderverdeeld in sessies. Aan het eind 

van de dag is ruimte voor de extra instructie. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven om de doelen van 

de voorgaande les herhaald te krijgen en deze doelen alsnog te behalen. In 2021 konden leerlingen in sa-

menspraak met hun coach bepalen welke extra instructie zij in de komende week volgen. Op deze manier 

sluit het onderwijs zoveel mogelijk aan op de onderwijsvraag van de leerling.  

In 2021 is de ontwikkeling van de werkpaden verdiept. Daarnaast is gekeken in hoeverre de kwaliteit verbe-

terd kan worden, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is aan welke eisen de leerling moet voldoen om op 

een bepaald niveau succesvol te kunnen zijn. 

4.2.6.6. Zorglijnen 

Eerste lijn 

In de eerstelijnszorg speelt het docententeam een centrale rol. Het team bestaat uit een groep docenten die 

les geven aan een afgebakende groep leerlingen. De leerlingbespreking is een vast onderdeel van de weke-

lijkse vergaderingen. In de regel is het de coach die als eerste op de hoogte is van een zorgvraag van zijn 
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coachleerlingen en dit bespreekt in het docententeam. De docenten analyseren samen de zorgvraag en 

spreken passende acties met bijbehorend tijdspad af. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsplan en ge-

deeld met de leerling en zijn of haar ouders. In 2021 heeft een derde van de leerlingen een actief ontwikke-

lingsplan gehad. Daarnaast is de zorg voor alle leerlingen geïntensiveerd als gevolg van de coronamaatre-

gelen. Het afstandsonderwijs vraagt nog meer dan in de normale situatie om een intensieve monitoring van 

de leerlingen.  

Tweede lijn 

Het kan zijn dat het ontwikkelingsplan niet tot de gewenste resultaten leidt of dat de zorgvraag te complex 

is voor het docententeam. Dan komt de tweede lijn in beeld. De tweede lijn wordt gevormd door de zorg-

coördinatoren. Zij beschikken over een bredere en diepere deskundigheid en kennen het zorglandschap 

waarin Lumion zich bevindt. 

Derde lijn  

Indien wenselijk of nodig legt de zorgcoördinator de zorgvraag voor aan functionarissen in de derde lijn: het 

zorgadviesteam (ZAT). Via het ZAT plaatsen we de zorgvraag bij de juiste zorginstellingen. Het team bestaat 

uit een schoolarts, schoolverpleegkundige en leerplichtambtenaar. Daarnaast bestaat het team uit andere 

bij Lumion betrokken externe functionarissen, zoals de Ouder-Kind-Adviseur. De Begeleider Passend Onder-

wijs (BPO) ondersteunt leerlingen bij schoolvaardigheden.  

4.2.6.7. Andere interne zorg 

Naast- en als aanvulling op deze zorglijnen, kent Lumion gespecialiseerde begeleidingsvormen. De creatief 

begeleider begeleidt in het bijzonder leerlingen die last hebben van faalangst of die moeite hebben om zich 

in de groep staande te houden. De remedial teacher begeleidt leerlingen op het gebied van studievaardig-

heden en planning. Zij analyseert jaarlijks de taalvaardigheid van leerlingen in het eerste leerjaar en begeleidt 

leerlingen die extra structuur nodig hebben, zoals leerlingen met ADHD en dyslexie. De remedial teacher 

deelt dit met het docententeam en stelt indien nodig extra ondersteuning voor. De verzuimcoördinator ana-

lyseert het verzuimbeeld. Hij spreekt leerlingen die verzuimen aan en signaleert verzuimpatronen. Hij legt 

contact met betrokkenen: ouders, coach, teamleider, leerlingenadministratie en zorgcoördinatoren. In over-

leg worden vervolgacties afgesproken. 

Met ingang van het cursusjaar 2021-2022 hebben we de coaching van leerlingen anders ingevuld. Er zijn 

minder uren toebedeeld aan het coachen van leerlingen door docenten. De primaire taak van de docent is 

het lesgeven, de uren die de docent voorheen had voor coaching zijn hier dan ook voor ingezet. Er is nog 

een klein deel van de uren bij de docenten gebleven zodat ze een aantal kinderen kunnen blijven coachen. 

Op deze manier kunnen ze deze vaardigheid behouden en vergroten waar nodig. De hierdoor ‘bespaarde’ 

formatie is grotendeels gebruikt om didactische coaches binnen de school in te zetten om de leerlingen te 

coachen. Er zijn dit jaar 7 coaches aangenomen die meedraaien in de teams en zich volledig richten op het 

coachen van leerlingen. Dit is als positief ervaren door zowel de leiding, teams als coaches.  

De extra aandacht die in 2020 is gegeven aan begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid en dishar-

monisch profiel, is in 2021 doorgezet. Er is intern een Lumion Academy ingezet waarbij alle docenten in 3 

dagdelen een training ontvangen om meer kennis te verkrijgen over het herkennen van- en omgaan met 

hoogbegaafdheid.  
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Het contact met ouders verloopt in de eerste plaats via de coach. Indien de wekelijkse coachgesprekken 

hiertoe ook maar enigszins aanleiding geven neemt de coach contact op met de ouders. Viermaal per jaar 

vinden er georganiseerde contacten plaats in de driehoek coach, leerling en ouders: aan het begin van het 

schooljaar (startgesprek) en driemaal bij de rapportpresentaties. In december, april en aan het einde van het 

schooljaar presenteert de leerling de behaalde doelen en de doelen voor de volgende periode aan de ouders 

en de coach. Ondanks de coronamaatregelen zijn de rapportpresentaties, met inachtneming van de voor-

schriften van het RIVM, wel doorgegaan. Indien nodig online. 

4.2.6.8. Reflectie 

Lumion is een kansenschool. Wij willen samen met de leerling concrete, uitdagende en realistische doelen 

formuleren. En dat werkt. Volgens onderzoek van het Kohnstamm Instituut 2018 en ons eigen onderzoek in 

2020 ligt de opstroom van leerlingen boven het gemiddelde van de Amsterdamse scholen. Het levert echter 

ook een onzekerheid op in het criterium bovenbouwsucces. Het blijkt dat veel leerlingen een diploma halen 

op een ander (ook hoger) niveau dan het instroomniveau, maar de slagingspercentages en resultaten SE/CE 

blijven achter in vergelijking met de benchmarks. De inspecteur kwam na het inspectiebezoek van november 

2020 tot dezelfde conclusie. Het bovenbouwsucces zal verbeteren door per vak en leerjaar de criteria aan te 

scherpen die onderscheidend zijn voor de schoolniveaus. Daarop hebben we in 2021 actie ondernomen, ook 

hebben we in de voorexamenjaren goed gekeken naar de haalbaarheid. 

4.2.6.9. Geschillen 

Dankzij de directe en intensieve contacten tussen coaches en ouders is het aantal geschillen tussen ouders 

en de school beperkt. Daar waar nodig worden de geschillen door de teamleiding en directie behandeld en 

opgelost. 

4.2.6.10. Effecten AVG op uitwisseling gegevens 

De uitwisseling van gegevens in het kader van passend onderwijs wordt beperkt tot de noodzakelijke gege-

vens van de leerling en ouders om de juiste zorg en vorm van onderwijs aan de leerling te bieden. De uit-

wisseling gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy en voldoet 

aan de AVG. Persoonlijke gegevens over leerlingen en ouders worden alleen daar waar absoluut noodzakelijk 

in het leerlingvolgsysteem opgeslagen. De uitwisseling van leerlingengegevens met toeleverende scholen 

en vervolgopleidingen is beperkt.  
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4.3. De Toekomst 

De Toekomst is vorig schooljaar een eigen locatie geworden onder Stichting Progresso. De docenten die 

werkzaam zijn op De Toekomst werken veelal ook nog op andere scholen binnen Progresso. De Toekomst 

is in deze fase bezig een structuur op te bouwen waarbij het onderwijskundige-, personeels- en kwaliteits-

beleid vorm krijgt.  

De onderwijsvisie van De Toekomst gaat uit van zeer gepersonaliseerd onderwijs waardoor leerlingen – naast 

hun topsport carrière bij Ajax - het hoogst haalbare onderwijsdiploma kunnen behalen. .  

4.3.1. Ontwikkeling leerlingaantallen 

 

 

4.3.2. Examenresultaten 2020 

Schoolsoort & Profiel Percentage Aantallen 

vmbo-tl (mavo) 100% 7 

havo  100% 8 

vwo 100% 3 

Groen = boven het landelijk gemiddelde     

4.3.3. Internationalisering 

Vanwege de pandemie waren de mogelijkheden voor buitenlandse trainingskampen in 2021 beperkt. 

4.3.4. Ondersteuning en passend onderwijs 

Vanwege de verzelfstandiging zijn er vooralsnog geen cijfers bekend. Bovendien is De Toekomst pas in 2021 

toegetreden tot het samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. 

4.3.4.1. Ondersteuningsmiddelen 

De Toekomst heeft nog geen ondersteuningsmiddelen ontvangen van het samenwerkingsverband Amstel-

land en de Meerlanden. Gezien het bijzondere onderwijsprogramma op De Toekomst verwachten wij in 

principe geen beroep te hoeven doen op ondersteuningsmiddelen. 
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4.3.4.2. Ondersteuning 

De manier waarop wij ondersteuning aan onze leerlingen bieden is beschreven in het schoolplan van De 

Toekomst. 

4.3.5. Organisatie van het onderwijs 

In de eerste plaats wordt passend onderwijs op De Toekomst vormgegeven door de organisatie van de 

dagelijkse onderwijspraktijk. De lessen worden in de ochtend – als de leerlingen trainen - door het docent-

team bepaalt. Dit team bepaalt gezamenlijk wie waaraan gaat werken, hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben 

en wat het doel is. In de middag volgen de leerlingen in kleine groepen gedifferentieerd les, gericht op het 

overbrengen van kennis. Verwerking gebeurt op andere momenten met ondersteuning die buiten de school 

om is ingericht.  

4.3.6. Zorglijnen 

De begeleiding van leerlingen wordt op De Toekomst door verschillende personen verzorgd en op drie 

niveaus aangeboden.  

Eerste lijn 

De eerste lijn is de basisondersteuning voor alle leerlingen op De Toekomst. Iedere leerling heeft zijn eigen 

mentor/coach. De mentor houdt de voortgang van de leerling in de gaten en stuurt bij waar nodig. Denk 

hierbij aan resultaatbegeleiding, voorlichting en individuele studieondersteuning. Wanneer er problemen 

zijn in de persoonlijke sfeer van de leerling zal de mentor hem of haar hier zo goed mogelijk in bijstaan. De 

mentor heeft een werkdag per week de tijd om invulling te geven aan deze taak.  

Het komende schooljaar wordt er geïnvesteerd in het mentoraat. Er komt een coach bij zodat er per coach 

minder leerlingen begeleid hoeven te worden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een training voor de coa-

ches zodat ze een hogere opbrengst uit de gesprekken kunnen halen.  

Tweede lijn 

De tweede lijn is de extra ondersteuning binnen De Toekomst die wij aanbieden aan onze leerlingen. Dit is 

voor ongeveer 15 % van de leerlingen nodig (ongeveer 10 leerlingen). Deze ondersteuning bestaat uit:  

• Sociaal-emotionele problemen: motivatie, faalangst, storend gedrag; 

• Medische problemen: zowel fysiek als mentaal; 

• Leer-en ontwikkelingsproblemen: dyslexie, dyscalculie, taalachterstanden, etc.  

Deze ondersteuning wordt geboden door: 

• individuele spelersbegeleider 

• zorgcoördinator 

• clubarts 

• fysiotherapeut van de club 
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De zorgcoördinator coördineert in alle leerjaren de ondersteuning als deze wisselt tussen eerstelijns-, twee-

delijns-en/of derdelijns ondersteuning en adviseert ook ouders, mentoren en docenten over de ondersteu-

ningsmogelijkheden. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding van de school en 

legt hierover verantwoording af aan de teamleider. 

Daarnaast is de individuele spelersbegeleider de schakel tussen de school en het voetbal. De expertise van 

de individuele spelersbegeleider kan worden ingezet om de discrepantie tussen voetbal en school te ver-

kleinen en de leerlingen hierin te begeleiden.  

Derde lijn 

De derde lijn is de specialistische ondersteuning waarbij leerlingen met gecompliceerde problemen vertrou-

welijk worden besproken in het Zorgadviesteam. Het team bestaat uit een jeugdarts, leerplichtambtenaar, 

Ouder Kind Adviseur en zorgcoördinator. Als het nodig is worden andere experts of betrokkenen uitgeno-

digd. Het doel is in extreme gevallen zo snel mogelijk tot een realistisch plan van aanpak te komen om een 

vastlopend of vastgelopen onderwijsontwikkeling vlot te trekken. 

4.3.7. Geschillen 

Dankzij de directe en intensieve contacten tussen coaches en ouders is het aantal geschillen tussen ouders 

en school beperkt. Daar waar nodig worden de geschillen door de teamleiding en directie behandeld en 

opgelost. 

4.3.8. Effecten AVG op uitwisseling gegevens 

De uitwisseling van gegevens in het kader van passend onderwijs wordt beperkt tot de noodzakelijke gege-

vens van de leerling en ouders om de juiste zorg en vorm van onderwijs aan de leerling te bieden. De uit-

wisseling gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy en voldoet 

aan de AVG. Persoonlijke gegevens over leerlingen en ouders worden alleen daar waar absoluut noodzakelijk 

in het leerlingvolgsysteem opgeslagen. De uitwisseling van leerlingengegevens met toeleverende scholen 

en vervolgopleidingen is beperkt.  

4.4. NPO gelden 

Extra gelden ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden aangemerkt als aanvul-

ling op de normale lumpsumbekostiging. Stichting Progresso heeft vanuit het NPO in 2021 de basisvergoe-

ding per leerling, achterstandsgelden en arbeidsmarkttoelage ontvangen. De aanvulling op de lumpsum 

ontvangen vanuit de arbeidsmarkttoelage vloeit voor het einde van het schooljaar 2021-2022 volledig terug 

naar het personeel van Progresso.  

Door middel van bestaande tools en schoolresultaten hebben de scholen binnen de Stichting Progresso een 

inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de stand van zaken en de achterstanden van leerlingen opge-

lopen in de lockdown periodes. De Medezeggenschapsraden hebben ingestemd met de gekozen interven-

ties door de scholen. De interventies zijn gestart aan de start van het schooljaar 2021-2022.  

Eind 2021 heeft Stichting Progresso circa € 703.000 uitgegeven aan interventies die gefinancierd zijn vanuit 

het NPO. De gelden uit het NPO zijn met uitzondering van de arbeidsmarkttoelage niet bovenschools inge-

zet.  
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4.4.1. Het Calandlyceum 

 

Het Calandlyceum heeft de volgende interventies uit de NPO menukaart gekozen: 

 Interventie  Cognitieve 

ontwikkeling 

Het Calandlyceum 

Steunlessen Herhalen van lesstof van vorig jaar om beter te kunnen aansluiten bij de 

lesstof van het huidige schooljaar. 

Bijlessen Intensieve vakinhoudelijke begeleiding bij lesstof van het huidige leer-

jaar. 

Helping Hand 1-op-1 begeleiding bij huiswerk door een bovenbouw leerling.  

Dalton band-uur Leerling kiest zelf een vak waarvoor extra ondersteuning wenselijk is.  

Huiswerkbegeleiding Onder toezicht van een pedagogisch medewerker huiswerk plannen en 

maken. 

Beter Leren programma Leerling helpen sturing te geven aan eigen leerproces.  

SE training en examentrai-

ning 

Voorbereiden op het schoolexamen en examenklassen op het centraal 

examen. 

 

 Interventie  Sociaal emotio-

nele ontwikkeling & Execu-

tieve functies 

Het Calandlyceum 

Lessen groepsdynamiek Intensieve klassikale begeleiding bij klassen waar de onderlinge sa-

menwerking matig is.  

Training executieve functies In kleine groepjes vaardigheden trainen of leren plannen. 

Debatlessen: Discussiëren kun 

je leren 

Debatlessen om mondelinge uitdrukkingsvaardigheden te vergro-

ten. 

Extra mentoractiviteit Leuke en verbindende activiteiten plannen met leerlingen. 

Extra excursies en gastcolle-

ges 

Aanbieden van extra culturele activiteiten. 

 

4.4.2. Lumion 

Lumion heeft de volgende interventies uit de NPO menukaart gekozen: 

 Interventie  Cognitieve ont-

wikkeling 

Lumion 

Leesbevordering Extra lessen worden georganiseerd door leraren via een leesbevor-

deringstraject.  

Bijlessen Intensieve vakinhoudelijke begeleiding bij lesstof van het huidige 

leerjaar. 

Taalgericht vakonderwijs Extra hulp aan leerlingen voorafgaand aan het lezen, om de school-

taalwoorden en vaktaalwoorden te begrijpen in de aangeboden tek-

sten. 

Rekenbevordering Aanbod van rekenen wordt in kaart gebracht en verder versterkt.  

Rekengericht vakonderwijs Extra begeleiding bij de juiste toepassing van rekenmethodes. 

Digitale technologie Vergroten van extra basisvaardigheden binnen het taal- en rekenon-

derwijs. 

Ondersteunende leermiddelen Vergroten van leesvaardigheid en basiskennis onder de leerlingen. 
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Directie instructie Geven van klassikale instructies op een interactieve manier. 

Instructie in kleine groepen Leerlingen boeken nog meer vooruitgang op ingewikkelde onder-

werpen of vaardigheden. 

Metacognitie en zelfregule-

rend leren 

Leerlingen voelen zicht nog meer eigenaar over hun leerproces. Do-

centen coachen de leerlingen nog effectiever. 

Huiswerkklas Het aanbieden van een rustige werkplek voor leerlingen onder bege-

leiding van een professional. 

SE training en examentraining Voorbereiden op het schoolexamen vanaf het begin van het school-

jaar voor alle examenklassen.  

Vak coaching Leerlingen leerstrategieën aanleren 

 

 Interventie  Sociaal emotio-

nele ontwikkeling & Execu-

tieve functies 

Lumion 

Sociale pedagogische activi-

teiten 

Ruimte bieden aan de teams om met de leerlingen leuke en verbin-

dende activiteiten te doen.  

Training executieve functies Vergroten van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Debatlessen: Discussiëren kun 

je leren 

De social skills van LumionLeven zichtbaar maken binnen de 

school. Future skills inbedden in het curriculum.  

4.4.3. De Toekomst 

Op De Toekomst is gewerkt aan de interventies. De verwachting is dat de uitwerking medio 2022 beschikbaar 

is.  
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5.  VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  

5.1. Namen en (neven)functies van de toezichthouders 

Dhr. M. Abdellati RA, voorzitter audit committee 

▪ Partner bij EY, penningmeester Stichting Argan, lid Raad van Toezicht ‘Make a Wish’ Nederland. 

▪ Herbenoemd op 23 maart 2020, aftredend per 22 april 2024 (niet herbenoembaar). 

Mw. M.H.W. van Buren-Osinga, voorzitter, lid remuneratiecommissie 

▪ Voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale, Bestuurslid Aedes, lid Algemeen Bestuur Am-

sterdamse Federatie van Woningcorporaties, lid Strategische Adviesraad TNO, lid programmacommis-

sie Grip op Onbegrip van ZonMw, lid van ‘the Icap Expert Panel’ van ICAP, ‘International Community 

Advisory Panel’, ambassadeur bij coachingsproject Strong Girls van stichting Elance, ambassadeur bij 

Stichting Buurtbemiddeling Nederland. 

▪ Herbenoemd per 3 februari 2021, aftredend op 25 januari 2025 (niet herbenoembaar). 

Mw. drs. P.M.E. van Dam, plv. voorzitter, lid audit committee 

▪ Voorzitter Raad van Bestuur bij Amsta, lid van de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie te 

Hoorn, voorzitter bestuur Kenniscentrum Korsakov, lid Raad van Toezicht St. GGZ Rivierduinen (vanaf 

mei 2021), lid adviesraad Sinai centrum. 

▪ Herbenoemd op 23 maart 2020, aftredend per 22 april 2024 (niet herbenoembaar). 

Mw. drs. M. Karssen, voorzitter commissie onderwijskwaliteit & HRM a.i., voorzitter remuneratie-

commissie 

▪ Onderwijsdirecteur bij de faculteit der bètawetenschappen bij Vrije Universiteit Amsterdam, lid Raad 

van Toezicht ‘Het Baken’ te Almere. 

▪ Herbenoemd op 3 februari 2021, aftredend per 25 januari 2025 (niet herbenoembaar). 

Vacature lid commissie Onderwijskwaliteit & HRM. 

5.2. Toezichtsvisie 

De raad van toezicht beschouwt de principes uit de governancecode van de VO-Raad en de kernwaarden 

en kwaliteitskenmerken uit het verenigingsconvenant van de VTOI-NVTK als leidend voor het eigen functio-

neren. 

Onze kernwaarden 

Integriteit. De raad van toezicht verbindt zich aan integriteit en de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. Wij geven vertrouwen, zijn betrouwbaar, handelen zorgvuldig, zetten ons in, zoeken de samenwer-

king en gaan met respect om met eenieder die bij de organisatie betrokken is. De raad van toezicht opereert 

onafhankelijk van het bestuur en de individuele leden opereren onafhankelijk naar elkaar. 

Maatschappelijk betrokken. De leden van de raad van toezicht werken vanuit het besef dat zij met hun 

handelen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen: zij dienen een publiek belang. Toezicht staat in het 

licht van de grote maatschappelijke betekenis van onderwijs. Nu het onderwijs met publiek geld gefinancierd 
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wordt, borgt de raad van toezicht door zijn werk de correcte besteding van de beschikbaar gestelde midde-

len. 

Verbinding. De raad van toezicht voelt zich verbonden met Progresso en de Amsterdamse (onderwijs) we-

reld. De raad verbindt zich aan de openbare identiteit, de waarden en het strategisch beleid van de organi-

satie. We richten ons op de toekomst en zien erop toe dat het noodzakelijke gedaan wordt om deze identi-

teit, waarden en doelen te realiseren. We verbinden ons met onze stakeholders door in onze samenstelling 

rekening te houden met herkenbaarheid voor de omgeving en door erop toe te zien dat de organisatie 

actieve relaties onderhoudt met relevante partijen in de Amsterdamse samenleving, met hen in gesprek is 

en hun belangen dient. De raad van toezicht heeft een actieve informatieplicht en ziet erop toe dat er bij 

beleidsontwikkeling en besluitvorming informatie uit de omgeving op een verantwoorde manier wordt be-

trokken. 

Professionaliteit. De lat ligt hoog, dus reflecteren we periodiek op ons eigen en elkaars handelen. Daarnaast 

laten we ons informeren, we volgen zo nodig trainingen of cursussen en hebben voor scholing binnen onze 

jaarplanning tijd gereserveerd. Vertrouwen, betrouwbaarheid, respect, betrokkenheid en terzake kundig zijn 

woorden die ons kenmerken. 

5.3. Toezichtkader 

In het operationeel toezichtkader (te vinden op de website van Progresso), hebben wij beschreven op welke 

gebieden wij toezicht houden. Uiteraard vertrekken wij vanuit wet- en regelgeving en de bevoegdheden die 

de statuten aan de raad van toezicht toekennen. Ons toetsingskader definieert welke aspecten gemonitord 

worden en waarover we met het bestuur in gesprek zijn. 

In het beoordelingskader voor de bestuurder staat beschreven hoe de raad van toezicht haar taak als werk-

gever in relatie tot de bestuurder heeft ingericht. De raad van toezicht heeft deze taak operationeel gedele-

geerd aan de remuneratiecommissie, de raad als geheel blijft eindverantwoordelijk, wordt geïnformeerd en 

neemt plenair hierover beslissingen. 

5.4. Organisatievorm 

Bestuur en toezicht zijn ondergebracht in twee verschillende statutaire organen: het bestuur en de raad van 

toezicht. Het bestuur is het verantwoordelijk orgaan, de raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur (het 

zogenaamde two tier board). Bestuur en toezicht opereren onafhankelijk van elkaar. 

Overeenkomstig het managementstatuut is de bedrijfsvoering van de stichting en de leiding van het be-

stuursbureau in handen gelegd van een operationeel directeur en elke school heeft een directeur met een 

integrale verantwoordelijkheid. Alle directeuren sturen op hun beurt een eigen team aan (teamleiders). 

Voor de raad van toezicht is de bestuurder altijd aanspreekbaar als eindverantwoordelijke. 

5.5. Samenstelling 

In 2021 is de eerste termijn van mevrouw Van Buren en mevrouw Karssen verstreken, de raad van toezicht 

heeft hen per 3 februari 2021 herbenoemd.  
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Eind september heeft mevrouw Robijns de raad van toezicht laten weten dat zij, door het aanvaarden van 

een met onze governance niet verenigbare functie, het lidmaatschap van de raad beëindigt. Met ingang van 

oktober 2021 is er dan ook een vacature in de raad ontstaan. De raad van toezicht zal de werving van een 

nieuw lid begin 2022 opstarten. 

Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website van Progresso. De raad van toezicht wil tijdig parti-

ciperen op het vertrek van leden met bepaalde expertise, waarbij leden met vergelijkbare expertise niet in 

hetzelfde jaar aftreden, hierdoor kan de raad zijn toezichthoudende functie optimaal blijven vervullen. 

5.6. Inrichting van het toezicht 

5.6.1. Toezichthoudende rol 

Bij het houden van toezicht is het eerste en belangrijkste aandachtspunt voor de raad van toezicht de on-

derwijskwaliteit van de scholen en daaraan gekoppeld de kundigheid van de medewerkers.  

Gedurende 2021 heeft het coronavirus opnieuw gezorgd voor veel belemmeringen in de uitvoering van het 

primaire doel van de stichting: het verzorgen van onderwijs. De organisatie had al veel geleerd van het 

voorgaande jaar en was daardoor in staat goed in te spelen op de voortdurend veranderende eisen vanuit 

de overheid. In 2021 heeft de besturing van (school)kwaliteit, de invulling van leiderschap en aandacht voor 

diversiteit bijzondere aandacht van de raad van toezicht verkregen.  

De raad van toezicht werkt met commissies, te weten een audit commissie, een commissie onderwijskwaliteit 

& HRM en een remuneratiecommissie. De commissies rapporteren en adviseren aan de plenaire vergadering, 

daarnaast ontvangen alle leden van de raad de documentatie die aan commissieleden wordt verstrekt. Be-

langrijke onderwerpen die in commissievergaderingen aan de orde komen, worden vervolgens ook plenair 

behandeld. 

5.6.2. Toetsen van de doelmatigheid 

Progresso wordt gefinancierd met publieke middelen, daarom heeft de raad van toezicht getoetst of de 

verkregen middelen doelmatig en efficiënt worden ingezet. De doelmatigheid wordt in de commissie On-

derwijs & HRM getoetst en het efficiënt gebruik van de middelen in de audit commissie. Beide commissies 

rapporteren aan de plenaire vergadering van de raad van toezicht. 

In 2021 is ook extra aandacht geweest voor de doelmatige besteding van de (aanvullende) subsidies voor 

de problematiek tijdens de pandemie. De raad van toezicht concludeert enerzijds op eigen oordeel en mede 

op basis van de controle door de externe accountant dat de middelen van Progresso in 2021 doelmatig zijn 

ingezet. 

De toetsing op de doelmatigheid kent een vast proces, het bestuur stelt (jaar)doelen op (kaderbrief). Bij de 

vaststelling van de (jaar)doelen worden - waar zinvol - budgetten gekoppeld (beleidsrijke begroting), waar 

vervolgens in de evaluaties/de toetsing op toegezien wordt. Daarnaast maakt het bestuur met de raad van 

toezicht specifieke afspraken rondom bijvoorbeeld de inhuur van personeel of afspraken in de context van 

het treasurystatuut. 

Alle (commissie)vergaderingen worden door de betreffende voorzitter voorbereid in samenspraak met de 

bestuurder, met ondersteuning van de bestuurssecretaris. 
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5.6.3. Commissie Onderwijskwaliteit & HRM 

Onderwijs- en personeelszaken (HRM) worden besproken in de Commissie Onderwijskwaliteit & HRM. Deze 

commissie kwam in 2021 vier keer bijeen. Op de agenda van de commissie stonden o.a. de volgende onder-

werpen: 

▪ Er is op meerdere momenten met het bestuur gesproken over de prognose van de eindexamenresul-

taten. Ook in het tweede ‘coronajaar’ was aangepaste regelgeving van toepassing. Deze maatregelen 

hebben er mede voor gezorgd dat het gemiddelde slaagpercentage op 80 procent ligt. Een percen-

tage waarover we als raad van toezicht, gezien de context waarin dit bereikt is, tevreden zijn. 

▪ In de commissievergaderingen eiste corona ook dit jaar een prominente plaats. De raad van toezicht 

werd door het bestuur voortdurend op de hoogte gehouden over de gevolgen voor het onderwijs en 

het personeel en kreeg inzicht in de hectiek van alle dag. 

▪ De cijfers voor het centraal examen 2019 lagen voor havo op het Calandlyceum en vmbo-tl op Lumion 

onder het landelijk gemiddelde. Reden voor de Inspectie om een kwaliteitsonderzoek uit te voeren. 

Over de aanleiding en over het rapport is de commissie in gesprek geweest met het bestuur. De In-

spectie kende na intensieve gesprekken met de schoolleiding, docenten en leerlingen voor beide op-

leidingen de status voldoende toe. Als commissie hebben we veel aandacht voor de examenresultaten, 

als raad van toezicht realiseren we ons ook dat het geven van kansen soms op gespannen voet staat 

met de examenresultaten. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op de scholen van Progresso 

deze kansen krijgen. 

▪ De commissie was ook in gesprek met bestuur en directie over de inzet van de NPO-gelden die door 

de regering beschikbaar zijn gesteld voor het onderwijs. In het kader van de vorige alinea is het goed 

dat de scholen hebben besloten veel te investeren in met name taalachterstand. 

▪ Eind 2021 heeft de commissie met het bestuur gesproken over het vastgelegde kwaliteitsbeleid, dit is 

een document dat alle processen rond kwaliteit beschrijft. Het document is overzichtelijk en begrijpe-

lijk voor alle stakeholders en draagt op positieve wijze bij aan de kwaliteitscultuur van de stichting. 

5.6.4. Auditcommissie 

Door het borgen van de continuïteit van de organisatie kan Progresso ook op langere termijn haar strategi-

sche doelen waarmaken. De auditcommissie richt zich o.a. op het toezicht op de bedrijfsvoering, de interne 

risico- en controlesystemen (waaronder procuratie) en het contact met en toezicht op de accountantsdien-

sten. Daarnaast focust de auditcommissie op doelmatigheid en rechtmatigheid van de verkregen middelen. 

De auditcommissie kwam dit jaar vijf keer bijeen. 

Het belangrijkste document dat de raad van toezicht gebruikt voor het dechargeren van zijn werkzaamheden 

zijn de financiële jaarrekening en het oordeel van de accountant daarover. 

In het verslagjaar 2021 heeft de raad van toezicht, na overleg met de accountant van de stichting en op 

advies van de auditcommissie, het jaarverslag 2020 (bestuursverslag en (financiële) jaarstukken) vastgesteld. 

In 2021 is €331.577,00 aan de reserves toegevoegd.  

Naast het voorgaande waren voor de auditcommissie in 2020 de volgende zaken van belang: 

▪ De raad van toezicht heeft op advies van de auditcommissie op 16 december 2021 de door het be-

stuur voorgelegde begroting over 2022 goedgekeurd. 
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▪ De stichting kreeg bericht van het ministerie dat er sprake is van beperkt bovenmatig eigen vermogen. 

Het bestuur heeft gevolg gegeven aan de oproep in deze brief en in de begroting 2022 een voorstel 

opgenomen om in het Calandlyceum te investeren waardoor het gebouw meer aansluit op het Dal-

tonconcept. Als auditcommissie zijn we van mening dat middelen die voor het onderwijs worden ont-

vangen daaraan moeten worden uitgegeven, wel moet de stichting voldoende buffers hebben en 

moeten de verplichte reserveringen en voorzieningen in het eigen vermogen op orde blijven. 

▪ De audit commissie meent dat de door het bestuur aangeleverde managementrapportages inhoude-

lijk voldoende informatie geven om als raad toezicht te kunnen houden op de bedrijfsvoering van de 

stichting. Wel is meer aandacht gevraagd voor het inzichtelijk maken van ontvangen subsidiegelden, 

zoals de NPO-gelden, en de uitputting daarvan, daar is inmiddels gevolg aan gegeven. 

▪ De audit commissie heeft zich in dit bijzondere verslagjaar ook gefocust op de eventuele financiële 

risico’s die voortvloeien uit de gevolgen van het coronavirus. We concluderen dat bestuur en manage-

ment hierop op juiste wijze sturen. Door de NPO-gelden worden risico’s op dit moment deels ook ge-

mitigeerd. Uitdaging blijft om het zicht op de reguliere bedrijfsvoering niet te verliezen, reden voor de 

commissie om het bestuur te vragen de subsidiestromen separaat te monitoren. Door adequate be-

drijfsvoering kan ook het boekjaar 2020 met een positief resultaat worden afgesloten. 

5.6.5. Remuneratiecommissie (Werkgeversrol) 

De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie die de gesprekkencyclus met de bestuurder vormgeeft. 

In de gesprekken die in 2020 zijn gevoerd ging het o.a. over de doelen die de bestuurder zich in het kader 

van de organisatie stelt en wat daarin bereikt wordt. De bestuurder doet daar in hoofdstuk 2 zelf verslag van. 

De remuneratiecommissie werkt op basis van het beoordelingskader voor de bestuurder. (U kunt het beoor-

delingskader inzien op de website van Progresso.) 

Door dit beoordelingskader willen wij rechtdoen aan de strategische positie van de bestuurder. Het beoor-

delingskader borgt de inbreng van stakeholders en van de gehele raad van toezicht, daar de raad als geheel 

voor de werkgeversfunctie verantwoordelijk is. 

Daar de bestuurder in 2021 de pensioengerechtigde bereikt, werd door de remuneratiecommissie een zorg-

vuldig wervingsproces met de medezeggenschapsraad geïnitieerd voor invulling van de bestuursfunctie. De 

raad van toezicht heeft samen met alle betrokkenen, een goed en prettig proces doorlopen. Gedurende het 

proces is de raad van toezicht - zo mogelijk - nog meer onder de indruk gekomen van de scholen, de leer-

lingen en de medewerkers. De raad van toezicht is van mening dat mevrouw Judith van Biemen een uitste-

kende match is met onze organisatie en dat zij op krachtige wijze voort zal bouwen aan het succes van 

Progresso.  

In 2021 waren de belangrijkste gespreksonderwerpen het verloop van het onderzoek naar samenwerking 

met een ander Amsterdams bestuur en de naderende pensioengerechtigde leeftijd van de bestuurder. In het 

kader van overdracht heeft de remuneratiecommissie, in overleg met de huidige en de nieuwe bestuurder, 

de raad van toezicht geadviseerd het arbeidscontract met de bestuurder te verlengen tot 1 maart 2021. Dit 

voorstel is door de raad van toezicht bekrachtigd. 
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5.6.6. Plenaire vergaderingen 

De raad van toezicht kwam plenair acht keer bijeen, vijf vergaderingen, de jaarlijkse evaluatie en twee bij-

eenkomsten met de medezeggenschapsraad. 

De bestuurder neemt, op verzoek van de raad van toezicht, deel aan alle vergaderingen, de vergaderingen 

worden ondersteund door de bestuurssecretaris. 

De raad van toezicht was ook dit verslagjaar twee keer intensief en constructief in gesprek met de medezeg-

genschapsraad. Het eerste gesprek vond digitaal plaats en ging voornamelijk over de ervaringen van mede-

werkers en leerlingen in het tweede coronajaar. Als raad nemen we daaruit mee dat we zeer gedreven me-

dewerkers hebben die zich ook in moeilijke tijden optimaal inzetten voor het onderwijs. Daarnaast hebben 

we met elkaar gesproken over het afgebroken onderzoek naar de samenwerking met een ander Amsterdams 

schoolbestuur en het proces rond de opvolging van de bestuurder. Het tweede gesprek kon zowaar live 

plaatsvinden en had als thema diversiteit. We hebben door het gesprek met de medezeggenschapraad een 

goed beeld gekregen bij wat er rond dit thema leeft op de scholen. 

Veel zaken waaraan de raad van toezicht statutair goedkeuring moet geven zijn door de hiervoor benoemde 

commissies voorbereid en vervolgens plenair geagendeerd. Met name de begroting, het jaarverslag, de be-

slissing over de verlenging van de arbeidsrelatie met de bestuurder en de aanstelling van de nieuwe be-

stuurder zijn plenair bekrachtigd.  

Verder stonden de volgende zaken op de agenda van de raad: 

▪ Het bestuur legde de nieuwe strategie 2021-2025 voor aan de raad van toezicht. Het betreft een 

voortzetting van de strategie zoals we deze kenden, maar ook een update. Zo willen de scholen bin-

nen de stichting streven naar excellent onderwijs en is er aandacht voor duurzaamheid. De raad van 

toezicht kan zich vinden in de strategie en verleende goedkeuring. 

▪ In 2019/2020 is door het bestuur een verkenning gedaan naar een mogelijke samenwerking met een 

ander Amsterdams bestuur. Het vooronderzoek is positief verlopen, reden waarom de betreffende be-

stuurders aan hun raad van toezicht toestemming hebben gevraagd en gekregen voor een haalbaar-

heidsonderzoek. Na opstarten van het haalbaarheidsonderzoek werd echter duidelijk dat de raad van 

toezicht van de beoogde samenwerkingspartner niet bereid was tot het voeren van fusiegesprekken. 

De raad van toezicht kon daarom niet anders dan dit dossier voor dit moment sluiten. 

▪ De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) schrijft voor dat een stichting een ontstentenis- 

en beletregeling moet hebben. Om die reden zijn het bestuursreglement en het reglement van de 

raad van toezicht aangepast en opnieuw vastgesteld. 

5.7. Adviesrol 

In de vergaderingen van de raad, die grotendeels in aanwezigheid van het bestuur plaatsvinden, zijn ver-

schillende onderwerpen bediscussieerd, adviezen gegeven en is kennis gedeeld op verschillende thema’s en 

aandachtsgebieden. 

De raad van toezicht is gesprekspartner voor het bestuur als het gaat om de strategische beleidslijnen. 
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5.8. Evaluatie 

De raad evalueerde aan het eind van het jaar met externe begeleiding. De evaluatie leverde de volgende 

conclusies op: 

▪ De raad is in algemene zin positief over het eigen functioneren en voelt zich in control; 

▪ De raad is ook positief over de wijze waarop zij ondersteund en geïnformeerd worden; 

▪ De raad wil een verbetering aanbrengen in de wisselwerking van de commissies met de raad als ge-

heel. In commissievergaderingen zal daarom duidelijker worden afgestemd welke onderwerpen ook 

nadrukkelijk plenair moeten worden besproken. Ook gaan de audit commissie en de commissie on-

derwijs & HRM elkaar (minimaal) eenmaal per jaar over en weer bezoeken; 

▪ De raad hecht groot belang aan het thema diversiteit & inclusie en met name aan de wijze waarop de 

scholen daaraan invulling geven. De raad zal hierover met het bestuur structureel in gesprek blijven. 

5.9. Vacatiegelden 

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar de regeling vacatiegelden uit 2016 niet gewijzigd. Dit betekent 

dat een lid een netto-vergoeding van €3150 ontvangt en de voorzitter een netto-vergoeding van €6300. De 

hoogte van de vergoedingen worden niet structureel aangepast, maar wel geïndexeerd volgens de cao VO. 

De leden van de Raad kunnen overige zaken zoals reiskosten declareren, in 2021 waren er geen declaraties. 

De totale vacatiekosten, inclusief afgedragen lasten, bedragen in 2021 €31.750,00. 

Een lid van de raad van toezicht besteed op jaarbasis gemiddeld 68 uur aan het lidmaatschap, en de voor-

zitter gemiddeld 120 uur. 

5.10. Professionalisering 

De raad van toezicht komt normaal gesproken twee keer per jaar bijeen om intensief met elkaar te spreken 

over een bepaald thema, meestal met inschakeling van externe ondersteuning. In 2021 heeft dit gezien de 

corona omstandigheden geen doorgang gevonden. 

5.11. Aandachtspunten 2022 

▪ De coronaproblematiek en de daaruit voortvloeiende onderwijsachterstanden en de andere gevolgen 

zullen ook in het komende jaar de agenda domineren; 

▪ De raad ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuurder mevrouw Judith van Biemen. 

5.12. Dankwoord 

Dit was het laatste volledige jaar waarin de raad van toezicht met bestuurder Ewald Weiss mocht samenwer-

ken. De raad ziet terug op een vruchtbare, plezierige en succesvolle samenwerking. De raad heeft grote 

waardering voor de heer Weiss en voor de wijze waarop hij professioneel en persoonlijk zijn rol heeft inge-

vuld en voor het feit dat hij gezonde en kwalitatief goede scholen aan zijn opvolger overdraagt. De raad is 

hem daar zeer erkentelijk voor. 

We sluiten af met woorden van welgemeende dank aan alle medewerkers van Progresso. De raad spreekt 

zijn erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de medewerkers zich inzetten voor Progresso en dus voor het 
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onderwijs. Ook dit tweede ‘coronajaar’ heeft veel van een ieder gevergd, we kijken terug in dankbaarheid en 

kijken in vertrouwen naar de toekomst. 
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6. VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

6.1. Kort  

2021 stond sterk onder invloed van de coronapandemie en raakte veel van ons doen en laten. Het afgelopen 

jaar heeft haar sporen nagelaten bij zowel leerlingen als medewerkers van Progresso. Dankzij de beschikbaar 

gestelde middelen in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn er interventies gepleegd om opgelopen 

leer- en ontwikkelachterstanden bij leerlingen weg te werken. Het online onderwijs is gedurende deze peri-

ode sterk ontwikkeld, maar heeft ook de kwetsbaarheid van onze leerlingen getoond. Daarnaast is de com-

municatie met- en richting de leerlingen en ouders verbeterd. De komende jaren moeten we  veel tijd en 

energie besteden aan het opruimen van de sporen van deze pandemie. Naast leerachterstanden, geldt dit 

met name op sociaal gebied en welzijn.  

6.2. Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht (RvT) en de Centrale Medezeggenschapraad (CMR) hebben voor een aantal belangrijke 

punten met elkaar opgetrokken. Eén van deze punten was het vormen van de Bestuurlijke Advies Commissie 

door de RvT en de voorzitter en secretaris van de CMR. Daarnaast is er een overleg geweest over het thema 

(sociale) veiligheid. In beide gevallen heeft de CMR de interactie en samenwerking met de RvT als zeer prettig 

en constructief ervaren.  

6.3. Stukken/onderwerpen  

De behandelde stukken van dit jaar en de eventuele opmerkingen zijn terug te vinden in de notulen van de 

CMR vergaderingen van afgelopen jaar. Onderstaand een selectie van (prominente) stukken die langs de 

CMR zijn gegaan: 

- Jaarverslag 

- IBP-beleid Progresso 

- Begroting 2021 

- Strategie 2021-2025 

- Middelen Onderwijsconvenant 2019 

- Werving & Selectie bestuurder Progresso 2021 

- Formatie 

- AVG Audit 

- Klachtenregeling 2021 

- Kaderbrief 2022 

- Kwaliteitsbeleid 

- Arbeidstoelage 

- NPO Gelden 

De CMR heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen recht op informatie, advies of instemming 

op stukken en praat mee over bijbehorende processen. De ervaring leert dat onze directie en bestuur altijd 

openstaan voor vragen en advies.  
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6.4. Resultaten  

De scholingstrajecten van de Deelmedezeggenschapsraad (DMR) zijn zowel op het Calandlyceum als op 

Lumion van start gegaan. Door het grote aantal nieuwe leden was het op beide plekken wenselijk scholing 

te verzorgen via de Algemene Onderwijsbond (AOB). Er zijn weinig tot geen stappen ondernomen om de 

CMR meer zichtbaar te maken. Dit had onder andere te maken met de pandemie, maar ook met de wisseling 

van de voorzitter van de CMR.  Ondanks de pandemie vonden de CMR vergaderingen allemaal doorgang 

en heeft de CMR in samenwerking met het bestuur snel kunnen schakelen als de situatie daar om vroeg.  

6.5. Plannen voor de toekomst  

De zichtbaarheid van de CMR kan erg waardevol zijn en krijgt daarom in 2022 meer aandacht. Het is echter 

belangrijker dat de belangen van de medewerkers en de leerlingen voldoende worden behartigd. Dat gaat 

verder dan de onderwijsresultaten, maar richt zich ook op het welzijn van medewerkers en - met name -  

leerlingen. De CMR zal samen met het bestuur de sporen van de pandemie zoveel mogelijk proberen op te 

ruimen om onze leerlingen weer een thuis te geven op de scholen van Progresso. 
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7.  TOEKOMST & CONTINUÏTEIT  

Eén van de voornemens in het strategisch beleidsplan van Progresso is dat de organisatie financieel gezond 

is en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. Daarom is inzicht in de risico’s van de organisatie 

van groot belang. 

7.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Een risico is een onzekere gebeurtenis met potentiële gevolgen voor de haalbaarheid van één of meerdere 

doelstellingen van Progresso. Deze gebeurtenis kan zich voordoen door interne en/of externe oorzaken. Bij 

risicomanagement gaat het vooral om de bewustwording van deze risico’s in de verschillende onderdelen 

van onze organisaties en bij de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deze organisatie-eenheden. Be-

stuur en directie erkennen daarbij dat in alle gevallen ons menselijk kapitaal een belangrijke risicobuffer is. 

Niet alleen in preventieve zin, maar ook op het gebied van georganiseerde tegenspraak en corrigerend ver-

mogen. 

In het risicoprofiel zijn risico’s ingeschaald in de categorieën laag, middel of hoog en beoordeeld op de 

mogelijke financiële impact op de organisatie. Daarnaast is per risico een beheersmaatregel gedefinieerd en 

maken we de huidige status van het risico inzichtelijk.  

7.2. Prognoses leerlingaantallen  

Het beleid is erop gericht de leerlingaantallen van het Calandlyceum te stabiliseren op 1.650 leerlingen. In 

2020 is besloten om een aparte begroting op stellen voor De Toekomst. Sinds begin 2021 heeft De Toekomst 

dan ook een separate begroting. Deze leerlingen waren voorheen gedisconteerd in de leerlingaantallen van 

het Calandlyceum.  

 
Calandlyceum De Toekomst Lumion Totaal 

2020-2021 1.627 64 1.201 2.892 

2021-2022 1.615 64 1.348 3.027 

2022-2023 1.627 70 1.450 3.047 

2023-2024 1.662 70 1.450 3.082 

2024-2025 1.662 70 1.450 3.082 

7.3. Ontwikkeling formatie 

Personele bezetting in FTE (per 31/12) 2021 2022 2023 2024 2025 

Management/Directie 21 22 22 22 22 

Onderwijzend personeel 194 198 199 201  201 

Overige medewerkers 53 54 54 54 54 

Leerlingenaantallen 2.892 3.027 3.047 3.082 3.082 

De groei van het aantal leerlingen is mede het gevolg van de populariteit van Lumion. Het gebouw van 

Lumion is in 2019 door de gemeente overgedragen aan Progresso. Voor de exploitatie van het gebouw gaan 

we vooralsnog uit van maximaal 1.450 leerlingen op basis van een evenwichtige groei over de leerjaren. 
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7.4. Meerjarige balans 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

ACTIVA           

Materiële vaste activa 4.779 4.693 4.418 4.754 4.365 

Financiële vaste activa           

Totaal vaste activa 4.779 4.693 4.418 4.754 4.365 

            

Vorderingen                  56 7 7 7 7 

Liquide middelen 8.790 7.159 6.809 6.009 5.509 

            

TOTAAL ACTIVA 13.626 11.859 11.234 10.770 9.981 

            

Passiva           

Algemene reserve 5.585 3.654 3.747 3.790 3.992 

Bestemmingsreserve publiek 2.741 2.741 2.741 2.741 2.741 

            

Voorzieningen 1.497 1.661 1.400 1.400 1.400 

Langlopende schulden           

Kortlopende schulden 3.803 3.803 3.346 2.839 1.848 

            

TOTAAL PASSIVA 13.626 11.859 11.234 10.770 9.981 

Bedragen x €1.000 

De meerjarenbalans is een projectie van toekomstige bezitting en schulden en is onderdeel van de vastge-

stelde meerjarenbegroting 2022-2026.   

7.4.1. Kengetallen bij de balans 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

Eigen vermogen (A) 5.585 3.654 3.747 3.790 3.992 

Balanstotaal (B) 13.626 11.859 11.234 10.770 9.981 

Solvabiliteit 1 (A/B) 41% 30% 33% 35% 40% 

Solvabiliteit 2 (A+voorzieningen/B) 52% 45% 46% 48% 54% 

Liquiditeit  2,3   1,8  2,0  2,1  3,0  

Bedragen x €1.000 

Een prospectieve stelselwijziging voor groot onderhoud is doorgevoerd in de meerjarige balans. Toekom-

stige resultaten (of lasten) worden voor 30% verwerkt in de algemene reserves en voor 70% verwerkt in de 

bestemmingsreserves, voornamelijk ten behoeve van groot onderhoud. In 2021 is geïnvesteerd in het ge-

bouw van het Calandlyceum. Hierdoor loopt de bestemmingsreserve van groot onderhoud verder terug. 

Progresso heeft het voornemen om een hogere jaarlijkse dotatie te doen, waardoor de bestemmingsreserve 

van groot onderhoud op peil blijft.  

De vorderingen blijven de komende jaren nagenoeg gelijk en bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen 

ouderbijdrages en de bijdrage van AFC Ajax. De liquide middelen lopen de komende jaren weer op doordat 

de kasstroom positief is, vanaf 2021 is er een positief resultaat. Hoewel de prognose van de resultaten posi-

tief is, is de prognose van het eigen vermogen enigszins negatief. Dit heeft voornamelijk te maken met 

geplande uitgaven voor het groot onderhoud. Progresso is voornemens om het plan groot onderhoud op 

korte termijn te actualiseren en te verwerken in de meerjarige balans.  

De voorzieningen op de balans hebben alleen betrekking op personeel gerelateerde voorzieningen. Overi-

gens gaan we ervan uit dat de onttrekkingen en dotaties aan de personele voorzieningen aan elkaar gelijk 

zijn. In de praktijk blijkt dat de voorziening ten behoeve van het persoonlijke budget- (keuzebudget)uren de 
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afgelopen jaren alleen maar is opgelopen. Het bestuur is in gesprek met de medezeggenschapsraad om een 

wijziging door te voeren in het beleid van het opsparen van uren. Een positief advies vanuit de medezeg-

genschapsraad zal een verdere reductie van de personele voorzieningen opleveren. Het keuzebudget staat 

ultimo 2021 voor € 690.000 als voorziening op de balans. Deze voorziening is inclusief verlofuren van on-

dersteunend personeel 

De kengetallen solvabiliteit 1 en 2 blijven van goed niveau, in ogenschouw nemend dat de onderwijsinspectie 

een indicatiefactor van 30% hanteert. De liquiditeit is met 1,4 en oplopend naar 2,0 sterk te noemen. 

7.5. Meerjarenbegroting 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

BATEN           

Rijksbijdrage 31.560 28.749 28.164 28.130 28.456 

Overige overheidsbijdragen 669 560 387 389 391 

Overige baten 689 697 697 707 727 

TOTAAL BATEN 32.918 30.006 29.248 29.226 29.574 

            

LASTEN           

Personeelslasten 27.782 26.198 24.273 24.333 24.605 

Afschrijvingen 465 562 558 546 545 

Huisvestingslasten 2.171 2.083 1.773 1.780 1.786 

Overige lasten 3.213 3.093 2.550 2.524 2.536 

TOTAAL LASTEN 33.631 31.936 29.154 29.183 29.472 

Bedrijfsresultaat -713 -1.930 94 43 102 

Saldo financiële bedrijfsvoering           

RESULTAAT -713 -1.930 94 43 102 

Rentabiliteit (resultaat/totale baten) -2.17% -6.43% 0,32% 0.15% 0.34% 
Bedragen x €1.000 

De totale baten zullen stijgen als gevolg van de groei van het aantal leerlingen en de bekostiging die hiermee 

samenhangt. Door de groei van de school stijgt het aantal docenten en ondersteunende medewerkers, waar-

door ook de personeelslasten stijgen.  

De komende jaren is een positief exploitatieresultaat begroot. De voorgenomen vereenvoudigde bekosti-

ging zal voor Progresso negatief uitpakken en is niet in het resultaat verwerkt. Er vindt een latere bekostiging 

door het ministerie van OCW plaats, terwijl de kosten al wel worden gemaakt. De leerlingaantallen staan bij 

het Calandlyceum op korte termijn enigszins onder druk, dit kan negatieve gevolgen hebben op de toekom-

stige exploitatieresultaten.  

De vereenvoudigde bekostiging heeft een negatief effect op de begroting, geraamd op € 181.000. Dit is nog 

niet verwerkt in deze cijfers. Gezien de omvang van de korting en het geprognosticeerde resultaat kan Pro-

gresso dit effect zonder veel moeite opvangen. De rentabiliteit is in 2021 berekend op 0,3%, en blijft in de 

toekomstige jaren positief.  
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7.6. Coronacrisis 

In maart 2020 is Nederland geconfronteerd met de coronapandemie en de verstrekkende gevolgen daarvan. 

Als Progresso schatten wij de financiële risico’s als gevolg hiervan in als laag. Geplande activiteiten zoals 

studiereizen en werkweken zijn door de crisis niet doorgegaan. Financieel is de impact van de pandemie 

beperkt. De ontvangen ouderbijdrage in 2020 is lager (€111.000) dan begroot, ditzelfde geldt voor bijdragen 

aan de werkweken (€130.000). Het risico bestaat dat toekomstige ouderbijdragen structureel lager zijn. De 

gerelateerde uitgaven waren ook significant lager voor de PAL-weken (€40.000) en voor andere leerling 

gerelateerde activiteiten (€40.000). Vele andere activiteiten - zoals managementdagen, introductieweken en 

bijeenkomsten - hebben niet plaatsgevonden. De besparing hiervan is ongeveer € 115.000. Voorts waren de 

huurlasten van sportaccommodaties een stuk lager (€ 130.000) dan begroot, daartegenover staat een lagere 

vergoeding vanuit de gemeente. Diverse investeringen en groot onderhoud begroot in 2020 zijn niet door-

gegaan. De bespaarde advieskosten in verband met onderhoud en investeringen waren circa € 124.000. De 

open dagen in 2021 zijn niet door gegaan.  

Wat betreft de inkomsten is onderwijs een vitale sector die door de overheid wordt gefinancierd. Op korte 

termijn zal de overheid de sector ook niet belasten met bezuinigingen. In 2020 heeft Progresso een subsidie 

ontvangen gerelateerd aan crisisbeheersing in het kader van de coronacrisis. Deze toegekende IOP-subsidie 

van € 517.500 is bestemd voor het inhalen van achterstanden en verdere ondersteuning van leerlingen. De 

scholen hebben inspanningen geleverd om het onderwijs digitaal voort te zetten.  

De personeelskosten zijn hoger door cao-verhogingen en een incidentele bruto uitkering van € 750 per 

werknemer in 2020. Qua ziekteverzuim is het effect van de coronapandemie beperkt: gemiddeld ziektever-

zuim in 2019: 6,05% en in 2020 6%. De verwachting is dan ook dat de personeelskosten niet verder oplopen. 

De opgedane ervaring met digitaal lesgeven tijdens de periode van sluiting van de school kan in de toekomst 

wellicht kostenbesparend werken. In de formatieplannen voor komend schooljaar houden we rekening met 

de noodzaak van extra formatie voor het begeleiden van leerlingen die tijdens de sluiting van de scholen 

achterstand hebben opgelopen. De verwachting is dat er  - naast de eerdergenoemde, toegekende IOP-

subsidie van € 517.500 – verdere subsidies worden verstrekt voor het wegwerken van de achterstanden.  

7.7. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De begroting voor 2021 is in januari aangeleverd, de begroting bevat ook een meerjarenbegroting en een 

investeringsbegroting.  

Het team Financiën heeft een jaarplanning en een maandplanning ontwikkeld waarbij de maandplanning de 

activiteiten bevat die nodig zijn voor een harde maandafsluiting. Deze maandafsluiting is de basis voor de 

maandelijkse managementrapportage die in 2021 wordt geïmplementeerd. Nu kan worden gewerkt aan het 

opstellen van een nog betrouwbaardere prognose.  

Begin 2021 is begonnen met het uitrollen van een nieuw begrotingssysteem. Dit systeem kan worden ge-

bruikt voor toekomstige begrotingen en formatieplannen. De directie en teamleiders krijgen toegang tot dit 

systeem. Door deze verhoogde transparantie kan de organisatie adequatere beslissingen nemen en waar 

nodig tijdig bijsturen. 

De risicoparagraaf is vast onderdeel geworden van de managementrapportages. Op die manier blijven de 

risico’s inzichtelijk en kunnen ze drie keer per jaar worden bijgesteld.  
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De managementrapportages worden door de bestuurder besproken met de auditcommissie van de raad 

van toezicht die op haar beurt rapporteert aan de gehele raad van toezicht. 

7.8. Treasury  

Progresso heeft een Treasurystatuut waarin het te voeren beleggings- en beleningsbeleid en de taken en 

verantwoordelijkheden staan. In het statuut ligt vast dat Progresso niet belegt en leent. 

7.9. Wijzigingen wet- en regelgeving met hoge impact 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Een van de belangrijkste 

maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. 

Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan, dit wordt drie jaar. In 

de inzetbrief voor de nieuwe cao-VO van de VO-raad, stellen we voor om – als de nieuwe wet in werking 

treedt – de cao op dit punt gelijkelijk aan te passen. Hiermee wordt de maximale termijn voor tijdelijke 

contracten weer drie jaar, zoals ook het geval was voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid 

(WWZ). 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 

Op 1 januari 2020 is Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze wet 

heeft belangrijke gevolgen voor het openbaar onderwijs. Vanaf dat moment wordt bijvoorbeeld de (eenzij-

dige) aanstelling van werknemers in het openbaar onderwijs van rechtswege omgezet in een (tweezijdige) 

arbeidsovereenkomst.  

Visie op toetsing en examinering 

Conform het besluit van de algemene ledenvergadering van de VO-raad (Progresso is lid van de VO-raad) 

ontwikkelt elke school voor augustus 2020 een visie op toetsing en examinering, die in samenhang is met 

de onderwijskundige visie. Elke school heeft vanaf augustus 2020 een examencommissie, of zoveel eerder 

als mogelijk is.  

Nieuwe bekostigingssystematiek 

Er is door het ministerie een forecast afgegeven inzake de nieuwe bekostigingssystematiek. Dit heeft impact 

op de inkomsten voor Progresso. Vooralsnog is de impact geraamd op € 181.000.  
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Risicoprofiel 

In de risicomatrix gaan we uit van de waarschijnlijkheid dat een risico optreedt. Een laag risico betekent dat 

de waarschijnlijkheid >5% is. Voor een middel risico is dat <5%, >15%. Voor een hoog risico is de waar-

schijnlijkheid <15%.  

Het risico is niet (langer) opgenomen in de matrix als de financiële impact onder of gelijk is aan 1% van de 

gemiddelde exploitatiebegroting. De indeling van de financiële impact is als volgt. Impact laag is tussen de 

€ 250K en € 500K. Middel is tussen de € 500K en € 2M. En hoog is alles > € 2M.  

Categorie-indeling Financieel impact Intern of Extern Toegenomen, afgeno-

men of gelijk gebleven 

! Kans laag >5% € Impact laag I Intern risico ◉ 
Actueel groot risico 

! 
Kans middel <15% 

€ 
Impact middel 

E 
Extern risico ◉ 

Toegenomen risico 

! Kans hoog >15% € Impact hoog C Combinatie ◉ 
Geen verandering 

 

Indeling Risico Mogelijke 

oorzaken 

Gevolg Beheers- 

maatregel 

Actueel 

! € C 
Positieve ontwikkeling 

leerlingenaantal Lumion 

en negatieve ontwikkeling 

leerlingenaantal Calandly-

ceum  

Keuzes die 

leerlingen en 

ouders wel of 

niet terecht 

maken op basis 

van gebouw, 

onderwijscon-

cept en imago. 

Financiële conse-

quenties. 

Ambitieniveau 

komt onder druk 

te staan. 

Onder en/of over-

bezetting gebou-

wen (exploitatie-

probleem). 

Formatieproble-

matiek (arbeids-

markt). 

Beelden die po-

tentiële nieuwe 

ouders en leer-

lingen worden 

uitvergroot. 

Onderzoeken 

van strategi-

sche allianties. 

 

Marktonder-

zoek. 

 

Marketingbe-

leid. 

◉ 

 

In gesprek 

met keten-

partners. 

 

Investeren in 

marketing en 

communica-

tie. 

! € I 
Onvoldoende in staat om 

innovaties volgens plan-

ning door te voeren. 

 

 

Werkdruk: met 

name te weinig 

ontwikkeltijd. 

 

Ontwikkelings-

niveau van me-

dewerkers op 

bepaalde disci-

plines te laag. 

Niet voldoen aan 

de belofte aan ou-

ders en leerlingen. 

 

Minder aanmel-

dingen. 

 

Scholen en 

ontwikkelen 

van medewer-

kers. 

 

Formatie inzet-

ten op extra 

medewerkers, 

o.a. mogelijk 

uit extra subsi-

dies of eigen 

vermogen. 

◉ 
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Indeling Risico Mogelijke 

oorzaken 

Gevolg Beheers- 

maatregel 

Actueel 

Tegenvallend 

eindresultaat. 

 

Imagoschade 

 

! € I 
Niet realiseren van wette-

lijk voorgeschreven on-

derwijstijd. 

Schooljaar star-

ten met vacatu-

res die nog niet 

vervuld zijn. 

 

Onvoldoende 

creativiteit in 

de organisatie 

om uitval op te 

vangen. 

 

Uitval van do-

centen. 

Oordeel Inspectie. 

 

Klachten ouders. 

 

Kwaliteitsvermin-

dering. 

 

Imago (Scholen 

op de Kaart). 

Aandacht voor 

s-HRM-beleid 

en wer-

vingstraject. 

 

Creatief om-

gaan met les-

uitval en inzet 

van overige 

(ingehuurde) 

medewerkers 

onder toezicht 

docenten. 

◉ 

 

Door de hui-

dige arbeids-

markt en 

mede door 

corona is er 

een docen-

tentekort.  

! € C Tegenvallende (exa-

men)resultaten. 

Onderwijskwa-

liteit. 

 

Lesuitval. 

 

Arbeidsmarkt. 

 

Jonge c.q. on-

ervaren docen-

ten. 

 

(Te)veel kansen 

geven aan leer-

lingen. 

Minder leerlingen 

door imago-

schade. 

 

Inspectieoordeel 

wordt onvol-

doende. 

Investeren in 

de ontwikke-

ling van do-

centen. 

 

s-HRM-beleid 

 

Regelmatig 

bespreken en 

evalueren van 

de resultaten 

en opstellen 

van verbeter-

plannen. 

◉ 

 

Door de co-

ronacrisis 

staan de re-

sultaten nog 

steeds onder 

druk.  

! € C Docententekort. Krapte op de 

arbeidsmarkt. 

 

Imagopro-

bleem van het 

onderwijs in 

het algemeen 

Inhuur duur per-

soneel via uit-

zendbureaus. 

  

Onderbezetting. 

 

Professioneel 

s-HRM-be-

leidskalender 

uitvoeren. 

 

Beïnvloeding 

van landelijk 

beleid door 

◉ 

  

Bij aanvang 

van het cur-

susjaar 2021-

2022 heeft dit 
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Indeling Risico Mogelijke 

oorzaken 

Gevolg Beheers- 

maatregel 

Actueel 

of van onze 

scholen (locatie 

van de scho-

len). 

 

Onvoldoende 

financiële mid-

delen voor pas-

sende bezoldi-

ging (lump-

sum). 

klimaat binnen de 

school daalt. 

 

Ontwikkeling van 

de instelling stag-

neert en dus ima-

goschade 

 

Andere hier be-

noemde risico’s 

rond innovaties, 

resultaten en on-

derwijstijd zullen 

zich eerder voor-

doen. 

deelname aan 

relevante over-

leggen etc. 

 

NOA (Nieuwe 

Opleidings-

school Amster-

dam). 

risico zich 

sterker dan 

ooit gemani-

festeerd.  

! € I 
Ontstaan van wachtgeld. Arbeidsonge-

schiktheid. 

 

Arbeidsconflict.  

Hogere kosten 

dan begroot door 

de zogenaamde 

staartlasten. 

 

Financiële voor-

ziening is ontoe-

reikend. 

Voorziening 

personele fric-

ties gevormd. 

 

We proberen 

mensen te be-

geleiden van 

werk-naar-

werk, we con-

troleren elk 

besluit van een 

toekenning, er 

is een actueel 

overzicht van 

alle staartlas-

ten. 

◉ 

! € I GPL te hoog, functiemix 

wordt onbetaalbaar.  

Gemiddelde 

leeftijd van me-

dewerkers is te 

hoog. 

 

Docentente-

kort (salarisei-

sen hoger door 

krapte op ar-

beidsmarkt). 

 

 

Ambities niet 

meer betaalbaar 

door hogere sala-

riskosten. Bij aan-

stellingen voor 

onbepaalde tijd 

werkt dit langdu-

rig door. 

  

Demotivatie van 

medewerkers 

door onvol-

doende door-

stroommogelijk-

heden.  

Uitgangspunt 

blijft maat-

werkafspraak 

met de MR en 

jaarlijkse af-

spraken over 

de functiemix 

in het forma-

tieplan. 

 

 

◉ 
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Indeling Risico Mogelijke 

oorzaken 

Gevolg Beheers- 

maatregel 

Actueel 

! € E 
Ouderbijdragen zijn volle-

dig vrijwillig geworden. 

Wet- en regel-

geving. 

Ambities moeten 

worden bijge-

steld.  

Er wordt een 

giften- en 

sponsorbeleid 

ontwikkeld. De 

stichting heeft 

de AMBI-sta-

tus verworven. 

◉ 

 

! € I Werkdruk. 

 

Onvoldoende 

gekwalificeerd 

zijn. 

 

Piekbelasting. 

 

Hoge persoon-

lijke ambities. 

 

Onvoldoende 

aandacht voor 

werkdruk van-

uit de leiding-

gevende. 

 

Planvaardighe-

den. 

Ziekteverzuim 

(extra kosten voor 

vervanging). 

 

Andere risico’s 

zoals hier be-

schreven manifes-

teren zich (tekort 

aan lestijd, resul-

taten onder druk 

etc.) 

Goede evalua-

tiecyclus met 

daarin aan-

dacht voor de 

persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

RI&E 

 

MTO 

◉ 

Corona heeft 

gezorgd voor 

veel werk-

druk en de 

nasleep ervan 

(het weer op 

orde krijgen 

van het on-

derwijs in het 

kader van het 

NPO) dragen 

ook bij aan 

een ver-

hoogd ge-

voel van 

werkdruk.  

! € E Vermindering/wegvallen 

van incidentele gelden 

waarmee structurele las-

ten zijn aangegaan (bijv. 

middelen uit Armoede-

probleemcumulatiegebie-

den) 

Nieuwe inzich-

ten in over-

heidsfinancie-

ring of bij sub-

sidiepartners 

Financiële tekor-

ten 

Alloceren van 

financiële mid-

delen en anti-

ciperen door 

het maken van 

beleid. 

◉ 

! € I 
Hoog/bovengemiddeld 

ziekteverzuim 

Ontevreden-

heid bij het 

personeel. 

 

Werkdruk. 

Hoge kosten ver-

vanging. 

 

Andere risico’s 

zoals hier be-

schreven manifes-

teren zich (tekort 

aan lestijd, resul-

taten onder druk 

etc.).  

Zie risico 

‘werkdruk’. 
◉ 

Zie risico 

‘werkdruk’. 

! € I Onvoorziene repara-

tie/aanpassing aan 

schoolgebouw 

Schoolgebouw 

sluit niet of on-

voldoende aan 

op onderwijs-

concept 

Bestemmingsre-

serve groot on-

derhoud is ontoe-

reikend.  

MJOP is op 

orde voor alle 

gebouwen. 

 

◉  

Het MJOP is 

in uitvoering. 
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Indeling Risico Mogelijke 

oorzaken 

Gevolg Beheers- 

maatregel 

Actueel 

 

 

 

Hogere dota-

tie vanaf 

2022 aan be-

stemmings-

reserve groot 

onderhoud 

! € I AVG-beleid niet op orde 

Beveiliging van systemen 

niet op orde 

Onvoldoende 

bewustzijn van 

afspraken en 

regelgeving. 

Boetes. 

 

Vertrouwelijke 

gegevens zijn in-

zichtelijk voor niet 

geautoriseerden. 

Functionaris 

voor de Gege-

vensbescher-

ming (FG) en 

Privacy officer 

aangesteld, ac-

tief beheer 

AVG-porte-

feuille. 

◉ 

 

We zijn com-

pliant aan de 

wetgeving, 

conform ex-

terne audit in 

2021. 

! € I 
Onjuiste of onvolledige 

besteding of administra-

tieve verwerking van sub-

sidies. 

Informatie 

wordt onvol-

doende ge-

deeld met be-

trokken mede-

werkers.  

 

Uitgaven wor-

den onvolledig 

of onjuist ver-

antwoord. 

Terugbetalingsri-

sico.  

  

Accountant en ke-

tenpartners kun-

nen niet worden 

voorzien van de 

gevraagde infor-

matie.  

 

Inzet van Ca-

pisci (begro-

tingssoftware) 

gekoppeld aan 

financiële en 

personele ad-

ministratie 

(AFAS en Zer-

melo).  

 

Rapportage 

aan manage-

ment via perio-

dieke rappor-

tages. 

◉ 

 

!  C Onveiligheid, (seksuele) 

intimidatie of (ernstig fy-

siek) geweld in de 

school/incidenten sociale 

veiligheid 

Onbekendheid 

met gedrags-

code. 

Onvoldoende 

aandacht voor 

dit thema. 

Verruwing 

maatschappij, 

omgangsvor-

men en menta-

liteit (gebrek 

normbesef). 

Individuele 

(gezins- en ka-

rakter) proble-

matiek. 

Extra investeren in 

leerlingenbege-

leiding. 

Toename geschil-

len/klachten. 

 

Verslechtering 

imago. 

Gevoel van onvei-

ligheid bij leerling 

en personeel. 

Negatief effect op 

open gemoede-

lijke sfeer. 

In 2019 is o.a. 

het gesprek 

over diversiteit 

gevoerd. De 

‘Leefregels 

Progresso’ zijn 

vastgesteld en 

worden opge-

nomen in de 

schoolgidsen. 

Samen met de 

MR en onze 

medewerkers 

wordt nage-

dacht over het 

voortgaande 

proces van be-

wustzijn en 

◉ 

In de afgelo-

pen maanden 

is duidelijk 

geworden 

dat dit onder-

werp onze 

aandacht be-

hoeft. We zijn 

hierover 

volop in ge-

sprek. 

 



 

6 4  

Indeling Risico Mogelijke 

oorzaken 

Gevolg Beheers- 

maatregel 

Actueel 

Aanspreekcul-

tuur wordt 

steeds lasti-

ger/onvol-

doende. 

cultuurveran-

dering. 

Het document 

als zodanig 

vormt de 

grondwet voor 

ons handelen. 
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8.  FINANCIËLE KENGETALLEN & INFORMATIE  

8.1. Treasurybeleid 

Progresso belegt en leent niet en handelt ook niet in derivaten. Dit ligt vast in het Treasurystatuut. Daarom 

wordt er geen jaarplan treasury gemaakt. 

8.2. Sectorspecifiek 

8.2.1. Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo 

De scholen Calandlyceum, Lumion en De Toekomst hebben geen technisch VMBO. 

8.2.2. Verantwoording besteding middelen prestatie-box 

De speerpunten in het sectorakkoord VO zijn door het kabinet en de VO-raad geactualiseerd en sluiten 

hiermee aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen scholen. 

Voor het Calandlyceum en Lumion zijn de ambities uit het geactualiseerd sectorakkoord vergeleken met de 

praktijk op beide scholen: 

Amb i t i e  u i t dage nd  onde r w i j s  VO  

Het Calandlyceum en Lumion bieden maatwerk aan leerlingen. Het Calandlyceum geeft dit vorm via studie-

band en Lumion via het KED learning Portal. Beide scholen zitten ruim boven de doelstelling inzake zitten-

blijvers. Bovendien geldt voor beide scholen dat geen enkele leerling langer dan drie maanden thuis zat 

zonder passend onderwijs. 

Amb i t i e  e i gen t i j d s e  voo r z i en i ngen  voo r  e l k e  l e e r l i ng  

Beide scholen werken met digitaal lesmateriaal en ELO. Er is aandacht voor digitale geletterdheid. 

Amb i t i e  b r ede  vo rm ing  voo r  a l l e  l e e r l i ngen  

Beide scholen werken met LOB voor de doorstroom en met het plusdocument voor de persoonsvorming. 

Amb i t i e  pa r tne r s ch ap  i n  de  r eg i o  

De bestuurder en directeuren participeren in diverse netwerken op bestuurs- en locatieniveau. 

Amb i t i e  s cho l en  a l s  l e r ende  o rgan i sa t i e s  

Progresso heeft een HRM-plan ontwikkeld en aangenomen waarin o.a. is opgenomen: 

▪ Deelname en facilitering NOA (Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam). 

▪ Introductie- en begeleidingsprogramma voor nieuwe docenten. 

▪ Scholing van docenten via lerarenbeurs. 

▪ Studiedagen door en voor personeel. 
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Amb i t i e  t o e koms tbe s t e nd i ghe i d  o rgan i s e r en :  k oppe l i ng  onde rw i j s -  en  pe r sonee l son tw i k -

k e l i ng  

Er is een divers scholingsaanbod voor medewerkers. 

Amb i t i e  n i euwe  ve rhoud i ngen  i n  v e ran twoo rd i n g  en  t oez i c h t  

▪ De governance is op orde. 

▪ Kwaliteitszorg heeft vorm gekregen door het aanstellen van kwaliteitsmedewerkers. 

▪ Terugkoppeling en evaluatie van enquêteresultaten en slagingsresultaten vinden regelmatig plaats 

met medewerkers en andere belanghebbenden, waaronder de Raad van Toezicht. 

▪ Rapportages over o.a. doorstroomgegevens en formatiegegevens worden besproken met het ma-

nagement, medewerkers en de Raad van Toezicht. 

8.3. Financiële kengetallen 

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) onderschrijft dat gewerkt wordt aan geïntegreerde modellen om risi-

co's van de onderwijskwaliteit en de continuïteit in samenhang te beschouwen. Het geïntegreerde toezicht 

bestaat uit het kwaliteitstoezicht en het financieel toezicht. Voor het financieel toezicht wordt gebruik ge-

maakt van toekomstige risico-indicatoren, zodat continuïteitsrisico's en risico's ten aanzien van de doelma-

tigheid tijdig gesignaleerd kunnen worden. De financiële continuïteit heeft betrekking op de solvabiliteit, 

rentabiliteit en liquiditeit. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in zowel de financiële continuïteit als de 

doelmatigheid. De kapitalisatiefactor geeft inzicht in de financiële doelmatigheid. Een kengetal heeft een 

signaleringsfunctie, maar geeft nooit financiële zekerheid. Met name externe ontwikkelingen dienen mee-

genomen te worden in de beoordeling van de kengetallen.  

Kengetal Definitie kengetal 2021 2020 2019 2018 Referentie 

OCW 

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen/ Totaal ver-

mogen 

0.66 0.53 0.40 0.40 >0.30 

Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + voorzie-

ningen)/ Totaal vermogen 

0.75 0.65 0.57 0.55 >0.30 

Rentabiliteit Totaal resultaat/ Totaal baten 0,11 0,01 -0,01 -0.01 <-0.10 

Kapitalisatiefactor (Balanstotaal - Boekwaarde 

gebouwen en terreinen)/ To-

tale baten (inclusief renteba-

ten) 

0.40 0.36 0.39 0.43 Geen 

Weerstandsvermogen Eigen vermogen/ Totale ba-

ten 

0.29 0.21 0.16 0.17 <0.05 

Quick ratio Vlottende activa/ vlottende 

passiva 

3.17 2.15 2,15 2,04 >0,75 

Current ratio Vlottende activa inclusief 

bankkrediet/ Vlottende pas-

siva 

3.17 2.15 2,15 2,04 >0,75 

Huisvestingsratio (Huisvestingslasten + af-

schrijving gebouwen en ter-

reinen) / Totale lasten (incl. 

financiële lasten)  

0.06 0.10 0.12  0.12 >0.10 
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Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre Progresso in de toekomst aan verplichten kan voldoen.  De IvhO 

hanteert een signaleringsgrens van lager dan 0,30. Progresso zit voor beide berekeningsmethodieken van 

de solvabiliteit ruim boven de signaleringsgrens (0,66, resp. 0,75). Het positieve resultaat van 2021 en de 

NPO gelden hebben bijgedragen aan de verdere verbetering van de solvabiliteit. 

  

Rentabiliteit 

De rentabiliteit laat zien in hoeverre baten en lasten elkaar in evenwicht houden. De IvhO hanteert een sig-

naleringsgrens van < -0.10. Bij Progresso komt de rentabiliteit in 2021 uit op 0,11. 

Liquiditeit 

De liquiditeit maakt duidelijk in hoeverre Progresso op korte termijn (korter dan één jaar) aan haar verplich-

tingen kan voldoen. De IvhO hanteert 0,75 als signaleringsgrens. De liquiditeit is in 2021 uitgekomen op 3,17 

en bevindt zich daarmee ruim boven de gestelde normen. 

Kapitalisatiefactor 

Progresso dient haar risico's zoveel mogelijk te voorkomen of tijdig af te dekken door middel van beheer-

singsmaatregelen of het treffen van voorzieningen. Voor de IvhO - en dus voor het ministerie van OCW - is 

alleen aanvaardbaar dat een financiële buffer wordt aangelegd voor risico's die niet beheersbaar zijn en die 

kunnen worden voorzien. Het vormen van onnodige buffers is niet aanvaardbaar omdat de middelen dan 

niet doelmatig aan het onderwijs worden besteed. Het aanleggen van een financiële buffer zou noodzakelijk 

kunnen zijn voor bijvoorbeeld: 

• Fluctuaties in leerlingaantallen. 

• Financiële gevolgen van arbeidsconflicten. 

• Instabiliteit in de bekostiging. 

• Onvolledige indexatie van de bekostiging. 

De IvhO hanteert het kengetal kapitalisatiefactor niet meer, maar gebruikt nu het weerstandsvermogen. 

Voorlopig wordt het kengetal nog wel vermeld. Voor de kapitalisatiefactor komt Progresso voor 2021 uit op 

0,40. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft door middel van de benoemde signaleringsgrenzen van het ministerie van 

OCW weer welke instellingen als financieel zwak (< 0,10) en rijk (> 0,40) kunnen worden betiteld. De signa-

leringsgrens van de Inspectie is < 0,05. Het weerstandsvermogen van Progresso – 0,29 in 2021 - kan als 

gemiddeld worden aangemerkt.  

Het weerstandsvermogen in 2021 is gestegen ten opzichte van 2020. In 2022 zijn investeringen gepland op 

het Calandlyceum waardoor het weerstandsvermogen weer zal dalen. 
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Huisvestingsratio 

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten (incl. afschrijving gebouwen en 

terreinen) en de totale lasten (inclusief financiële lasten). De signaleringsgrens van de IvhO is > 0.10. De 

huisvestingsratio van Progresso komt voor 2021 onder de signaleringsgrens. Voornaamste reden is de toe-

name van de afschrijvingslasten.      

Normatief eigen vermogen 

Het normatief eigen vermogen geeft de hoogte weer van het vermogen dat een onderwijsinstelling nodig 

heeft. Uit deze signaleringswaarde blijkt of een instelling mogelijk bovenmatig (publiek) eigen vermogen 

heeft. Zodra het (publieke) eigen vermogen van een bestuur boven de signaleringswaarde uitkomt, is dit 

volgens de IvhO een indicatie dat het bestuur mogelijk te veel eigen vermogen ongebruikt laat. Het norma-

tief eigen vermogen wordt als volgt berekend: 

0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27) + boekwaarde resterende materiële vaste activa + 0,05 * alle baten 

(onder 12 miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen en daaronder 300.000). 

Op basis van deze formule bedraagt het normatieve eigen vermogen van Progresso ultimo 2021 circa € 

4.352.000. Het feitelijk eigen vermogen bedraagt volgens de jaarrekening 2021 €5.615.000, dat is dus € 

1.262.000 boven de signaleringswaarde.  In 2020 was dit bedrag € 1.853.000 boven de signaleringswaarde.  

In 2022 zal het normatief eigen vermogen dalen, dat komt mede door de uitvoering van het projectplan 

Calandlyceum. 

8.4. Financiële analyse van de balans 

(Bedragen in € 1.000) 31-12-21 31-12-20 Verschil 

ACTIVA     

 Vaste Activa  2.733 2.617 116 

 Vlottende Activa  11.511 8.436 3.074 

Totaal Activa 14.244 11.054 3.190 

PASSIVA     

 Eigen Vermogen  9.375 5.816 3.560 

 Voorzieningen  1.243 1.315 -72 

 Kortlopende schulden  3.626 3.923 -297 

Totaal Passiva 14.244 11.054 3.190 

Het positieve resultaat heeft impact gehad op het eigen vermogen. Voor de NPO gelden wordt per onder-

deel een bestemmingsreserve gevormd. De NPO gelden hebben ook invloed op de hoogte van de liquide 

middelen. De daling van de voorzieningen is voornamelijk veroorzaakt door het uitbetalen van het keuze-

budget aan personeel.  
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8.5. Financiële analyse van de winst- en verliesrekening 

  A B C (A-B) (A-C) 

(Bedragen in € 1.000) 
Realisatie 

2021 

Begro-

ting 2021 

Realisatie 

2020 
Afwijking Afwijking 

BATEN         

Rijksbijdragen  30.997 25.318 25.885 5.679 5.112 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies  633  353  481  280 153 

Overige baten  705  797 841 -92 -136 

Totaal Baten 32.335 26.468 27.207 5.867 5.128 

LASTEN        

Personeelslasten  23.807 21.593 22.321 2.213 1.485 

Afschrijvingen  400  519  403 -118 -2 

Huisvestingslasten  1.574  1.667 1.376 -92 199 

Overige lasten   2.977  2.614 2.759 363 218 

Totaal Lasten 28.758 26.392 26.859  2.366 1.901 

Saldo baten en lasten 3.577  76 348        3.501 3.230 

Financiële baten en lasten  -18  0  -15 -18 -3 

Totaal Resultaat 3.559 76  333 3.484 3.227 

De Rijksbijdragen zijn hoger dan de begroting en de realisatie van het jaar 2020. Voornaamste oorzaken zijn 

de toegenomen NPO gelden (+€3.2 miljoen) en leerlingaantallen (+135).   

De overige baten zijn lager dan het jaar ervoor, dit komt o.a. doordat er minder ouderbijdragen zijn geïnd. 

De totale ouderbijdrage (vrijwillige ouderbijdrage, profielbijdrage en de bijdragen werkweken) zijn € 

160.0000 lager dan begroot. 

De personeelskosten zijn €1.49 miljoen hoger dan 2020 en €2.21 miljoen hoger dan begroot. De gestegen 

personeelskosten hangen samen met het gestegen leerlingaantal en daarmee uitbreiding van de formatie. 

Tevens speelt de uitbetaling van de arbeidsmarkttoelage van het NPO aan het personeel een rol.  

De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Afschrijvingen lopen in 2021 achter op de 

begroting. Wel is een begin gemaakt met het afschrijven en activeren van groot onderhoud. De verwachting 

is dat begin 2023 de afschrijvingen verder toenemen.    

De overige lasten zijn hoger (+€363.000) dan begroot. Voornamelijk op gebied van leermiddelen zijn de 

kosten in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020.        
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9.  JAARREKENING PER DECEMBER 202 1 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Na verwerking van het resultaat. 

Activa 

 

2021  2020 

€  € 

  Vaste activa               

1.1.2 Materiële vaste activa 
 

2.723.341               
      

                  

2.602.547 
    

1.1.3 Financiële vaste activa 
 

10.080                     
      

 

14.580 
    

  Totaal vaste activa     
 

2.733.421  
      

                                

2.617.127 

  Vlottende activa               

1.2.2 Vorderingen 
 

1.552.625 
      

                  

969.447 
    

1.2.4 Liquide middelen 
 

9.958.194               
      

              

7.467.014 
    

  Totaal vlottende activa     11.510.820       
              

8.436.461 

  Totaal activa     
 

14.244.240 
      

              

11.053.588 

Passiva 

  2021 
 

2020 

€ 
 

€ 

2.1 
 

Eigen vermogen 

     

9.374.892               

                    

5.815.596 

2.2 
 

Voorzieningen 

     

1.243.161 

                    

1.314.854 

2.3 
 

Kortlopende schulden 

     

3.626.187               

                    

3.923.138 

   

Totaal passiva 

     

14.244.240               

                    

11.053.588 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 

  

  

2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

3  Baten              

 3.1  
 Rijksbijdragen 

OCW  
30.996.921   25.317.615   25.885.332   

 3.2  
 Overige over-

heidsbijdragen  
633.375   353.000   480.761   

 3.5   Overige baten  705.034   797.490   840.747   

   Totaal baten    32.335.330    26.468.105   27.206.839 

                

4  Lasten              

 4.1   Personeelslasten  23.806.523   21.593.262   22.321.236   

 4.2   Afschrijvingen  400.480   518.953   403.225   

 4.3  
 Huisvestingslas-

ten  
1.574.432   1.666.500   1.376.170   

 4.4  
 Overige instel-

lingslasten  
2.976.854   2.613.647   2.759.668   

   Totaal lasten    28.758.290   26.392.362   26.860.300 

  
 Saldo baten en 

lasten  
  3.577.040   75.743   346.539 

                

6 
 Financiële baten 

en lasten  
            

6.1  Financiële baten           521 

6.2  Financiële lasten    -17.744           -15.483   

  
 Saldo financiële 

baten en lasten  
  -17.744   -   -14.962 

                

  
 Resultaat (-/- is 

negatief)  
  3.559.296   75.743   331.576 
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KASSTROOMOVERZICHT 2021  

 

 

 2021 

€ 

2020 

€ 

Kasstroom uit operationele activiteiten         

          

Saldo van baten en lasten   3.577.040   346.538 

       

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat         

- afschrijvingen 383.181   403.225   

- mutaties voorzieningen -71.693   282.641   

    311.488   685.866 

          

Mutaties werkkapitaal          

- financiële activa 4.500   -   

- vorderingen -583.180   212.414   

- schulden -296.952   420.548   

    -875.631   632.962 

          

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperatie   3.012.897   1.665.367  
        

Betaalde interest 17.744   15.483   

 Ontvangen interest    521  

    -17.744   -14.962  

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   2.995.153   1.650.405 

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten         

Investeringen materiële vaste activa -521.273   -511.180   

Desinvesteringen materiële vaste activa 17.299   17.474   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -503.974   -493.706 

          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

Storting eigen vermogen   -  

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten  -  - 

     

Mutatie liquide middelen   2.491.179   1.156.699 

          

Stand liquide middelen per 1-1 7.467.014       6.310.318   

Mutatie liquide middelen 2.491.179   1.156.696    
        

Stand liquide middelen per 31-12   9.958.194   7.467.014 
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 

De jaarrekening 2021 van Progresso, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgesteld in overeenstemming 

met Titel 9 BW2 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In het bijzonder is RJ660 Onderwijsinstellingen van 

toepassing met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Voorts is rekening gehouden met 

van toepassing zijnde ministeriële regelingen.  

De verkrijgingsprijs is de algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het 

bepalen van het resultaat.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het op-

maken van de jaarrekening bekend zijn.  

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.  

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid en voor zover van toepassing, zijn de vergelijkende cijfers waar nodig 

aangepast aan de huidige presentatie van de cijfers over dit boekjaar.  

CONTINUÏTEIT 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronder-

stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van 

activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen (voornamelijk de post voorzieningen) en onderliggende veronderstellingen wor-

den voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige periode waarvoor de herziening gevolgen heeft. Bij de voorzie-

ningen is aangegeven welke veronderstellingen de basis vormen voor de getroffen voorziening. 

VERBONDEN PARTIJEN 

Verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, geza-

menlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

Transacties met verbonden partijen (zie paragraaf 10.5 de geïdentificeerde verbonden partijen) worden toe-

gelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties zijn de 

aard en de omvang van de transactie - en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht - 

toegelicht. 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en de cijfers die 

blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in 

de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en geschatte financiële gevolgen toegelicht in de jaarreke-

ning. 

GRONDSLAGEN BALANS 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, verminderd met 

cumulatief lineair berekende afschrijvingen en gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het 

jaar van aanschaf wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven. De ondergrens voor het activeren van inves-

teringen bedraagt € 1.000. Dit geldt voor alle materiële activa en groot onderhoud. Eventuele investerings-

subsidies worden in mindering gebracht op de activa.  

Schoolgebouwen 

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom 

berust bij het bevoegd gezag. Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een bestemmingsreserve 

gevormd. Deze reserve is opgenomen onder de bestemmingsreserve aan de passiefzijde van de balans.  

Progresso hanteert voor de materiële vaste activa de volgende afschrijvingstermijnen:  

Categorie Afschrijvingstermijn in jaren Afschrijvingspercentage 

per jaar 

Opstal (o.a. daken en terreinen)  20 5% 

Installaties (o.a. luchtbehandelingskasten) 15 6,67% 

Inventaris (o.a. toneelgordijnen)) 5 20% 

Inventaris (o.a. meubilair) 10 10% 

Inventaris (o.a. keuken en stellages) 15 6,67% 

ICT Android devices 3 33,33% 

ICT Apple devices 5 20% 

ICT (o.a. firewalls & servers) 10 10% 

Apparatuur (o.a. transformators en schermen)  5 20% 

Apparatuur (o.a. Camera’s en bewegingsmelders)  10 10% 

Onder opstal worden onder andere daken en terreinen verantwoord. Onder installaties worden onder andere 

luchtbehandelingsinstallaties verantwoord. De inventaris bestaat onder andere uit keukens, gordijnen en 

stellages. Onder ICT worden onder andere Android devices (3 jaar) en Apple devices (5 jaar) verantwoord. 

ICT (10 jaar) bestaat onder andere uit firewalls. Tenslotte wordt onder apparatuur ondere andere schermen 

(5 jaar) en camera’s (10 jaar) verantwoord. 

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toe-

komstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. Progresso is voor groot 

onderhoud overgegaan op de componentenmethode. Groot onderhoud is onderverdeeld in 
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hoofdcategorieën en subcategorieën. De afschrijvingstermijnen van groot onderhoud zijn gelijk aan de ca-

tegorieën  zoals vermeld in bovenstaande tabel. De hoofdonderdelen van groot onderhoud zijn: gevels, 

installaties, interieur, terrein, trappen en daken. 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 

voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve 

groot onderhoud wordt na de stelselwijziging ook onder het eigen vermogen gepresenteerd. 

Bestemmingsreserve groot onderhoud 

Om de twee jaar wordt het plan voor groot onderhoud geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt een 

bestemmingsreserve groot onderhoud gevormd. De bestemmingsreserve groot onderhoud wordt aange-

wend voor toekomstig groot onderhoud aan panden en installaties. De uitgaven van groot onderhoud wor-

den verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. 

De bestemmingsreserve groot onderhoud is nagenoeg langlopend. Progresso is in 2020 overgestapt op de 

componentenmethode voor groot onderhoud. Bij toepassing van de componentenmethode worden alle 

uitgaven aan groot onderhoud geactiveerd en afgeschreven tegen de economische levensduur. Uitgaven 

voor klein onderhoud (>€1.000) worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verantwoord. Periodiek 

en preventief onderhoud worden ten laste van het resultaat gebracht. 

Voorzieningen 

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen gepresenteerd. Een voorziening in verband 

met verplichting als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op 

de balansdatum aan de volgende verplichting is voldaan: 

a. De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk). 

b. Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is. 

c. Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.  

 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 

tenzij anders vermeld. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de 
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voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van het resultaat. De onttrekkingen vinden rechtstreeks 

plaats ten laste van de betreffende voorziening. Indien een voorziening niet langer toereikend is worden 

onttrekkingen ten laste van het resultaat gebracht. 

PERSONELE VOORZIENINGEN 

Voorziening keuzebudget cao 

De voorziening keuzebudget heeft betrekking op de voorziening 'sparen persoonlijk budget'. De per mede-

werker geregistreerde uren worden opgenomen tegen het tarief van de betreffende medewerker, rekening 

houdend met een opslag voor werkgeverslasten. 

Voorziening verlofuren OOP 

Deze voorziening heeft betrekking op verlofuren van het OOP en is vanaf 2021 apart opgenomen in de 

jaarrekening. Voorheen was dit onderdeel van de voorziening keuzebudget cao.  

Voorziening wachtgeld  

De voorziening heeft betrekking op 25% eigen risico van de wachtgeldregeling inclusief bovenwettelijke 

wachtgeldregeling. De voorziening is gebaseerd op het aantal deelnemers aan de regeling, de vastgestelde 

uitkeringen, verwachte indexatie, looptijd en uitstroomverwachting. 

Jubileumuitkeringen 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedu-

rende het dienstverband. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen 

en de kans dat een medewerker in dienst blijft van Progresso. Voor de berekening van de contante waarde 

van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente van 0%. De vanuit overheidswege vastgestelde risi-

covrije reële disconteringsvoet is eind 2020 is vastgesteld op -1%. Progresso kiest ervoor om niet te rekenen 

met een negatieve rente.  

Langdurig zieken 

In 2020 is een voorziening langdurig zieken gevormd. Deze voorziening is gevormd voor op balansdatum 

bestaande verplichtingen tot in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op ba-

lansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten of arbeids-

ongeschikt.  

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als 

kortlopend. Schulden opgenomen op de balans worden niet gesaldeerd met de activa. 

GRONDSLAGEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan het 
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jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het ver-

slagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het 

resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserves die door het be-

stuur zijn bepaald. 

RIJKSBIJDRAGEN 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsub-

sidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt, worden volledig ver-

werkt als bate in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben. Niet-

geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een beste-

dingsplan toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Geoormerkte OCW-subsidies met vrij 

besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten 

gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde 

activiteiten. Het deel van de subsidie waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden 

verantwoord onder overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclau-

sule) worden ten gunste van staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde 

lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de beste-

dingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schul-

den zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 

De bijdragen ontvangen van de Gemeente Amsterdam worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verant-

woord onder de overlopende passiva. 

OVERIGE BATEN 

Overige baten bestaan uit ouderbijdragen en overige baten. De ouderbijdragen worden evenredig toegere-

kend aan het schooljaar. De overige baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking heb-

ben. 

PERSONELE LASTEN 

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief. Voor zover er sprake is van terugbetaling door het personeel of van 

verrekening met toekomstige betalingen door Progresso. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in 

aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van betalingen wordt verantwoord indien de 

verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op- of vóór balansdatum en een betrouwbare schat-

ting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelin-

gen worden in aanmerking genomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. 
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Toevoegingen aan- en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van 

baten en lasten gebracht. Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bij-

voorbeeld doorbetaling in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid), worden de verwachte lasten verant-

woord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 

Voor de balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan 

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk in staat zijn om werk-

zaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De ver-

antwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetref-

fende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken 

met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten).  

Pensioenen 

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensi-

oenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en- verliesrekening verantwoord. Als de 

reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 

overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 

toekomst verschuldigde premies. Ultimo 2021 was er een pensioenverplichting voor Progresso. Deze vloeit 

voort uit een verrekening van eerdere boekjaren. Deze verplichting is ten laste gebracht van het resultaat.  

Afschrijvingen op materiele vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toe-

komstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging 

plaatsvindt van de economische levensduur, worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het re-

sultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan gelden zijn besteed die in de verslagperiode 

beschikbaar zijn gekomen. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan 

het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen 

te genereren. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Materiële vaste activa 

  1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5  

Stand aan het begin van de periode 

Gebouwen 

en installa-

ties 

Terrei-

nen 

Inventaris 

en appa-

ratuur 

Overige 

materiële 

vaste ac-

tiva 

Andere 

be-

drijfsac-

tiva 

Totaal ma-

teriële vaste 

activa 

  € € € € € € 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.964.134 - 3.616.630 1.861.415 - 7.442.180 

Cumulatieve afschrijvingen en waardevermin-

deringen 
822.282 - 2.642.827 1.374.524 - 4.839.633  

Materiële vaste activa per 01-01-2021 1.141.854 - 973.803 486.891 - 2.602.548 

  
      

Verloop gedurende de periode       

Investeringen 155.063 - 228.003 138.208 - 521.273 

Desinvesteringen 17.299 - -  - 17.299 

Afschrijvingen 80.884 - 181.938 137.658 - 400.480 

Afschrijvingen op desinvesteringen 17.299 - - - - 17.299 

Mutaties gedurende 2021 74.179 - 46.064      550 - 120.793 

  
      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.101.899  3.844.633 1.999.623 - 7.946.155  

Cumulatieve afschrijvingen en waardevermin-

deringen 
885.867  2.824.765 1.512.182 - 5.222.814 

Materiële vaste activa per 31-12-2021 1.216.033 - 1.019.867 487.441 - 2.723.341 

Met betrekking tot groot onderhoud heeft Progresso eind 2020 een stelselwijziging doorgevoerd. Groot 

onderhoud is geactiveerd onder de materiële vaste activa. In 2021 is voor € 141.490 geactiveerd aan groot 

onderhoud dat is opgenomen in de categorie ‘gebouwen en installaties’. De cumulatieve afschrijving van 

groot onderhoud bedraagt eind 2021 € 17.807.         

De desinvesteringen in 2021 bedragen € 17.299.  De belangrijkste investeringen in 2021 hebben betrekking  

op het schilderwerk en de aanschaf van digiborden.      

Financiële vaste activa 

    Boek-

waarde 

01-01-

2021 

Investerin-

gen 

Desinves-

teringen 

Waarde-

verande-

ring 

Aandeel in 

resultaat 

Boek-

waarde 

31-12-

2021 

    € € € € € € 

1.1.3.7 Overige vorderingen 14.580 -  4.500 -  -  10.580 

Totaal materiële vaste activa 14.580 - 4.500 - - 10.580 

De financiële vaste activa hebben betrekking op een waarborgsom van laptops die de stichting betaald aan 

de leverancier. In 2021 zijn de waarborgsommen van 2017 afgewikkeld. De impact hiervan was € 4.500. 
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VORDERINGEN 

    2021 2020 

    € € 

1.2.2.1 Debiteuren 15.612     13.434     

1.2.2.3 Ministerie OCW 476.308   -   

1.2.2.3 Gemeenten 14.997   127.822   

1.2.2.7 Ouders, leerlingen e.d. 66.949     74.622     

1.2.2.10 Overige vorderingen 17.034     147.530     

  Subtotaal vorderingen     590.899     363.408 

                

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 961.725     606.040     

  Subtotaal overige overlopende activa     961.725     606.040 

                

Totaal vorderingen     1.492.689     969.447 

Onder vooruitbetaalde kosten zijn enkele posten opgenomen die worden gefinancierd vanuit de NPO gel-

den. Deze posten zijn vooruitbetaald per balansdatum. Dit verklaart de stijging tussen 2021 en 2020.  

            

LIQUIDE MIDDELEN 

    2021 2020 

    € € 

1.2.4.1 Kasmiddelen 1.541     2.187     

1.2.4.2 Bank- en spaartegoeden 350.589     7.454.672     

1.2.4.3 Deposito's -     10.155     

1.2.4.4 Schatkistbankieren r.c. Ministerie van Financiën  9.606.064      

Totaal liquide middelen     9.958.194     7.467.014 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting per 31 december 2021. Het niet bestede 

deel van de NPO gelden is de voornaamste reden van de stijging van liquide middelen per balansdatum. 

Medio 2021 is Progresso begonnen met Schatkistbankieren ter voorkoming van het betalen van negatieve 

rente aan de bank.   

 

 

EIGEN VERMOGEN 

  Stand per  

1-1-2020  

Overige mu-

taties  

Stand per  

01-01-2020  

Resultaat  Stand per  

31-12-2020  

€  €  €  €  €  



 

8 1  

2.1.1.1  Algemene reserve  2.570.092       2.570.092   33.158   2.603.249  

2.1.1.2  
Bestemmingsreserve (pu-

bliek)  
1.840.292  1.073.637     2.913.929  298.419  3.212.347  

Totaal eigen vermogen  4.410.384  1.073.637  5.484.021  331.577  5.815.596  

 

 
Stand per 

1-1-2021 
Resultaat 

Overige muta-

ties 

Stand per 

31-12-2021 

€ € € € 

2.1.1.1 Algemene reserve 2.603.249 434.528 1.117.400  4.155.177 

2.1.1.2 
Bestemmingsreserve 

(publiek) 
3.212.347 3.124.768 -1.117.400 5.219.715 

Totaal eigen vermogen 5.812.596 3.559.296 0 9.374.892 

 

 
Stand per 

31-12-2020 
Resultaat 

Overige muta-

ties 

Stand per 

31-12-2021 

€ € € € 

2.1.1.2.1 Reserve Lumion 1.117.400 - -1.117.400  - 

2.1.1.2.2 Reserve personeel 367.792 32.208 -  400.000 

2.1.1.2.3 
Reserve bijzondere & aanvullende bekos-

tiging 
437.994  -136.156 -  301.838 

2.1.1.2.4 Reserve groot onderhoud 1.289.162  450.000   1.739.162  

2.1.1.2.5 Reserve Nationaal Programma Onderwijs - 2.515.552 - 2.515.552 

2.1.1.2.6 Reserve kostenplaatsen - 263.164 - 263.164 

Totaal bestemmingreserve publiek 3.212.347 3.124.768 -117.400 5.219.715 

Algemene reserve 

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opge-

bouwd uit de resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de toegekende 

baten en de gemaakte lasten. In het geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 

reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves groot onderhoud 

De bestemmingsreserves zijn gevormd ten behoeve van specifieke doeleinden en op basis van een besluit 

van het bevoegd gezag. Met de in 2020 doorgevoerde stelselwijziging is een aparte bestemmingsreserve 

ontstaan voor groot onderhoud. Eind 2021 is de waarde van deze voorziening € 1.869.162. Jaarlijks vindt een 

dotatie plaats aan deze reserve, mits het resultaat dit toelaat. De hoogte van de reserve groot onderhoud is 

gekoppeld aan de uitkomst van de inspectie groot onderhoud door een externe deskundige. De inspectie 

vindt om de twee jaar plaats.                    

Bestemmingsreserve Lumion 
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Deze reserve heeft betrekking op de groei en realisatie van Lumion. De voorfinanciering van de groei van 

het aantal leerlingen wordt hieruit gedekt (t-5 effect), alsmede de afschrijving van een gedeelte van de kosten 

van de nieuwbouw. Ultimo 2021 is de verbouwing afgerond en is de voorziening niet langer nodig. 

Bestemmingsreserve kostenplaatsen 

Deze reserve wordt gevormd per onderdeel van de stichting. Wanneer een onderdeel een jaar afsluit met 

een positief resultaat, wordt 25% van het positieve resultaat verwerkt in de bestemmingsreserve van het 

desbetreffende onderdeel van de stichting.  

Bestemmingsreserve personeel 

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor eventuele afvloeiing van personeel. Er is € 32.208 aan toege-

voegd vanuit het resultaat in 2021.  

Reserve bijzondere & aanvullende bekostiging 

Deze reserve is ultimo 2019 gevormd om de besteding van de toegekende gelden in 2020 en 2021 zichtbaar 

te maken.  Met deze reserve zijn onder andere een aantal werknemers aangenomen met een tijdelijk con-

tract.  

Reserve Nationaal Programma Onderwijs 

De Reserve Nationaal Programma Onderwijs is een nieuwe reserve die is gevormd voor het niet besteed deel 

per balansdatum. Naast de basisvergoeding van € 701 per leerling komt de stichting in aanmerking voor 

achterstandsgelden en arbeidsmarkttoelage. Per balansdatum is voor het niet besteed deel van de NPO 

gelden een bestemmingsreserve gevormd van € 2.515.552. In 2022 verwacht de stichting meer duidelijkheid 

omtrent het aannemen van tijdelijk personeel dat gefinancierd wordt vanuit NPO gelden.   

Reserve kostenplaatsen          

VOORZIENINGEN 

 

Stand per 

01-01-21 
Dotatie 

Ont-

trekkin-

gen 

Vrijval 

Rente 

muta-

ties 

Stand per 

31-12-21 

Kortlo-

pend deel 

< 1 jaar 

Langlo-

pend 

1 - 5 

jaar 

Langlo-

pend 

deel > 5 

jaar 

€ € € € € € € € € 

2.2.1 
Personele voor-

ziening 
1.314.854 665.201 608.671 -128.223  1.243.161 853.770 172.029 217.362 

Totaal voorzieningen 1.314.854 665.201 608.671 -128.223  1.243.161 853.770 172.029 217.362 

           

2.2.1 
Personele 

voorziening 
         

2.2.1.2 
Keuzebudget 

cao 
756.278 241.680 431.589 -89.922  476.447    476.447   

2.2.1.3 Verlofuren OOP  213.339    213.339 213.339   

2.2.1.4 
Jubileumgratifi-

caties 
332.185 17.710 28.093   321.802 18.594 85.846 217.362 

2.2.1.5 Wachtgeld 113.730 24.790 36.328 -38.301  63.891 41.297 22.594 - 

2.2.1.6 
Langdurig zie-

ken 
112.661 167.682 112.661   167.682 104.093 63.589  
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2.2.1.7 

Overige perso-

nele voorzie-

ning 

     -    

Totaal personele voorzie-

ning 
1.314.854 665.201 608.671 -128.223  1.243.161 853.770 172.029 217.362 

De voorzieningen zijn met € 71.693 afgenomen ten opzichte van 2020. Het grootste deel van de voorzienin-

gen is gerelateerd aan het keuzebudget. In 2021 is na instemming van de desbetreffende medewerkers een 

begin gemaakt met het uitbetalen van de gespaarde keuzebudget-uren. In 2021 is voor € 431.589 uitbetaald 

aan werknemers. Het saldo van het keuzebudget is door de jaren heen gestegen en vloeit voort uit de cao-

afspraken gemaakt per 1 augustus 2014. In de afgesloten cao bestaat de mogelijkheid om jaarlijks 50 uur 

per fte keuzebudget in te zetten. De voorziening betreft het niet opgenomen saldo en is per balansdatum 

met € 66.492 afgenomen. De afname is gering doordat de stichting per balansdatum een nieuwe voorziening 

voor OOP’ers heeft opgenomen van € 213.339. Deze voorziening was gedeeltelijk onderdeel van de voor-

ziening keuzebudget. Naast het keuzebudget, zijn er nog drie personele voorzieningen. De eerste is jubilea 

(€ 321.805), per saldo afgenomen met € 10.383. De tweede is wachtgeld (€ 63.891), per saldo afgenomen 

met € 49.839. Tenslotte is de voorziening langdurige zieken met € 55.021 toegenomen.        

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

 

  

2021 2020 

€ € 

2.4.4 Schulden aan OCW/EZ 81.944 69.315 

2.4.6 Schulden aan gemeenten  68.939 191.504 

2.4.8 Crediteuren 223.081 155.118 

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.249.184 1.076.333 

2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen 299.683 287.150 

2.4.12 Kortlopende overige schulden 254.309 297.706 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW  430.289 728.714 

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidie 217.428 211.889 

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 21.931 102.477 

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 704.726 690.004 

2.4.18 Bindingstoelage 65.459 63.753 

2.4.19 Overige overlopende passiva 9.214 49.175 

Totaal kortlopende schulden 3.626.187 3.923.138 
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2021 2020 

€ € 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies VSV OCW 22.500 22.500 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW zoals in model G 269.135 630.294 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies SWV 138.654 75.920 

                                  Totaal vooruit ontvangen subsidies OCW 430.289 728.714 

 

  

 

  

2021 2020 

€ € 

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies gemeente 54.598 54.598 

2.4.15 Vooruit ontvangen overige subsidies gemeente 162.830 157.291 

                            Totaal vooruit ontvangen subsidies gemeente                                   217.428 211.889 

 

  

 

  

2021 2020 

€ € 

2.4.16 Vooruit ontvangen ouderbijdragen 21.931 102.477 

2.4.16 Overige 21.931 102.477 

                            Totaal vooruit ontvangen bedragen                             102.477 

Onder de post schulden aan OCW/EZ zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Hieronder zitten de cijfers van 

de Lenteschool die door de coronapandemie niet is doorgegaan. Het bedrag van € 58.500 wordt in 2022 

terugbetaald. De kortlopende schulden zijn in 2021 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2020. De 

belasting en sociale premies zijn toegenomen door gestegen lonen en de uitbetaling van arbeidsmarkt-

toelage en incidentele vergoedingen (eindexamen compensatie regeling) aan het personeel.   

  

Vakantiegeld en vakantiedagen 

Deze post bestaat uit de reeds opgebouwde rechten voor vakantiegeld voor medewerkers. Het vakantiegeld 

wordt in mei 2022 uitbetaald. Er is geen reservering voor de vakantiedagen opgenomen, aangezien het niet-

onderwijsgevende personeel ook zoveel mogelijk de schoolvakanties volgt. 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

 

Gekoppelde contractpart-

ner 

Ingangs-

datum 
Expiratiedatum < 1 jaar 1-5 jaar >5 jaar Totaal 

   € € € € 

Markies Catering Advies 

B.V. 
22-08-19 21-07-22 53.719 - - 53.719 

Ons Onderwijsbureau 01-01-20 31-12-22 36.808 - - 36.808 

Rent company 01-09-19 31-07-22 35.367 - - 35.367 

HWE City & Park BV 01-01-20 31-12-25 6.624 13.665 - 20.289 
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AFAS Software 01-01-22 31-12-22 50.953 50.953 - 50.953 

Ricoh Business Center 01-08-19 31-07-22 69.991 69.991  69.991 

Kunskapsskolan 01-07-16 31-07-21 94.299 - - 94.299 

Topicus (Som Today) 01-01-19 31-12-22 69.991 - - 69.991 

SLB Software 01-01-22 31-12-22 31.203 - - 31.203 

Succes Schoonmaak 01-08-19 31-07-22 219.489 - - 219.489 

Ask Roger (Skype) 01-01-18 31-12-22 76.563 - - 76.563 

Van Dijk B.V. 15-02-21 31-07-25 708.750 1.890.000 - 2.598.750 

Engie (elektra) 01-01-21 31-12-22 58.000 - - 58.000 

Engie (elektra) 01-01-21 31-12-22 116.000 - - 116.000 

Engie (gas) 01-01-23 31-12-24 144.000 - - 144.000 

Engie (gas) 01-01-23 31-12-24 - 288.000 -- 288.000 

ULC Technische beheer 08-07-21 07-07-23 71.168 35.584 - 106.752 

Kaars koffie B.V.  12-05-22 11-05-23 5.667 - - 5.667 

Verweij elektrotechniek 12-01-22 31-12-24 4.169 - - 4.169 

Thijcas B.V.  01-07-19 30-06-22 9.663 29.080 - 38.743 

Speijk Beheer 01-01-22 31-12-25 33.668 - - 33.668 

Falcilicom Solutions 20-11-20 19-11-22 3.369 13.476 10.707 26.952 

Horlings Nexia accountants 

en belastingsadviseurs 
01-01-23 31-12-24 51.000 138.125 - 189.125 

Vattenfall/Westpoort 

warmte BV (gas) 
01-01-19 15-10-33 125.000 500.000 848.958 1473.958 

Overige verplichtingen uit 

contracten 
  152.964 96.181 6.128 255.273 

Totaal   2.058.289 3.120.111 865.193 6.043.593 

Conform artikel 5 van de regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voort-

gezet onderwijs’ is het mogelijk in de balans een vordering op te nemen op OCW. Progresso heeft ervoor 

gekozen de vordering op OCW niet via de balans te laten lopen, maar te presenteren in de jaarrekening via 

de ‘Niet in de balans opgenomen rechten’. Het niet in de balans opgenomen recht op OCW bedraagt maxi-

maal 0,75% van de personele bekostiging. Voor het verslagjaar betekent dit een bedrag ad € 173K (inclusief 

NPO).           

In de jaarrekening is een mogelijke schuld van circa € 25.000 aan de belastingdienst niet opgenomen. Het 

bedrag is met redelijke mate van zekerheid verschuldigd aan de belastingdienst. De schuld heeft betrekking 

op verschuldigde BTW voor ondersteunend personeel. De schuld heeft betrekking op periode 2018-2021. 

Progresso is voornemens om de cases voor te leggen aan de belastingdienst. Mogelijkerwijs resulteert dit in 

een hogere BTW schuld aan de belastingdienst. Voor Progresso bestaat de mogelijkheid om de verschul-

digde BTW te verhalen op de School van de Toekomst.      
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

Baten 

  
2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

3.1 Rijksbijdragen       

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 22.226.083  20.983.287  20.976.875  

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 7.894.940  4.000.328  4.432.268  

3.1.3.3 
Ontv. Doorbet. Rijks-

bijdr. SWV 
512.541  334.000  476.189  

3.1.4 Overige rijksbijdragen 363.357      

 Totaal rijksbijdragen  30.996.921  25.317.615  25.885.332 

        

 Lumpsum personeel 19.964.251  18.778.230  18.771.811  

 Lumpsum exploitatie 2.261.833  2.205.057  2.205.065  

 Totaal Rijksbijdrage 

OCW 
 22.226.083  20.983.287  20.976.875 

        

 Functiemix 464.546  451.027  450.873  

 Leermiddelen 948.797  930.233  931.521  

 Prestatiebox -  955.476  985.490  

 Leerplusarrangement 1.638.527  1.368.592  1.565.268  

 Lente en Zomerschool -  -  20.250  

 NOA 237.693  195.000  233.395  

 Nieuwkomers 6.006  -  3.962  

 Doorstroompro-

gramma 
130.950  100.000  56.000  

 Studieverlof en zij-in-

stromers 
68.785  -  88.836  

 Extra bijdrage 1.139.272  -  52.872  

 Nationaal Programma 

Onderwijs 
3.218.460  -  -  

 Overige  41.904  -  43.800  

 Totaal overige subsi-

dies OCW 
 7.894.940  4.000.328  4.432.268 

        

De rijksbijdragen van het ministerie van OCW is gebaseerd op het aantal leerlingen. In 2021 zijn de rijksbij-

dragen fors gestegen. De inkomsten uit NPO gelden in 2021 bedragen € 3.218.460. Daarnaast zijn er mid-

delen ontvangen voor de eindexamencompensatie regeling (€ 328.000). Tenslotte zijn de rijksbijdragen ge-

stegen door de stijging van het aantal leerlingen (+182 leerlingen) en een aanpassing van het vergoedings-

bedrag GPL (gemiddelde personeelslast). Ter compensatie van cao-afspraken is de lumpsum personeel dan 

ook  gestegen. 
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NPO gelden 

 2021 

€ 

Uitgaven 2021 

€ 

Saldo 31-12-2021 

€ 

NPO gelden       

Basisbedrag 2.028.309  217.126  1.811.183  

Achterstandsgelden 474.702  52.657  422.045  

Arbeidsmarktoelage 715.449  433.125  282.324  

Totaal  3.218.460  702.908  2.515.552 

 

Op balansdatum heeft stichting Progresso € 702.908 gefinancierd vanuit NPO gelden. In de cijfers van 2021 

is het basisbedrag volledig verwerkt in het resultaat. Voor de achterstandsgelden en de arbeidsmarkttoelage 

geldt dat het ontvangen bedrag op basis van schooljaren is verwerkt in het resultaat. Ultimo balansdatum 

worden 3,73 FTE (intern) betaald vanuit de NPO gelden.      

        

 

  
2021 

€ 
 

Begro-

ting 2021 

€ 

 
2020 

€ 
 

3.2 
Overige overheidsbijdra-

gen 
      

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen 611.757  338.000  468.809  

3.2.2.3 Overige overheden 21.618  15.000  11.951  

 
Totaal overheidsbijdragen 

en -subsidies overige over-

heden 

 633.375  353.000  480.761 

        

 Vergoeding sportaccommo-

daties 
170.186  235.000  169.163  

 Vergoeding huur -  -  -  

 Vergoeding huisvesting 172.578  103.000  52.705  

 Vergoeding internationalise-

ring 
-  -  -  

 Overige vergoedingen ge-

meente 
268.992  -  246.942  

 Vrijval investeringssubsidie -  -  -  

 Totaal gemeentelijke bij-

dragen 
 611.757  338.000  468.809 

Stichting Progresso ontvangt vanuit de gemeente een subsidie voor het huren van sportterreinen en sport-

hallen. Verder werden in 2021 vanuit de gemeente Amsterdam subsidies Kansenaanpak, Teambeurs en Brede 

brugklas bonus ontvangen.          
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2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

3.5 Overige baten       

3.5.2 Detachering personeel 9.271     - 

3.5.5 Ouderbijdragen 160.144  330.490   223.035 

3.5.10 Overige 535.620  467.000   617.711 

 Totaal overige baten  705.034  797.490  840.747 

        

 Ouderbijdragen 106.699  180.323  126.598  

 Profielbijdragen 51.364  75.167  62.477  

 Bijdragen werkweken e.d. 2.080  75.000  33.961  

 Totaal ouderbijdragen  160.144  330.490  223.035 

        

 Vergoeding Centrum Topsport Onder-

wijs 
157.250  100.000  177.215  

 Vergoeding Ajax 335.000  335.000  402.427  

 Vergoeding cultuurkaart en voucher-

bank 
27.229  12.000  2.909  

 Wisseling van school 32.442  -  11.920  

 Overige -16.301  20.000  23.240  

 Totaal overige  535.620  467.000  617.711 

In 2021 heeft Ajax € 335.000 bijgedragen om het onderwijs kostendekkend te maken. De ouderbijdragen 

zijn in 2021 € 73.624 lager dan begroot en € 19.899 lager dan de uitkomsten over 2020. Het inningspercen-

tage is - mede door corona - verder onder druk komen te staan. De bijdrage van CTO is € 57.250 hoger dan 

begroot. Eind 2021 is 0.9 FTE tijdelijk gedetacheerd. 
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Lasten 

  
2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

4.1. 
Personeelslas-

ten 
      

4.1.1.1 Lonen  17.240.417  19.817.489  15.913.880  

4.1.1.2 Sociale lasten  2.428.401  -  2.230.796  

4.1.1.5 Pensioenlasten  2.706.379    2.454.036  

4.1.1 
Lonen en sala-

rissen 
 22.375.198  19.817.489  20.598.712 

        

4.1.2.1 

Dotatie perso-

nele voorzie-

ningen 

-132.975  60.000  282.641  

4.1.2.2 

Lasten perso-

neel niet in 

loondienst 

564.321  641.000  446.730  

4.1.2.3 Overige 1.169.972  1.074.773  1.066.929  

4.1.2 

Totaal overige 

personele las-

ten 

 1.601.318  1.775.773  1.796.301 

        

4.1.3 
Overige uitke-

ringen 
-169.993  -  -73.777  

   -169.993  -  -73.777 

 
Totaal perso-

neelslasten 
 23.806.523  21.593.262  22.321.236 

   
      

4.1.2.3 Overige       

 Nascholing 301.908  275.000  198.183  

 

Verrekening 

uitkeringskos-

ten 

269.114  252.327  281.662  

 
Vergoedingen 

Raad van Toe-

zicht 

31.750  42.000  34.013  

 Diverse ver-

goedingen 
265.410  180.946  219.893  

 Bedrijfsge-

zondheidszorg 
51.092  50.000  65.395  

 Re-integratie 11.315  17.000  33.353  

 

Risico 

Inventarisatie 

& Evaluatie 

(RI&E) 

163  -  20.901  

 

Werving en 

advieskosten 

personeel 

40.941  40.000  21.351  

 Catering 88.420  88.500  103.375  

 Overige perso-

nele lasten 
109.859  129.000  88.804  

 
Totaal Ove-

rige 
 1.169.972  1.074.773  1.066.929 
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De lonen en salarissen (incl. ontvangen uitkeringen) zijn met ruim € 2.5 miljoen gestegen ten opzichte van 

wat was begroot voor 2021. Daarnaast zijn de personele kosten met een kleine € 1.4 miljoen opgelopen ten 

opzichte van 2020. De toename van de lonen en salarissen is toe te schrijven aan de uitbetaling van de 

arbeidsmarkttoelage, de incidentele eindexamen compensatieregeling, de cao loonsverhoging per oktober 

2021, de incidentele uitkering van € 800 aan medewerkers en de uitbetaling van het keuzebudget. Binnen 

Progresso was aan het eind van 2021 werk voor 264 fte, dit werk werd verricht door 321 medewerkers. In 

2021 is € 27K meer uitgegeven aan nascholing dan begroot en ruim € 103K meer dan in 2020. De diverse 

vergoedingen - waar onder meer de vrije ruimte werkkosten regeling in verdisconteerd zit - is in 2021 ruim 

€ 75K hoger dan begroot. De verrekening van uitkeringskosten waren € 17K hoger dan begroot, maar € 12K 

lager dan in 2020.   

De personeelsleden van Progresso kunnen als volgt worden gecategoriseerd: 

Personeelsleden (FTE) 2021 2020 

Directie 4,00 4,00 

Onderwijzend personeel 203,89 201,88 

Ondersteunend personeel 55,77 55,57 

Totaal 263,66 261,45 

 
 
 

 2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

4.2. Afschrijvingen    

 4.2.2.  Afschrijvingen op materiële vaste activa       

   Opstal  37.181 35.456 35.857 

   Installaties  29.784 - 29.242 

   Groot onderhoud   13.919 - 3.892 

  Inventaris 96.925 142.353 94.457 

   Apparatuur  85.013 169.973 78.698 

   ICT  137.658 171.171 161.079 

  
Totaal afschrijvingen op materiële vaste 

activa 
400.480 518.953 403.225 

          

 4.3.  Huisvestingslasten        

 4.3.1   Huur  311.152 320.000 179.344 

 4.3.3   Onderhoud  197.446 211.500 230.639 

 4.3.4   Energie en water  296.359 317.500 339.528 

 4.3.5   Schoonmaakkosten  549.538 556.000 540.530 

 4.3.6   Belastingen en Heffingen  205.046 128.500 84.211 

 4.3.7   Dotatie groot onderhoud  - 130.000 - 

 4.3.8   Overige  14.891 3.000 1.918 

 Totaal huisvestingslasten 1.704.432 1.666.500 1.376.170 

 

In vergelijking met 2020 zijn de afschrijvingslasten nagenoeg gelijk gebleven. In de toekomst zullen de af-

schrijvingslasten verder stijgen nadat het project op de Calandlyceum gereed is. De schoonmaakkosten - die 
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in 2020 al hoog waren - zijn met de inflatie meegestegen in 2021. De stichting heeft langdurige energiecon-

tracten die doorlopen tot eind 2022. In 2020 heeft de stichting geen OZB aanslag ontvangen voor één van 

de scholen, dit is rechtgetrokken in 2021. Hierdoor zijn de belastingen en heffingen in 2021 een kleine € 

125K hoger uitgevallen ten opzichte van 2020.       

   2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

4.4. Overige lasten    

 4.4.1   Administratie- / beheerslasten  1.147.949 1.208.733 1.254.999 

 4.4.2   Inventaris en apparatuur   123.043 115.500 112.916 

 4.4.3   Leer- en hulpmiddelen  1.674.776 1.264.414 1.375.120 

 4.4.5   Overige  31.086 25.000 16.633 

 Totaal overige lasten 2.976.854 2.613.647 2.759.669 

 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste 

van het resultaat gebracht: 

   
2021 

€  

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

 4.4.1.1.1  
 Honoraria voor onderzoek jaar-

rekening  
32.864   35.000   42.038  

 4.4.1.1.2  
 Honoraria voor andere contro-

leopdrachten  
5.351   20.000   8.995  

 4.4.1.1.3  
 Honoraria advies op fiscaal ter-

rein  
-    

  

-  
  -    

 4.4.1.1.4  
 Honoraria voor andere niet-

controlediensten  
-    

-  

  
  -    

   Accountantskosten    38.214   55.000   51.033 

  2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

4.4.1. Administratie-/ en beheerslasten    

   Uitbesteding salarisadministratie  39.050 46.200 36.808 

   Accountantskosten  38.214 55.000 51.033 

   Advieskosten  100.531 125.000 106.216 

   Onkostenvergoedingen RvT/ bestuur  1.595 2.000 - 

   Medezeggenschapsraad  3.734 5.000 3.208 

   Representatie, PR, open dagen  80.420 114.700 75.083 

   Abonnementen en contributies  136.192 105.000 128.269 

   Verzekeringen  13.790 10.000 8.339 

  Vergaderkosten 21.982 - 2.499 

   Telefoon en porti  73.660 99.000 67.987 

   Kantoorbenodigdheden en adm.lasten  17.204 16.500 20.114 

   Kosten betalingsverkeer  5.017 7.000 6.923 

   ICT  599.761 613.533 738.115 

   Website  9.431 - 8.435 

   Projecten  7.370 9.800 1.969 

 Totaal Administratie-/ en beheerslasten 1.147.949 1.208.733 1.254.999 
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Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidige 

en/of vorige boekjaar. Bovengenoemde honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Progresso 

zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid A WTA (Wet 

toezicht accountantsorganisaties). Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het factu-

renstelsel. 

    
2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

4.4.2. Inventaris en apparatuur    

   Klein meubilair  2.281 15.000 6.173 

   Kopieerkosten  90.050 90.000 59.909 

 Ouderraad/ ouderparticipatie 4.262 8.500 99 

   Wisseling school  12.636 - 10.826 

 Vakliteratuur en documentatie 7.076 2.000 1.585 

   Overige kosten  6.738 - 34.323 

   Totaal Inventaris en apparatuur 123.043 115.500 112.916 

 

 

    

  

2021 

€ 

Begroting 2020 

€ 

2020 

€ 

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen    

   Doorstroomprogramma's  130.950 100.000 56.000 

   Taalbeleid, Remedial Teaching  1.402 5.500 1.624 

   Boekenpakketten, lesmaterialen  926.764 684.245 794.595 

   Vakgroepen en secties  60.036 118.000 90.715 

   Profielkosten en projecten  206.659 161.464 262.677 

   Leerling activiteiten  150.556 63.705 38.254 

   Werkweken  2.143 60.000 77.586 

   Kosten zorglijn  6.758 - 3.672 

   Bijles, examentraining, studiebegeleiding. e.d.  157.026 46.500 24.143 

   Afscheid leerlingen  32.484 25.000 25.852 

 Totaal Leer- en hulpmiddelen 1.674.776 1.264.414 1.375.120 

De uitgaven zijn evenredig over het schooljaar verdeeld. Tegenover het doorstroomprogramma staan gelijke 

inkomsten.                      

 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  
2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

6.1. Financiële baten    

6.1.1   Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  -    -  521 

  Totaal financiële baten -                   - 521 

In 2020 heeft Progresso een depositorente ontvangen van € 521. In 2021 heeft de stichting alle rente betaald 

aan de bank.            



 

9 3  

  
2021 

€ 

Begroting 2021 

€ 

2020 

€ 

6.1. Financiële lasten    

6.2.1  Rentelasten en soortgelijke kosten  17.744 -  15.483  

  Totaal financiële baten 17.744 - 15.483  

In 2021 heeft Progresso € 17.744 aan rente betaald aan de bank. Dit betreft negatieve rente op een positief 

saldo op diversen bankrekeningen die ter beschikking staan aan de stichting. Medio 2021 is de stichting 

overgestapt op schatkistbankieren, waardoor het probleem van negatieve rente is opgelost.  

RESULTAATBESTEMMING 2021 

2.1.1.1 Algemene reserve             434.528 

2.1.1.2.1 Reserve grootonderhoud  450.000  

2.1.1.2.2 Reserve personeel  32.208  

2.1.1.2.3 Reserve Nationaal Programma Onderwijs  2.515.552  

2.1.1.2.4 Reserve bijzondere & aanvullende bekostiging  -136.156  

2.1.1.2.5 Reserve kostenplaats  263.164  

            3.124.768 

   Totaal resultaat             3.559.296 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

De overheid heeft begin 2022 aangekondigd dat voor het voortgezet onderwijs extra geld beschikbaar komt 

vanuit het NPO. De eerdere vergoeding van € 500 per leerling voor schooljaar 2022-2023 is verder verhoogd 

naar € 820 per leerling. De implicatie voor de stichting is ongeveer € 1 miljoen. Nu de coronapandemie naar 

de achtergrond aan het verdwijnen is, worden weer meer activiteiten zonder enige beperkingen georgani-

seerd.        

VERBONDEN PARTIJEN 

§  Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) i.o. is gevestigd in Amsterdam en betreft een samenwer-

kingsverband voor het opleiden van leraren. 

De schoolbesturen zijn: 

▪ Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (Penvoerder); 

▪ Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam; 

▪ Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland; 

▪ Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg. 

 

§  Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen statutair gevestigd in Amsterdam. 
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VERANTWOORDING SUBSIDIES 2021 

 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenclausule 

 

  Kenmerk Datum 
Bedrag 

toewijzing  

Ontvangen t/m 

verslagjaar  

Geheel 

uitge-

voerd 

en afge-

rond 

Nog 

niet ge-

heel af-

gerond 

Studieverlof 19/20 1091749 20-8-2020 70.762 70.762 Ja  

Studieverlof 20/21 1165908 27-7-2021 56.489 56.489  Ja 

Studieverlof 21/22 1177478 23-8-2021 14.444 14.444  Ja 

Studieverlof 21/22 1183478 21-10-2021 -10.286 -10.286  Ja 

NOA 20/21  9161960 15-10-2020 337.091 337.091 Ja  

NOA 21/22 1183919 9-11-2021 396.661 213.999  Ja 

Doorstroomprogramma po-vo DPOVO20054 29-10-2020 116.000 116.000  Ja 

Doorstroomprogramma po-vo DPOVO21047 20-7-2021 117.000 58.500  Ja 

Doorstroomprogramma vmbo-havo DPOVO21100 26-7-2021 49.000 13.475  Ja 

Lente/Zomerschool 2020 LENZO20296 21-04-2020 58.500 58.500  Ja 

Inhaal-en ondersteuningspro-

gramma 
IOP-41830-VO 10-07-2020 517.500 517.500 Ja  

Zij-instromer 2020 1091439 4-8-2020 20.000 20.000  Ja 

Zij-instromer 2021 1180651 21-9-2021 20.000 20.000  Ja 

Capaciteitstesten CAP21-41830 9-11-2021 8.000 8.000  Ja 

Voorkomen onnodig zittenblijvers VOZ21232 9-6-2021 25.000 25.000  Ja 

Totaal     1.796.161 1.519.474     
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WNT MODEL 2021 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient 

te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 

deze publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. 

De indeling van de bezoldigingsklasse van de rechtspersonen of instellingen gebeurt op basis van drie ge-

nerieke instellingcriteria: 

a) Gemiddelde totale baten per kalenderjaar. 

b) Gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten. 

c) Het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren 

 

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd 

op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de 

betreffende bestuursfunctie. 

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteits-

punten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of 

instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). 

Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen 

OCW-sectoren. 

Complexiteitspunten 

 

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria 2021 

Gemiddeld totale baten 6 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3 

Gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren 3 

Totaal aantal complexiteitspunten 12 

Bezoldigingsklasse D 

Bezoldigingsmaximum €163.000  

Afwijkende bezoldiging 

Er is geen sprake van afwijkende bezoldiging voor het kalenderjaar 2021 voor topfunctionarissen met een 

bezoldiging van € 1.500 of minder. Tevens is er geen overschrijding van de maximale bezoldiging door een 

topfunctionaris.  
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende top-

functionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

 [ Bedragen x € 1 ] drs.  E. Weiss 

Functiegegevens Voorzitter College van bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging 2021   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 150.311 

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.281 

Subtotaal € 159.592 

Individueel bezoldigingsmaximum € 163.000 

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € 0 

Totaal bezoldiging € 159.592 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

Gegevens 2020   

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2020 (fte) 1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging 2020   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 130.354 

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.663 

Subtotaal € 151.017 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 157.000 

Totaal bezoldiging 2020 € 151.017 

De bestuurder heeft een fulltime dienstbetrekking voor 1.641 uur per jaar (1 FTE/40 uur per week). Dit geldt 

voor zowel het kalenderjaar 2021 als het kalenderjaar 2020. De bestuurder was het hele jaar in dienst.  

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 

12.  

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Vergoedingen 2021 

Naam 

Voor-

zitter 

J/N 

Ingang 

dienstver-

band 

Einde 

Dienstver-

band 

Maxi-

male 

belo-

ning 

€ 

Belo-

ning 

2021 

€ 

Belo-

ning 

2020 

€ 

Be-

last-

bare 

on-

kos-

ten 

ver-

goe-

ding 

€ 

Voor-

zienin-

gen Be-

loning 

op ter-

mijn 

2020 

€ 

Voorzie-

ningen 

Belo-

ning op 

termijn 

€ 

Uitke-

ringen 

beëindi-

ging 

dienst-

verband 

€ 

M.H.W. van Buren-Osinga J 01-01-2021 31-12-2021 24.550 10.624 10.666  0 0  

M. Abdelatti N 01-01-2021 31-12-2021 16.300 5.312 5.333  0 0  

P.M.E. van Dam N 01-01-2021 31-12-2021 16.300 5.312 5.333  0 0  

M. Karssen N 01-01-2021 31-12-2021 16.300 5.312 5.333  0 0  

M.C. Robijns N 01-01-2021 31-12-2021 16.300 5.290 5.333  0 0  

De maximale beloning voor de Raad van Toezicht is gemaximeerd op 15% van € 163.000 = € 24.550 voor de 

voorzitter en 10% van € 16.3000 = € 16.300 voor de overig leden van de Raad van Toezicht.  

Vergoedingen 2020 

Naam 

Voor-

zitter 

J/N 

Ingang 

dienstver-

band 

Einde 

Dienstver-

band 

Maxi-

male 

belo-

ning 

€ 

Belo-

ning 

2020 

€ 

Belo-

ning 

2019 

€ 

Be-

last-

bare 

on-

kos-

ten 

ver-

goe-

ding 

€ 

Voor-

zienin-

gen Be-

loning 

op ter-

mijn 

2020 

€ 

Voor-

zienin-

gen Be-

loning 

op ter-

mijn 

€ 

Uitke-

ringen 

beëin-

diging 

dienst-

verband 

€ 

M.H.W. van Buren-Osinga J 01-01-2020 31-12-2020 23.550 10.666 10.162   0 0   

M. Abdelatti N 01-01-2020 31-12-2020 15.700 5.333 5.081   0 0   

P.M.E. van Dam N 01-01-2020 31-12-2020 15.700 5.333 5.081   0 0   

M. Karssen N 01-01-2020 31-12-2020 15.700 5.333 5.081   0 0   

M.C. Robijns N 01-01-2020 31-12-2020 15.700 5.190 5.081   0 0   

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepa-

ling van toepassing is 

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  
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1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepa-

ling van toepassing is 

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Dit is voor Progresso niet van toepassing.  
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10 .  ONDERTEKENING BESTUUR & RAAD VAN TOEZICHT  

Vastgesteld door het bestuur op 24 juni 2021 

 

drs. J.S. van Biemen, bestuurder 

 

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 juni 2021 

 

 

M.H.W. van Buren-Osinga, voorzitter 

 

M. Abdellati 

 

P.M.E. van Dam 

 

M. Karssen 

 

Vacature  



 

1 0 0  

VERKLARING ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT  
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BIJLAGEN 

Comp l i anc e  Gove rnance c ode  VO -Raad  

# Onderwerp Toelichting Waar te vinden 

1 Publicatie jaarverslag 
 

Progressosite 

2 Publicatie statuten 
 

Progressosite 

3 Publicatie bestuursreglement 
 

Progressosite 

4 Inzicht in samenstelling, nevenfuncties (zo-

wel bezoldigd als onbezoldigd) en honore-

ring van bestuur en toezichthouder 

In het jaarverslag zijn alle neven-

functies van de huidige bestuur-

der en toezichthouders terug te 

vinden. 

Jaarverslag, Progressosite 

 

5 Publicatie rooster van af- en aantreden van 

de toezichthouder cf. de maximale termijn 

van acht jaar 

Dit geven wij aan in het jaarver-

slag in de inleiding van het ver-

slag van de Raad van Toezicht. 

Jaarverslag, Progressosite 

 

6 Publicatie klachtenregeling 
 

Progressosite 

7 Publicatie klokkenluidersregeling 
 

Progressosite 

8 Publicatie integriteitscode 
 

Progressosite 

9 Het bestuur rapporteert in het jaarverslag 

over de wijze waarop de evaluatie van het 

bestuur door het intern toezicht heeft 

plaatsgevonden. 

 
 

10 Een bestuurder in het voortgezet onderwijs 

kan niet tegelijkertijd de functie van intern 

toezichthouder vervullen bij een onderwijs-

organisatie binnen de onderwijssector VO, 

niet zijnde een samenwerkingsverband 

voor passend onderwijs 

Compliant; In het jaarverslag zijn 

alle nevenfuncties van de hui-

dige bestuurder terug te vinden.  

n.v.t. 

11 Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet 

onderwijs kan niet binnen vier jaar na af-

treden benoemd worden tot bestuurder bij 

dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij 

toezichthouder is of is geweest 

 
n.v.t. 

12 De rechtspersoon, vertegenwoordigd door 

het bestuur, bestuurt als bevoegd gezag 

de onderwijsorganisatie. Hem komen alle 

taken en bevoegdheden toe die tot het be-

stuur van de onderwijsorganisatie behoren. 

Het bestuur is daarvoor eindverantwoorde-

lijk en kan daarop worden aangesproken. 

 
Bijlage A (statuten) en H 

(bestuursreglement), Hand-

boek Governance, Progres-

sosite 

 

  Verantwoordelijkheid: 

1 Bestuur en intern toezicht bevorderen een 

open (aanspreek)cultuur waarin mensen el-

kaar kennen en elkaar kunnen en durven 

aanspreken. Hierbij horen uitgangspunten 

ten aanzien van de professionaliteit en 

professionele ruimte van allen die in de or-

ganisatie werken, de ‘menselijke maat’ bin-

nen de organisatie en het (gesprek over) 

integer handelen. 

Het professioneel statuut wordt 

cyclisch geëvalueerd binnen de 

organisatie. Het s-HRM-plan be-

vat uitgangspunten gebaseerd 

op de integriteitscode en ver-

bonden met het professioneel 

statuut. 

Professioneel statuut 

s-HRM-beleidsplan 

Integriteitscode, Progresso-

site 

 

 

2 Het bestuur ontwikkelt een visie op het be-

trekken van interne en externe belangheb-

benden en geeft hier invulling aan. Belang-

hebbenden worden actief uitgenodigd om 

mee te denken over de wijze waarop zij bij 

de onderwijsorganisatie betrokken willen 

zijn. Het strategisch beleidsplan en andere 

richtinggevende zaken kunnen hier 

Wij beschikken over data uit ou-

der-, leerlingen- en personeelen-

quêtes. We hebben ons als doel 

gesteld deze data te betrekken 

in de gesprekken met onze sta-

keholders om tot nieuwe inzich-

ten te komen.  

 

Jaarverslag, Progressosite 

 

Genoemde enquêtes kun-

nen op hoofdlijnen worden 

gevolgd via Scholen op de 

kaart 
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# Onderwerp Toelichting Waar te vinden 

onderdeel van zijn. Ook de jaarlijkse ver-

antwoording kan gebruikt worden om be-

langhebbenden te betrekken bij de verdere 

verbetering van het onderwijs en van de 

organisatie. 

Het CvB heeft een denktank in-

gericht (zie voor de leden de 

Progressosite) om te brainstor-

men over diverse onderwerpen. 

 

Daarnaast kent Progresso een 

COR (Centrale Ouderraad), waar-

bij het CVB in overleg treedt met 

de voorzitters van de ouderra-

den. Het CvB luncht minimaal 

een keer per jaar met de leden 

van de leerlingenraden. 

3 Het bestuur spant zich in voor een goede 

verbinding met belanghebbenden binnen 

en buiten de organisatie, met bijzondere 

aandacht voor de relatie met de (gemeen-

schappelijke) medezeggenschapsraad. Het 

intern toezicht ziet hierop toe, onder an-

dere door het periodiek gesprek met de 

(G)MR constructief te benutten 

De bestuurder is verantwoorde-

lijk voor goede medezeggen-

schap binnen de organisatie, zo-

als beschreven in het bestuursre-

glement. En is deels aanwezig bij 

de CMR- vergaderingen. 

De RvT voert conform de PC-cy-

clus minimaal 2 keer per jaar 

thematisch overleg met de CMR. 

 

De bestuurssecretaris overlegt 

namens het bestuur over de 

voortgang van advies- en in-

stemmingsverzoeken en over de 

inbreng van het bestuur in de 

eerstvolgende vergadering van 

de CMR. 

Bestuursreglement 

Medezeggenschapsstatuut 

> Progressosite 

 

4 Besturen hebben een gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor een regionaal dek-

kend, kwalitatief hoogstaand en zo divers 

mogelijk onderwijsaanbod. Vanuit die ver-

antwoordelijkheid pakken zij regionale 

vraagstukken gezamenlijk op. Het intern 

toezicht vervult hierbij, indien nodig, een 

extern verbindende en intern stimulerende 

rol. 

De bestuurder is lid van het 

OSVO-bestuur en portefeuille-

houder RPO (Regionaal Plan On-

derwijs), als zodanig voorzitter 

werkgroep RPO. 

OSVO/RPO 

 

5 Het bestuur spreekt periodiek met de 

(G)MR en eventueel andere belanghebben-

den over de toepassing van de principes 

van de code in relatie tot de opgaven waar 

de onderwijsorganisatie voor staat. 

Dit onderwerp is een jaarlijks on-

derdeel van de bespreekagenda 

met de CMR. 

PC-cyclus 

Bespreekonderwerpen CMR 

6 Het intern toezicht ontwikkelt, in afstem-

ming met het bestuur, een toezichtvisie en 

–kader en operationaliseert deze. Hierin 

wordt onder andere helder hoe het interne 

toezicht invulling geeft aan haar rollen (ad-

viseur, werkgever, toezichthouder en net-

werker), hoe zij hiernaar handelt en welke 

informatie daarvoor nodig is. Hierbij wordt 

als uitgangspunt gehanteerd dat het be-

stuur de organisatie vertegenwoordigt. 

Dit document wordt jaarlijks ge-

evalueerd. De huidige versie 

wordt in 2019 geactualiseerd. 

Operationeel Toezichtkader 

RvT, Progressosite 

7 Het intern toezicht waarborgt de aanwe-

zigheid van voldoende expertise, ervaring 

en diversiteit in de eigen geleding, afge-

stemd op de huidige en toekomstige op-

gaven van de onderwijsorganisatie. 

In het OT is opgenomen dat dit 

bij het ontstaan van een vacature 

in elk geval aan de orde moet 

komen. Hierbij worden in over-

leg met de MR de profielen van 

de toezichthouders geactuali-

seerd. 

Reglement RvT, Profielen 

(Handboek Governance) 
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# Onderwerp Toelichting Waar te vinden 

8 Het intern toezicht beslist als werkgever 

over de profielschets, benoeming, arbeids-

voorwaarden, beloning en beoordeling, 

schorsing en ontslag van de leden van het 

bestuur. Bij de benoeming van een be-

stuurder toetst het intern toezicht tenmin-

ste de betrouwbaarheid, integriteit, kwali-

teit en geschiktheid voor de functie. 

Dit is opgenomen in de statuten 

van de stichting en operationeel 

toegewezen aan de leden van de 

remuneratiecommissie. 

Bijlage A (statuten), Hand-

boek Governance 

Reglement Remco 

Reglement RvT 

Operationeel toezichtkader 

9 Het bestuur stimuleert een professionele 

cultuur binnen de organisatie gericht op 

voortdurende professionalisering en on-

derlinge samenwerking. 

Naast de bestaande documenten 

is dit ook voortdurend onder-

werp van gesprek in o.a. de di-

rectieraad. 

sHRM-beleidsplan 

Professioneel statuut> Pro-

gressosite 

10 Het bestuur en het interne toezicht maken 

jaarlijks een integrale balans op van het 

functioneren van het bestuur in relatie tot 

de opgave(n) van de onderwijsinstelling). 

Onderdeel daarvan is dat het bestuur eens 

in de vier jaar deelneemt aan een vorm van 

collegiale bestuurlijke visitatie. Hierbij wor-

den, daar waar dat nodig is om tot een 

goed beeld te komen, relevante belang-

hebbenden betrokken. Dit leidt tot een 

professionaliseringsbeeld voor het bestuur. 

Dit is inderdaad onderdeel van 

de gesprekken die Remco voert 

met de bestuurder. 

 

In 2019 neemt Progresso deel 

aan tranche # van de bestuurlijke 

visitatie van de VO-Raad. 

OT > Progressosite 

Reglement Remuneratie-

commissie (Handboek Go-

vernance) > Progressosite 

 

11 Het bestuur zet zich in voor het goed func-

tioneren en de doorlopende professionali-

sering van de (G)MR en stimuleert de be-

trokkenheid van leerlingen, ouders en per-

soneel bij de school. 

 
 

12 Het interne toezicht evalueert periodiek 

het functioneren van het intern toezicht als 

collectief en van de individuele leden, het 

samenspel met het bestuur en eventueel 

het samenspel met andere belanghebben-

den, zoals de (G)MR. Eens in de drie jaar 

gebeurt deze evaluatie van het interne toe-

zicht onder leiding van een externe partij. 

Het interne toezicht bespreekt de conclu-

sies hiervan met het bestuur en geeft hier-

aan uitvoering. 

 
Operationeel toezichtskader 

> Progressosite 

 

Verslag hiervan in het jaar-

verslag in het jaarverslag van 

de RvT. > Progressosite 

13 Het interne toezicht inventariseert jaarlijks 

zijn professionaliseringsbehoefte, legt dat 

vast in een opleidingsplan en geeft invul-

ling aan de uitvoering hiervan. 

Conform de jaarplanning heeft 

de RvT twee studiebijeenkom-

sten per jaar met een externe. De 

scholingsbehoefte wordt tevens 

jaarlijks vastgesteld in de jaar-

lijkse evaluatiedag. 

Jaarplanning 

14 De voorzitter van het intern toezicht be-

waakt het goed functioneren van het intern 

toezicht, collectief en individueel, en ziet 

toe op de opvolging van de aandachtspun-

ten van de zelfevaluatie. 

 
 

15 Het bestuur organiseert periodiek het ge-

sprek in de onderwijsorganisatie over inte-

ger, professioneel en ethisch verantwoord 

handelen en heeft hier zelf een actieve rol 

in. Ook het intern toezicht is hierbij betrok-

ken. De uitkomsten van dit gesprek zijn in-

put voor (en kunnen aanleiding geven tot 

herziening van) de integriteitscode. Bestuur 

en intern toezicht zijn hierop aanspreek-

baar. 

Conform de jaarplanning spreekt 

de RvT twee keer per jaar met de 

CMR, waarvan minimaal een keer 

de genoemde onderwerpen be-

sproken worden. 

Bespreekonderwerpen CMR 
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# Onderwerp Toelichting Waar te vinden 

16 Het bestuur en het intern toezicht spreken 

periodiek over de (schijnbare) belangen die 

hun leden uit hoofde van (neven)functies 

of persoonlijk hebben), maken afspraken 

over de omgang hiermee en leggen dit 

vast. 

 
Jaarlijks/cyclisch bij het vaststel-

len van het jaarverslag van de 

RvT. 

 

17 Een interne toezichthouder meldt een (po-

tentieel en/of schijnbaar) tegenstrijdig be-

lang aan de voorzitter van het interne toe-

zicht en zijn collega-leden en verschaft alle 

relevante informatie. Hieronder valt in ie-

der geval het door een interne toezicht-

houder aanvaarden van een hoofd- of ne-

venfunctie, al dan niet betaald. Het interne 

toezicht beslist of sprake is van een tegen-

strijdig belang en hoe daarmee wordt om-

gegaan en maakt melding van deze belan-

genafweging en de uitkomst in het jaarver-

slag. 

 
Reglement RvT 

Openheid 

18 Het bestuur laat zien hoe de bestuurlijke 

inrichting, waaronder de checks and balan-

ces, van de organisatie is vormgegeven en 

specifiek de verantwoordelijkheden tussen 

bestuur, intern toezicht en medezeggen-

schap.  

In de hiernaast genoemde stuk-

ken zijn diverse vormen van toe-

zicht, checks and balances en 

bestuurlijke processen terug te 

vinden.  

Jaarverslag 

Medezeggenschapsregle-

ment 

Kwaliteitsplan 

Managementstatuut 

Bestuursreglement 

Evaluatiedocument beleids-

stukken 

19 Het bestuur maakt zichtbaar:  

- welke ambities en doelen zij heeft gefor-

muleerd, bijvoorbeeld in het strategisch 

beleidsplan, en welke leer- en organisatie-

opbrengsten zijn behaald;  

- op welke wijze de betrokkenheid van be-

langhebbenden hierbij is vormgegeven en 

op welk(e) moment(en) hun inbreng in de 

beleidscyclus heeft plaatsgevonden;  

- op welke wijze de samenwerking met het 

primair- en vervolgonderwijs is vormgege-

ven en  

- op welke wijze zij, in samenwerking met 

andere onderwijsbesturen, een regionaal 

dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo di-

vers mogelijk onderwijsaanbod nastreeft. 

Jaarlijks beschrijft het bestuur de 

strategische jaardoelen op basis 

van de strategie. Deze worden 

vastgelegd in samenspraak met 

de directeuren van de scholen.  

Deze informatie staat ook in het 

jaarverslag in de verslagen van 

de scholen - want daar gebeuren 

deze zaken natuurlijk primair - 

onder eindverantwoordelijkheid 

van het CvB. 

Strategie 

Jaarverslag 

20 Het intern toezicht geeft in het jaarverslag 

aan op welke wijze het proces rondom de 

jaarlijkse accountantscontrole is verlopen. 

 
Jaarverslag > Progressosite 

 

Comp l i anc e  Ve r en i g i ngs c onvenan t  VTO I -NVTK  

# Kwaliteitskenmerk Verantwoording 

1 De leden nemen verantwoordelijkheid voor de kwa-

liteit van hun toezicht. 

De vier kernwaarden worden geëvalueerd tijdens de 

jaarlijkse evaluatie. Er wordt gewerkt met een opera-

tioneel toezichtkader. 
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2 Het intern toezicht houdt zich aan de governance 

code van de sector. 

Zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht voldoen 

aan de governancecode. Zie de verantwoording bij 

10.1. 

3 Het intern toezicht heeft een openbare profielschets 

van het toezichtsorgaan. 

Deze staan in het Handboek Governance op de Pro-

gressosite 

4 Jaarkalender en borgingsagenda op basis van PDCA 

van de organisatie en verslaglegging. 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De vergader-

cyclus en de agenda worden afgestemd op de PDCA 

van de stichting. 

5 Het hanteren van een transparante openbare pro-

cedure voor werving, selectie en (her)benoeming 

van zowel de bestuurder als van de eigen leden. 

Aan de voorwaarde wordt voldaan. 

6 Het intern toezicht geeft actief invulling aan de 

werkgeversrol. 

Er is een actieve remuneratiecommissie (Remco). 

7 Het intern toezicht evalueert jaarlijks het eigen 

functioneren. 

De RvT evalueert jaarlijks onder begeleiding van een 

externe deskundige. 

8 Het intern toezicht stelt jaarlijks een scholingsplan 

op. 

In de jaarkalender van de RvT zijn twee scholingsmo-

menten opgenomen.  

9 Het intern toezicht legt jaarlijks verantwoording af 

over de honoreringsregeling. 

Aan de voorwaarde wordt voldaan. Zie jaarverslag 

op de Progressosite. 

10 Het intern toezicht heeft een actieve informatie-

plicht. 

Er wordt regelmatig gesproken met o.a. de MR. Er is 

ruimte voor contact met andere stakeholders. 

 


