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Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Agora. 
Hierin verantwoorden we ons als schoolbestuur over 
ons reilen en zeilen in het achterliggende jaar. 

Voor we dat doen, een terugblik uit persoonlijk 
perspectief. Daar is alle reden voor want 2020 was een 
heel bijzonder jaar. Een jaar waarop we met gepaste 
trots kunnen terugkijken. 

Door de Covid-19 pandemie werd iedereen die bij 
het onderwijs betrokken is, kinderen, ouders, leraren, 
ondersteuners en leidinggevenden immers op een 
heel ingrijpende wijze geraakt. In de werksituatie, 
vanwege de lock-downs, maar net zo hard in de 
persoonlijke situatie. Leraren overwonnen hun angst 
en ICT-onwennigheid door tóch waar dat kon fysiek 
onderwijs te geven en toen dat nodig was, in recordtijd 
over te schakelen naar online onderwijs. Directeuren 
improviseerden en organiseerden, hielden het hoofd 
koel, motiveerden hun medewerkers. Ouders slaagden 
er in om naast hun eigen werkzaamheden ook het 
thuisonderwijs uit te voeren. Een hoogstandje! 
Kinderen lukte het ondanks alle hectiek en drukte 
thuis en het gemis van vriendjes en leraren vaak  
zelfstandig hun werk te doen, wisten de opgelopen 
achterstand in het algemeen binnen de perken te 
houden. We zijn oprecht trots op ieders veerkracht 
en flexibiliteit en onder de indruk van wat hierin aan 
werk is verzet! 

Met vertrouwen kijken we naar de toekomst. De 
door de Rijksoverheid ruimhartig ter beschikking 
gestelde middelen uit het NPO, bedoeld om de 
opgelopen achterstanden te bestrijden, zullen we op 
een uitgebalanceerde wijze effectief inzetten in de 
schooljaren 2021/2022 en 2022/2023.

We beginnen in deel A van dit jaarverslag met 
een korte kenschets van de organisatie, van de 
doelstelling en van hoe Agora is opgebouwd. 
Vervolgens komen we tot een verantwoording van 
beleid. We beschrijven welke beleidsmatige keuzes we 
hebben gemaakt om tot goed onderwijs te komen. In 
deel B vindt u de jaarrekening, de verantwoording van 
de wijze waarop we de ons ter beschikking gestelde 
middelen hebben ingezet. Het bestuursverslag en de 
jaarrekening vormen samen het jaarverslag van de 
Stichting. 
 
Bij een terugblik op 2020 ontkomen we als vermeld 
niet aan de invloed van Corona. De Covid-19 pandemie 
heeft een sterke stempel gedrukt op het afgelopen 
jaar, eigenlijk op alles: op de samenleving, op het 
onderwijs, op gezinnen, op het welbevinden van 
medewerkers, op het welbevinden van kinderen, en 
op de financiën van de Stichting. Liefst tweemaal 

Voorwoord

voorwoord

De Covid-19 
pandemie heeft een 

sterke stempel gedrukt 
op het afgelopen 

jaar.
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kregen we te maken met een lock-down periode en 
moesten er flinke inspanningen gedaan worden om 
onderwijs op afstand in te richten, in combinatie met 
noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van 
ouders met cruciale beroepen. Verderop meer hierover.  
 
Naast remmende en ontwrichtende effecten van 
de pandemie zien we ook een aantal heel positieve 
ontwikkelingen. Medewerkers, kinderen en ouders 
hebben een heel grote mate van flexibiliteit getoond 
in het omgaan met de ingrijpend gewijzigde 
omstandigheden en een hoge inzet getoond. Ten 
aanzien van het gebruik van digitale media, het 
realiseren van onderwijs op afstand en flexibel 
organiseren zijn flinke stappen gezet, die geborgd 
worden voor de toekomst. We zijn daar trots op. 
 
Trots zijn we ook op het feit dat we letterlijk ‘Op 
Koers’ zijn gebleven. Aan ‘Koers 2019 – 2023’, ons 
meerjarenbeleidsplan, hebben we – ondanks de 
urgentie die dagelijkse actie steeds meebracht- 
goed vast kunnen houden. Onze speerpunten 

‘Flexibel Organiseren’, ‘Bildung’, ‘Agora als Leer- en 
Leefgemeenschap’ en ‘Kwaliteitscultuur’ bleken ook in 
hectische omstandigheden van grote waarde.    
 
Van dit boeiende en hectische jaar 2020 treft u hierbij 
het verslag en de verantwoording. We hechten sterk 
aan een open en nuchtere verantwoording en dialoog. 
Mochten onderdelen uit dit jaarverslag vragen 
oproepen of nadere toelichting vergen, aarzelt u dan 
niet om contact op te nemen. We gaan graag het 
gesprek aan. 

We wensen u veel leesplezier.

Het College van Bestuur 
Drs. T.P. (Taco) Keulen
M.C. (Rien) Spies MLE

voorwoord

Met vertrouwen 
kijken we naar de 

toekomst



7 agora JAARVERSLAG 2020

Het jaarverslag 2020 van stichting Agora is op 
25-05-2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht 
en is op 01-06-2021 vastgesteld door het College van 
Bestuur.

Drs. T.P. Keulen (voorzitter)
M.C. Spies MLE (lid)

De jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het burgerlijk Wetboek, 
met uitzondering van de afdelingen 1 (algemene 
bepalingen), 10 (openbaarmaking), 11 (groottecriteria) 
en 12 (bepalingen rechtspersonen van onderscheiden 
aard), een en ander voor zover in deze regeling niet 
anders is bepaald.

voorwoord
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belangrijke doelstellingen van onderwijs. Door onze 
actieve participatie in het Plan Poelenburg, in De 
Zaanse Zomerschool, in de Brede Schoolacademie en 
door de inzet van verlengde leertijd voor kinderen 
in achterstandssituaties en van brugfunctionarissen 
om ook moeilijk toegankelijke gezinsproblematiek 
te begeleiden geven we hier vorm aan. Dit in nauwe 
afstemming met de Gemeente Zaanstad en met 
andere maatschappelijke partners.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van de beloftes uit Koers 
2019-2023. We dragen zorg voor elkaar en onze 
omgeving door een zorgvuldige en duurzame 
relatie aan te gaan.
De zorg voor elkaar wordt zichtbaar in ons 
personeelsbeleid. Zorg voor startende leraren 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het is onze overtuiging en ambitie om door middel 
van goed onderwijs bij te dragen aan een betere 
wereld. We doen dit in de eerste plaats door kinderen 
goed op te leiden tot mensen die aan het eind van 
hun schoolloopbaan gekwalificeerd zijn om hun 
maatschappelijke positie in te nemen. We doen dit ook 
door middel van bildung: brede vorming die maakt 
dat onze kinderen nu en in de toekomst in staat 
zijn uit te groeien tot verantwoordelijke burgers die 
breed ontwikkeld zijn en in staat om maatschappelijk 
verantwoord te functioneren. 
Als een van de grotere werkgevers in de Zaanstreek 
geven we naar onze medewerkers uiting aan onze 
verantwoordelijkheid. Door werkgelegenheid, door 
goed werkgeverschap, door professionalisering. 
Het creëren van gelijke kansen en het tegengaan 
van maatschappelijke tweedeling behoort tot de 

01	
Het schoolbestuur
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In dit hoofdstuk leest u een profielschets van 
het bestuur van de stichting Agora. Met een 
korte beschrijving van onze missie en visie, de 
organisatiestructuur en een overzicht van de Agora 
scholen.

1.1		
Organisatie
Deze paragraaf bevat algemene informatie over de 
organisatie van stichting Agora en de verslagen van 
de Raad van Toezicht en van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad.

Contactgegevens
Agora, stichting voor bijzonder primair onderwijs in 
de Zaanstreek Bestuursnummer: 41251
Adres: Rosmolenstraat 30, 1502 PA Zaandam
Telefoonnummer: 075 201 01 01 
E-mail: info@agora.nu
Website: www.agora.nu

Overzicht scholen
Onder de stichting Agora vallen 24 scholen met een 
grote onderlinge diversiteit aan locaties, populatie 
en onderwijsconcepten (waaronder Jenaplan, 
Dalton en OGO). Hiervan is één school voor speciaal 
basisonderwijs. Alle scholen zijn met een korte 
inhoudelijke beschrijving te vinden op onze website. 
www.agora.nu/scholen/onze-scholen/

bijvoorbeeld. Deze zijn kwetsbaar voor vroegtijdige 
uitval. Gedurende het eerste jaar van het 
dienstverband staat een startende leraar bij Agora 
een dag per week (gerekend naar een full time 
dienstverband) niet voor de klas, maar wordt hij/zij in 
staat gesteld door middel van coaching, peer review, 
collegiale consultatie, cursussen etc. te werken aan 
een stevige persoonlijke toerusting voor het vak. 
In ons ouderenbeleid geven we oudere leraren de 
mogelijkheid tot persoonlijke aanpassingen aan 
de werksituatie, zodat zij langer in staat zijn naar 
tevredenheid te functioneren.
In het onderwijsprogramma wordt veel aandacht 
besteed aan verantwoord rentmeesterschap en 
gezond leven. Vrijwel alle scholen hebben een 
kwalificatie als Gezonde School.
De zorg voor de omgeving is onder meer ook 
zichtbaar in het in 2020 verrichte onderzoek naar 
het binnenklimaat. Ook proberen wij waar het kan 
te investeren in duurzame oplossingen. Op de nieuw 
opgeleverde school Het Zaanplein zijn op kosten 
van Agora zonnepanelen aangebracht. Naast een 
welkome kostenbesparing zien we dit ook als mooie 
bijdrage aan een duurzame samenleving. Met de 
afvalverwerker zijn afspraken gemaakt met betrekking 
tot gescheiden ophalen van afval.
Steeds meer van onze schoolpleinen zijn te kenmerken 
als groene en actieve schoolpleinen. Bij Het SchatRijk 
is sprake van een ook landelijk maatgevend ecologisch 
schoolplein. Dit heeft veel aandacht getrokken. Ook bij 
onder meer De Piramide, De Rietvink en Wij-land zijn 
de traditionele betontegels grotendeels vervangen 
door groen en door voorzieningen die uitdagen tot 
activiteit en bewegen.

mailto:info%40agora.nu?subject=
http://www.agora.nu
http://www.agora.nu/scholen/onze-scholen/
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SCHOOL PLAATS WEBSITE

 RK Jenaplanschool de Bijenkorf Assendelft www.de-bijenkorf.nl
 ICBS het Koraal Assendelft www.het-koraal.nl  
 ICBS de Oceaan Assendelft www.de-oceaan.nl
 ICBS Octant Assendelft www.icb-octant.nl  
 RK jenaplanschool de Regenboog Assendelft www.bs-regenboog.nl
 CBS Wij-land Assendelft www.wij-land.nu  
 CBS de Evenaar Krommenie www.cbs-evenaar.nl 
 RKBS de Hoeksteen Krommenie www.de-hoeksteen.nl
 ICBS WormerWieken Wormer www.wormerwieken.nl  
 ICBS Toermalijn Wormerveer www.icb-toermalijn.nl 
 ICBS de Piramide Koog aan de Zaan www.de-piramide.nl 
 RKBS de Golfbreker Koog aan de Zaan www.de-golfbreker.nl  
 CBS Wij-land Westzaan www.wij-land.nu  
 CBS de Korenaar Oostzaan www.korenaar.nl  
 CBS Tamarinde Zaandam www.tamarinde.nl 
 CBS Kleurenpracht Zaandam www.cbs-kleurenpracht.nl 
 ICBS de Windroos Zaandam www.de-windroos.nl 
 RKBS Paus Joannes Zaandam www.paus-joannes.nl  
 CBS het Baken Zaandam www.het-baken.nl 
 RKBS de Rietvink Zaandam www.de-rietvink.nl 
 CBS Daltonschool de Westerkim Zaandam www.dewesterkim-zaandam.nl  
 ICBS de Vuurvogel Zaandam www.vuurvogel.nl 
 EBS het SchatRijk Zaandijk www.hetschatrijk.nl  
 ICBS het Zaanplein Zaandam www.het-zaanplein.nl  
 SBO Tijstroom Zaandam www.tijstroom.nl 

http://www.de-bijenkorf.nl
http://www.het-koraal.nl
http://www.de-oceaan.nl
http://www.icb-octant.nl
http://www.wij-land.nu
http://www.cbs-evenaar.nl
http://www.de-hoeksteen.nl
http://www.wormerwieken.nl
http://www.icb-toermalijn.nl
http://www.de-piramide.nl
http://www.de-golfbreker.nl
http://www.wij-land.nu
http://www.korenaar.nl
http://www.tamarinde.nl
http://www.cbs-kleurenpracht.nl
http://www.de-windroos.nl
http://www.paus-joannes.nl
http://www.het-baken.nl
http://www.de-rietvink.nl
http://www.dewesterkim-zaandam.nl
http://www.vuurvogel.nl
http://www.hetschatrijk.nl
http://www.het-zaanplein.nl
http://www.tijstroom.nl
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Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) 
waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. 
De MR is de gesprekspartner van de schooldirectie.
Op stichtingsniveau is een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, hierin 
zitten vertegenwoordigers van alle scholen en het 
bestuurskantoor. De GMR is gesprekspartner van het 
College van Bestuur. 
Het bestuur en de scholen worden ondersteund door 
het Centraal Bureau met expertise op het gebied van 
huisvesting, financiën, personeel, communicatie, ICT.

Juridische structuur
Agora is een stichting, met als doel het uitvoeren en 
bevorderen van bijzonder primair onderwijs in de 
Zaanstreek.

Organisatiestructuur
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag 
van Agora en heeft de dagelijks leiding over de 
stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
College van Bestuur. Het bestuur geeft leiding aan 
de schoolleiders, die op hun beurt weer de dagelijks 
leiding op de school hebben. 

GMR COLLEGE VAN BESTUUR

CONTROLLER 

RAAD VAN TOEZICHT 

MR SCHOLEN

CENTRAAL BUREAU
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Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

Drs. T.P. Keulen 
Voorzitter College van Bestuur

Nevenfuncties:
  Voorzitter maatschappelijke adviesraad Stichting 

Zaam
 Lid WMO Adviesraad
  Bestuurder Stichting Schoolleidersregister PO

  (vertegenwoordiger PO Raad, portefeuille 
financiën)

  Adviesraad Stichting Nieuwsplatform De Orkaan

M.C. Spies MLE
Lid College van Bestuur

Nevenfuncties:
   Lid van de ‘selectie en remuneratiecommissie van 

de PO-raad’ ten behoeve van bestuur PO-Raad
   Redactieadviseur Boekenreeks ‘Leiderschap in de 

onderwijspraktijk’ van uitgeverij Pica
   Bestuurslid Stichting tot behartiging van de 

belangen van R.K. Opleidingsscholen
   Bestuurslid PACT Poelenburg Peldersveld, gemeente 

Zaanstad
  Lid adviesraad LEARN! Van VU Amsterdam
  Lid adviesraad kenniscentrum iPabo

Governance
Er is binnen Agora een duidelijke scheiding van 
bestuur en intern toezicht.
Professionele ruimte beschouwen we als een groot 
goed. Dit betekent dat er naast een duidelijke 
sturing op hoofdlijnen ook een zekere mate van 
professionele handelingsvrijheid van de medewerkers 
is. De verschillende organen (College van Bestuur, 
Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR)) en functionarissen 
binnen de onderwijsorganisatie verantwoorden 
zich naar elkaar en tegenover de maatschappelijke 
omgeving omtrent hun keuzes en gaan met anderen 
in dialoog over die keuzes.
Het bestuur heeft in 2019 een nieuwe strategische 
koers vastgesteld, Koers 2019-2023, met doordachte en 
gedragen keuzes en doelstellingen.
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn 
basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in het 
primair onderwijs.

 Het bestuur onderschrijft en handhaaft deze code.
 Agora heeft één afwijking op de Code Goed Bestuur: 

Agora had tot en met 2020 in de Raad van Toezicht 
een bestuurder uit het primair onderwijs. Hiervoor is 
een weloverwogen keuze gemaakt omdat het interne 
toezicht hecht aan inhoudelijke onderwijskennis in de 
Raad van Toezicht.

Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties 
voor primair onderwijs verplicht om de functies van 
bestuur en intern toezicht te scheiden. Binnen Agora 
hebben we gekozen voor een organieke scheiding 
conform het two-tier model.

DRS. T.P. KEULEN / M.C. SPIES MLE

https://www.poraad.nl/files/documents/code-goed-bestuur-in-het-primair-onderwijs
https://www.poraad.nl/files/documents/code-goed-bestuur-in-het-primair-onderwijs
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waarvan het College van Bestuur over de voortgang 
van ontwikkelingen binnen en buiten Agora aan de 
Raad rapporteert. Voorafgaand aan een Raad van 
Toezicht-vergadering vindt een agendaoverleg plaats 
tussen de voorzitters van het Bestuur en de Raad. In 
het verslagjaar zijn geen wijzigingen opgetreden in 
de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur. 
Het College van Bestuur bestaat uit twee personen: 
de heer T.P. Keulen (voozitter) en de heer M.C. Spies 
(lidvan het college). De onderlinge taakverdeling 
binnen het College van Bestuur is vastgelegd in 
arbeidsovereenkomsten c.q. nader uitgewerkt in 
afgesproken doelstellingen die jaarlijks worden 
geëvalueerd en geactualiseerd in een cyclus van 
functioneren en beoordelen. 

Belangrijkste onderwerpen van toezicht 
in het verslagjaar 
De Raad heeft in aanwezigheid van het College 
vergaderd op: 
20 januari, 26 mei (in aanwezigheid van de externe 
accountant), 1 september en 20 oktober. De 
vergaderingen van 24 maart en van 15 december 
zijn in verband met de Covid-19 maatregelen niet 
doorgegaan.
Covid-19 was in 2020 een terugkerend onderwerp 
in de vergaderingen. Het Bestuur heeft de 
Raad regelmatig op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen zoals het sluiten van de scholen, het 
opstarten van onderwijs op afstand en genomen 
maatregelen bij de opening van de scholen. Naast 
de reguliere onderwerpen, zoals het goedkeuren van 
de begroting en het goedkeuren van het jaarverslag 
en de jaarrekening, zijn er in de Raad in 2020 enkele 
bijzondere zaken besproken en besloten. 
De Raad heeft zich gebogen over de eigen opvolging: 
van drie van de vijf leden verstreek in 2020 de 
maximale zittingstermijn. Er is in samenwerking 
met Wesselo & Partners een traject ingezet 
waarbij het profiel is opgesteld voor een voorzitter, 
een lid met het profiel Onderwijskwaliteit en 
onderwijsvernieuwing en een lid met het profiel 
Financiën en risicomanagement. Na het traject van 
werving, selectie en interviews heeft de Raad drie 
nieuwe leden benoemd en afscheid genomen van 
de zittende leden. De nieuwe voorzitter is benoemd 

1.1.1  Verslag Raad van Toezicht 
2020
Het interne toezichtsorgaan is de Raad van Toezicht. 
De Raad is statutair aangetreden in oktober 2011 en 
conformeert zich aan de Code Goed Bestuur in het 
Primair Onderwijs, zoals vastgelegd door de PO-raad 
in 2017. De Raad werkt overeenkomstig een opgesteld 
Reglement voor de Raad van Toezicht. In dit reglement 
is tevens een profielschets voor de leden van de Raad 
opgenomen. 
De Raad vervult zijn functie aan de hand van een in 
2019 vernieuwde Toezichtsvisie en een met het College 
van Bestuur overeengekomen geactualiseerde set 
aan Toezichtsinformatie met daarin aandacht voor 
Strategie, Onderwijskwaliteit, Personeel, Financiën 
en Middelen en Voorzieningen. Op basis van deze 
informatie waaronder periodieke rapportages ziet 
de Raad erop toe dat de organisatie de wettelijke 
voorschriften naleeft en dat middelen rechtmatig 
worden verworven en besteed. 

De Raad treedt op als werkgever, adviseur en 
klankbord voor het College van Bestuur.

De Raad bestond in 2020 uit vijf leden. 
Er zijn binnen de Raad van Toezicht drie 
(voorbereidings)commissies actief: de Audit 
Commissie (financiën), de Remuneratiecommissie 
(beoordelen en belonen) en de Commissie 
Onderwijskwaliteit. De commissies werken aan de 
hand van opgestelde reglementen.  
De leden van de Raad komen telkens voorafgaand 
aan de bijeenkomst met het College van Bestuur in 
eigen kring en beslotenheid bijeen om zodoende het 
eigen functioneren actiever te kunnen evalueren c.q. 
zo nodig bij te sturen en de vergaderingen met het 
College van Bestuur gericht voor te bereiden. 
Leden van de Raad ontvingen in 2020 een vaste 
jaarlijkse vergoeding conform de richtlijnen van de 
VTOI. De Raad wordt bij zijn werk ondersteund door de 
bestuurssecretaris.

Relatie met het College van Bestuur
Een Bestuursreglement en de hierboven genoemde 
vastgelegde opsomming van noodzakelijke 
toezichtsinformatie regelt de relatie met het College 
van Bestuur. Er is een toezichtkalender aan de hand 
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vergadering van 17 maart is geannuleerd i.v.m. 
Covid-19 lockdown.
De belangrijkste onderwerpen die besproken werden 
zijn:

  Implementatie AVG
  Jaarrekening 2019, bestuur verslag, Treasury verslag 

en managementletter accountant
  Tussentijdse resultatenrapportages 2019
  Voorbereiding selectie nieuwe externe accountant
  Begroting 2020
  Ontwikkeling nieuw model voor maandelijkse 

financiële rapportage

Veel tijd is besteed aan het analyseren van de 
tegenvallende resultaten over 2019 en het opzetten 
van een maandelijks rapportagemodel waardoor bij 
eventuele herhaling eerder ingegrepen kan worden.

Verslag van de Commissie 
Onderwijskwaliteit
De vergaderingen vinden altijd plaats in 
aanwezigheid van het lid van het College van 
Bestuur met onderwijskwaliteit in de portefeuille 
en de bestuurssecretaris. Soms worden op 
specifieke thema’s experts uitgenodigd. De 
commissie onderwijskwaliteit bevordert goede 
informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en 
adviseert deze op het terrein van onderwijskwaliteit. 
De commissie kwam in 2020 drie keer bijeen, op 
20 januari, 12 mei en 5 oktober.

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:
Na de sluiting van de scholen door corona, werd het 
onderwijs op afstand een belangrijk agendapunt. 
De commissie is zorgvuldig geïnformeerd over de 
inrichting van de crisisorganisatie, de centrale aanpak 
en de ervaringen op de scholen door de monitor 
onder kinderen, leraren en ouders. Naast informatie 
van het College van Bestuur, kwam er een gesprek tot 
stand tussen de leden van het crisisbeleidsteam en 
enkele leden van de Raad van Toezicht. 
Op de agenda stonden ook de verbetertrajecten op de 
drie scholen die negatief waren beoordeeld door de 
inspectie. Begin mei werd duidelijk dat alleen Octant 
nog op onvoldoende stond. Dit is na herinspectie 
gewijzigd in voldoende. Daarnaast informeerde het 

per 20 oktober 2020. De andere twee leden treden 
met ingang van 1 januari 2021 toe tot de Raad. Tevens 
heeft de Raad in het verslagjaar, na een zorgvuldige 
procedure voorbereid door de Audit commissie in 
samenspraak met het College van Bestuur, een nieuwe 
accountant benoemd.
Vooruitlopend op een bestuurswisseling in 2022 heeft 
de Raad samen met het Bestuur gesproken over de 
visie op leiderschap. 

Externe ontwikkelingen
De ontwikkelingen rondom Covid-19, en dan met 
name de kabinetsbesluiten over sluiting en opening 
van de scholen, zijn van grote invloed geweest. Dit 
onderwerp heeft in 2020 continu op de agenda 
gestaan. De gemeente Zaanstad heeft samen met 
diverse partijen, waaronder het onderwijs, het 
Pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040 gesloten. 
De samenwerking heeft als doel de armoede, 
leerachterstanden, kansenongelijkheid en criminaliteit 
in de wijken op te lossen. 

Strategisch Beleidsplan
In 2020 heeft het strategisch beleidsplan ‘Koers 
2019-2023’ meer handen en voeten gekregen in de 
organisatie. De Raad bevraagt het Bestuur regelmatig 
over de stand van zaken en de voortgang. 

Operaties
In de Voortgangsrapportage informeert het Bestuur 
de Raad structureel over lopende en operationele 
zaken zoals de voortgang van nieuwbouw van 
scholen, het meerjarenonderhoudsplan, leerling 
prognoses, het Bestuursformatieplan, problematiek 
rondom het lerarentekort waaronder zij-instroom, 
capaciteitsplanning, flexibiliteit en mobiliteit van 
personeel, ontwikkelingen op ICT-gebied en AVG.

Verslag van de Audit Commissie
De vergaderingen van de commissie worden 
bijgewoond door één van de twee bestuurders 
alsmede door de interne en de externe controller van 
de stichting. Verder wordt de commissie ondersteund 
door een medewerker van het secretariaat van Agora.
De commissie heeft in 2020 viermaal vergaderd, 
op 13 januari, 19 mei, 6 oktober en 8 december. De 



18 agoraJAARVERSLAG 2020

deel: a

een groot aantal kandidaten. Na de selectie en een 
gesprek met de benoemingsadviescommissie, heeft 
de remuneratiecommissie een voordracht gedaan 
voor drie nieuwe leden. Naast de leden van de 
commissie heeft ook Annemarie Thijs aan dit traject 
deelgenomen. 

Overige interne en externe contacten
Op 26 mei 2020 vond overleg plaats met een 
delegatie van de schooldirecteuren. Aan de orde was 
onder andere: 
De Coronacrisis, het doorontwikkelen en 
implementeren van meerjarenbeleidsplan 
Koers 2019-2023 (o.a. flexibel organiseren), 
het strategisch personeelsbeleid mede in 
verband met personeelskrapte en ervaren 
werkdruk, de doorontwikkeling van bildung, de 
bestuurlijke structuur van Agora, de aandacht 
voor inspectierapporten, Kwaliteitszorg, interne 
communicatielijnen en de externe positionering 
van Agora. 

In verband met de Corona maatregelen zijn er geen 
gezamenlijke bijeenkomsten van de RvT en de GMR 
geweest.

Waar nodig en wenselijk nodigt de Raad 
stafmanagers uit om ter ondersteuning van het 
College van Bestuur beleid toelichting te geven op 
actuele thema’s of toekomstige ontwikkelingen. In 
2020 is de beleidsmedewerker (onderwijs) Kwaliteit in 
de vergadering aanwezig geweest om het stelsel van 
kwaliteitszorg toe te lichten. Tevens is de coördinator 
Passend Onderwijs/Samenwerkingsverband 
aanwezig geweest om de raad de informeren over 
ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Schoolbezoeken 2020: alle vijf geplande 
schoolbezoeken zijn in 2020 in verband met 
Covid-19 komen te vervallen. De protocollen voor het 
basisonderwijs geven aan dat er naast het personeel 
op de school het niet gewenst is anderen in de school 
te ontvangen.

bestuur de commissieleden over de wijze waarop zij 
sturing gaven aan de scholen waar zij een risico zagen 
ten aanzien van de eindopbrengsten.
Het stelsel van kwaliteitszorg heeft zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld. Het stelsel stond op de agenda in 
oktober waarbij de focus vooral lag op het visueel 
aantrekkelijk en begrijpelijk presenteren van het 
stelsel zodat iedereen op de scholen er mee uit de 
voeten kan. Ook werd de commissie geïnformeerd over 
de nieuwe schoolweging en de gevolgen hiervan voor 
een aantal scholen.
Uiteraard heeft de commissie aandacht voor 
(het voorkomen van) het lerarentekort en het 
anders organiseren van het onderwijs. Tijdens de 
commissievergaderingen is hier nader op in gegaan. 
De resultaten van de Centrale Eindtoets en uitstroom 
kwamen ook aan de orde. 
De Commissie Onderwijskwaliteit werd steeds goed 
geïnformeerd, ook tussentijds over voor de commissie 
relevante ontwikkelingen in de kwaliteitszorg. De Raad 
van Toezicht en dus ook de leden van de commissie 
hebben als gevolg van Corona spijtig genoeg geen 
schoolbezoeken kunnen afleggen in 2020. Deze 
bezoeken ervaart de commissie als zeer waardevol. In 
2021 zal in samenspraak met het College van Bestuur 
gezocht worden naar een alternatief mochten de 
bezoeken ook dan niet door kunnen gaan. 

Op 5 november 2020 voerden de leden van de 
Commissie Onderwijskwaliteit een gesprek met de 
onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks 
onderzoek. In dit gesprek stonden twee thema’s 
centraal. Het Intern toezicht op Kwaliteitszorg en 
Financieel beheer en de relatie intern toezicht en 
medezeggenschap.

Verslag van de Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie, bestaande uit Fons 
Günther (vz) en Simone Koops, heeft het afgelopen 
jaar naast de reguliere gesprekken met het bestuur 
in het kader van functioneren en beoordelen ook met 
het College van Bestuur gesproken over het proces 
om te komen tot opvolging van de huidige College 
van Bestuur leden. Daarnaast heeft de commissie 
de werving en selectie van drie nieuwe leden voor 
de Raad van Toezicht voorbereid. Hiervoor zijn 
profielen opgesteld en zijn gesprekken gevoerd met 
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Evaluatie van het eigen functioneren en 
professionalisering
De Raad besteedt ieder (intern) overleg aandacht aan 
het eigen functioneren tijdens een korte reflectie en 
terugblik op de vergadering. 
Leden van de Raad hebben zich in 2020 door 
deelname aan cursussen, congressen en thematische 
sessies bekwaamd in: Werkgeverstaken RvT/RvC op 3 
november 2020 via VTOI NVTK (Annemarie Thijs).

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden:

Werkgeverschap
De RvT treedt op als werkgever voor de leden 
van het College van Bestuur. Aanpassing van 
arbeidsvoorwaarden en honorering heeft 
plaatsgevonden met inachtneming van de CAO 
Bestuurders PO (2019). Met de leden van het 
College van Bestuur zijn de doelstellingenafspraken 
vernieuwd.  
De voorzitter van de Raad overlegt enkele malen per 
jaar informeel met de voorzitter van het College van 
Bestuur ter bevordering van het persoonlijk contact en 
uitwisseling van eventuele onderwerpen op dit vlak. 
Hij fungeert tevens als eerste aanspreekpunt tussen 
Raad en College.

A.P.H. (Fons) Günther
Voorzitter RvT
Voorzitter Remuneratie Commissie

Benoemd tot:
20 oktober 2020

Nevenfuncties: 
  Psycholoog Arbo Unie BV 

Utrecht
  Praktijkhouder Mind Your 

Business, advies voor mens en 
werk Zaanstad

S.J. (Simone) Koops-Ouwerkerk  
Vicevoorzitter RvT
Lid Audit Commissie en lid 
Remuneratie Commissie

Benoemd tot:
1 januari 2023

Nevenfuncties: 
  Directeur-bestuurder Stichting 

Bardo, instelling voor palliatieve 
zorg 

 Lid RvT Stichting Hilverzorg
 Bestuurslid Stichting Pier de Boer
 Bestuurslid Associatie 
 Hospicezorg Nederland (AHzN)

M. (Meindert) Eijgenstein
Lid Commissie Onderwijskwaliteit

Benoemd tot:
1 januari 2021

Nevenfuncties: 
  Voorzitter CvB Stichting Prisma 

Almere
 Lid RvT Coöperatie Passend
 Onderwijs Almere.
 Lid RvT Stad en Natuur
  Bestuurslid van 

theatergezelschap de 
 Bonte Hond



20 agora JAARVERSLAG 2020

deel: a

P. (Peter) Prijs
Voorzitter Audit Commissie

Benoemd tot:
1 januari 2021

Nevenfuncties: 
  Ondernemer/

Registeraccountant
 Penningmeester DSG De Sluis
 Penningmeester Stichting 

  Samenbindende Projecten 
Zaanstreek.

A. (Annemarie) Thijs  
Voorzitter Commissie   
Onderwijskwaliteit

Benoemd tot:
1 januari 2023

Nevenfuncties: 
   Regiodirecteur De Zorgcirkel 

Zaanstreek

J.P. (Jaap) Purmer
Voorzitter Raad van Toezicht en 
voorzitter remuneratiecommissie

Benoemd tot:
20 oktober 2024

Nevenfuncties: 
  Voorzitter Raad van Toezicht 

Blijf Groep Amsterdam 
 Lid Raad van Toezicht MEE & de  

 Wering Noord Holland Noord
  Eigenaar en bestuur Access to 

Quality B.V.

Samenstelling GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) van Agora bestaat uit personeels- en 
oudervertegenwoordigers van de aangesloten 
basisscholen (24), een personeelsvertegenwoordiger 
van het Centraal Bureau en een 
personeelsvertegenwoordiger van Agora Support. 
De GMR zou moeten bestaan uit 26 formele 
vertegenwoordigers (één ouder of personeelslid 
per school) en krijgt ambtelijke ondersteuning 
vanuit het Centraal Bureau. Het College van Bestuur 
informeert de GMR over relevante onderwerpen, 
actualiteiten en beleidsvoornemens. Er is een goede 
verdeling van P-GMR en O-GMR leden, echter is 
de GMR niet voltallig. Vier scholen hadden geen 
vertegenwoordiger in de GMR. Nieuwe leden krijgen 
een informatie- en welkomstpakket met onder 
andere het huishoudelijk reglement van de GMR. 
In elke reguliere vergadering was de meerderheid van 
de GMR aanwezig. De vergaderingen zijn voorbereid 
door de voorzitter en de secretaris in overleg met het 
College van Bestuur. Het dagelijks bestuur van de 
GMR bestaat uit de voorzitter (Bastiaan Frelink) en de 
secretaris (Michelle Barten).

1.1.2  Gemeenschappelijke 
medezeggenschap
Aan het geheel van de scholen van Agora en het 
centraal bureau is een GMR verbonden. Elke school 
en elke centrale dienst is hierin vertegenwoordigd. 
De vertegenwoordiging van de scholen bestaat 
voor de helft uit ouders en voor de helft uit 
personeel. Voor de centrale diensten bestaat de 
vertegenwoordiging uit personeel. Afspraken over 
medezeggenschap binnen Agora zijn vastgelegd in 
een Medezeggenschapsstatuut. In het GMR-reglement 
worden nadere regels over de verkiezing, algemene en 
bijzondere bevoegdheden, inrichting en werkwijze van 
de GMR verder beschreven.

Jaarverslag GMR
Met dit verslag geeft de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) aan welke 
onderwerpen, onder andere, aan de orde zijn geweest. 
Het is tevens een verantwoording van de activiteiten 
en bezetting gedurende het jaar.
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Lerarentekort en werkdruk 
Het lerarentekort is een belangrijk en veelbesproken 
onderwerp binnen de GMR, derhalve is het een vast 
punt op de agenda. De GMR wordt door het College 
van Bestuur op de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen en acties omtrent het lerarentekort. 
Zo is de GMR geïnformeerd over personeelswerving, 
anders organiseren en het verloop van het traject 
voor zij-instromers. Dit jaar is het binnen Agora 
wederom noodzakelijk geweest om tijdelijk op 
enkele scholen een 4-daagse schoolweek in te 
zetten. De GMR is op de hoogte gehouden van deze 
noodoplossing en zal erop toezien dat deze maatregel 
als laatste redmiddel ingezet zal worden. 
Naast het lerarentekort, vormt ook de hoge werkdruk 
een vast punt op de agenda. 

Onderwerpen vergadering
De Coronacrisis, het beleid rondom thuisonderwijs, 
de gevolgen voor leerlingen, noodopvang en veilig 
onderwijs op school waren terugkerende thema’s op 
de GMR-vergaderingen van 2020. Hierdoor kwamen 
ook andere onderwerpen die al langer binnen de 
GMR speelden extra aan bod, zoals: ventilatie en 
binnenklimaat, digitalisering, ICT-voorzieningen, 
anders organiseren. De GMR is betrokken bij het 
aanstellen van drie nieuwe leden voor de Raad 
van Toezicht. Tijdens het onderzoek door de 
onderwijsinspectie in het kader van bestuurlijk 
toezicht, heeft de inspectie ook een gesprek gehad 
met leden van de GMR.

Jaarkalender
De GMR werkt met een jaarkalender. Zo is het vooraf 
duidelijk wanneer de jaarlijks terugkerende (beleids-)
stukken voor een vergadering geagendeerd moeten 
worden en kunnen we, proactief, de agenda sturen. 

Vergaderfrequentie 
In 2020 zijn er vijf reguliere GMR-vergaderingen 
geweest, op de volgende data:
30 januari, 27 februari, 25 juni, 17 september, 29 
oktober (via Teams). De vergadering met de Raad van 
Toezicht op 24 maart heeft door de ontwikkelingen 
omtrent Corona geen doorgang kunnen vinden. Op 14 
mei 2020 heeft het Dagelijks Bestuur namens de GMR 
vergaderd met het College van Bestuur. 

Overleg Raad van Toezicht
De vergadering met de Raad van Toezicht stond 
gepland op 24 maart 2020. Deze vergadering 
heeft geen doorgang kunnen vinden. De volgende 
vergadering met de Raad van Toezicht is gepland op 
28 januari 2021. 
In 2020 zijn er drie nieuwe leden aangesteld binnen 
de Raad van Toezicht. Vijf leden van de GMR zijn 
betrokken geweest bij de procedure voor werving en 
selectie van deze nieuwe leden.  

Invloed Corona 
Vanaf de start van de Coronacrisis, is de GMR 
betrokken geweest bij de gang van zaken binnen 
Agora. Via het Dagelijks Bestuur van de GMR, bleef 
de GMR op de hoogte van de ontwikkelingen en de 
beleidsvorming. Hoewel enkele vergaderingen fysiek 
geen doorgang konden vinden, heeft de GMR eerst 
schriftelijk, in kleinere afvaardiging of online, de 
gehele periode in contact gestaan met het College van 
Bestuur. Vervolgens hebben de vergaderingen digitaal 
plaatsgevonden.  
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Besluiten, advies en instemming

Datum  Onderwerp Actie
 
	
30 januari   Functiereeks leraren Instemming verleend
    Gebruik Parro voor toestemming  Instemming verleend
  gebruik beeldmateriaal 

27 februari   Vakantierooster 2020-2021 Instemming verleend

14 mei   Schoolgids Agora 2020-2021 Instemming verleend

25 juni   Bestuursformatieplan Instemming verleend
  Gedragscode ICT leerlingen  Instemming verleend 
  Beleid rookvrije scholen Instemming verleend
  Procedure schorsen en verwijderen Instemming verleend

17 september    Km-vergoeding Instemming verleend

29 oktober  Functieprofielen directeuren en  Instemming verleend
  complexiteitstoelage
  Beleid professionalisering Positief advies

Bastiaan Frelink, voorzitter GMR
Michelle Barten, secretaris GMR
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Door middel van vijf beloften geven wij aan wat onze 
visie op onderwijs is:

  Bijzonder onderwijs
  Inclusie
  Bildung
  Talentontwikkeling
  Duurzaamheid

1.2 
Profiel
Missie & visie
Agora realiseert bijzonder primair onderwijs op 24 
scholen in de Zaanstreek. Ons onderwijs is gebaseerd 
op levensbeschouwelijke waarden. De Bijbel is een 
belangrijke inspiratiebron. Wij willen een bijdrage 
leveren aan een betere wereld, nu en in de toekomst. 
Dat is onze missie.

Inspiratie en bezieling halen we 
uit christelijke waarden.

Wij willen er zijn voor iedereen 
en bieden iedereen gelijke kansen.

Wij bieden een 
brede ontwikkeling 

voor kinderen.

Inclusie

TALENTONTWIKKELING

Bijzonder onderwijs

BILDUNG

Wij stimuleren kinderen en 
medewerkers tot optimale ontplooiing.

DUURZAAMHEID
Wij gaan zorgvuldige 

en langdurige relaties aan.

TALENT
TALENT
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Strategisch beleidsplan
Ons strategisch beleidsplan is in nauwe samenwerking 
met interne en externe belanghebbenden tot stand 
gekomen. In dit strategische plan, ‘Koers 2019-2023’ 
hebben we omschreven wat ons bindt binnen Agora 
en de richting die we met elkaar de komende jaren 
kiezen om nog beter te worden. Hierbij sluiten we 
aan bij en continueren we de reeds ingeslagen 
weg op basis van vijf beloftes die deel uitmaken 
van ons dna: bijzonder onderwijs, inclusie, bildung, 
talentontwikkeling en duurzaamheid. 

De speerpunten in ons beleid zijn:

Bildung 
We leren kinderen zich bewust te worden van hun 
omgeving, hoe te bewegen in de maatschappij en 
nieuwsgierig te worden naar het verleden en de 
toekomst: leren leven;

Flexibel organiseren
De huidige tijd vraagt om flexibele organisatievormen. 
Het leerstofjaarklassensysteem is daarvoor 
ontoereikend. We gaan uit van erkende ongelijkheid 
(specialisatie), gedeelde verantwoordelijkheid, 
flexibilisering en programmatische aanpassingen. 
Naast initiatieven uit de scholen worden hiervoor ook 
Agorabrede scenario’s opgezet;

Agora als leer- en leefgemeenschap
We zien Agora als een gemeenschap waarin er 
solidariteit is tussen scholen. Een leergemeenschap 
waarin professionals met en van elkaar leren en waar 
nodig elkaar ondersteunen. Een leefgemeenschap 
waarin we samenwerken door duurzame relaties aan 
te gaan, duurzaam met onze omgeving om te gaan en 
waarin we omzien naar elkaar;

Kwaliteitscultuur
Iedereen werkt vanuit zijn eigen rol aan 
continue verbetering van het onderwijs, aan 
de eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van 
het werk, de school en de organisatie. Binnen 
deze kwaliteitscultuur richten wij ons op het 
implementeren en verder ontwikkelen van ons stelsel 
van kwaliteitszorg.

Lees hier de volledige tekst van Koers 2019-2023
 

BA

BILDUNG

Flexibel 
organiseren 

Agora als leer- en leefgemeenschap 

Kwaliteits-
cultuur 

https://agorastichting-live-72b7b57d88f74fbfaee-e725d8e.divio-media.net/filer_public/b6/ce/b6ce8f39-9233-48a5-aba7-874379c6207b/agora_koers_2019-2023.pdf
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Toegankelijkheid & toelating
Wij willen er zijn voor iedereen en bieden iedereen 
gelijke kansen, dat betekent dat we niemand 
uitsluiten. Inclusie is in ons strategisch beleidsplan 
Koers 2019-2023 één van de vijf beloften:
Iedereen is uniek en van grote waarde. We voelen 
ons verbonden en respecteren verschillen. Met open 
nieuwsgierigheid kijken wij naar kinderen, ouders 
en onze medewerkers. We willen dat iedereen met 
gelijke kansen onze scholen verlaat.

Identiteit
Agora is een stichting voor bijzonder primair 
onderwijs, dit betekent dat onze 24 scholen onderwijs 
bieden gebaseerd op levensbeschouwelijke waarden. 
Kenmerken hiervan zijn:

  een respectvolle omgang met jezelf, de ander en de 
omgeving,

  dat we ons verbonden voelen met elkaar en dat we 
verschillen respecteren,

  dat het geloof vanuit de Bijbel een inspiratiebron is,
  dat we vertrouwen hebben en geven,
  dat we verantwoordelijk zijn en verantwoording 

afleggen,
  dat we bijdragen aan een betere wereld waar elk 

mens tot zijn recht komt.

 
Agora heeft een klankbordgroep die het bestuur 
adviseert bij identiteitsvraagstukken. Deze groep heet 
de Resonansgroep. De groep bestaat uit vier externe 
en vier interne leden.

De Resonansgroep is vijfmaal bijeengeweest: 
28 januari, 25 maart, 3 juni, 30 september en 
25 november. 

Hieronder leest u het jaarverslag van de 
Resonansgroep.

Onze vergaderingen starten traditiegetrouw met een 
inleiding. Ook dit jaar zijn diverse verhalen gedeeld 
over kleine én grote belangrijke zaken. Persoonlijke 
anekdotes bleken keer op keer een goed vertrekpunt 
voor meer algemene beschouwingen. Naast algemene 
thema’s als beleidsontwikkelingen en strategische 
meerjarenplannen kwam een aantal thema’s steeds 
terug. Dit jaarverslag volgt niet chronologisch hetgeen 
besproken is, maar geeft een logische samenvatting op 
volgorde van het door de Resonansgroep toegekende 
belang.

Agora als leer- en leefgemeenschap
Een thema dat met grote regelmaat besproken is 
binnen de Resonansgroep is hoe de Agora zich kan 

 Externe leden:
 Guido de Bruine adviseur identiteit Verus 
 Karien Verschuren (voorzitter) docent levensbeschouwelijke vorming
 Alida Joachim oud directeur basisschool
 Henk Hofer oud-plaatsvervanger rector St. Michaels College 
 

 Interne leden:
 Judy Hilverda ICBS de Piramide
 Jorunn Gerritsen CBS de Evenaar
 Jolanda Stikkelorum CBS het Baken
 Marloes Fortuijn ICBS het Koraal
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blijven ontwikkelen als leer- en leefgemeenschap. 
Besproken is dat de betrokkenheid op Christelijke 
levensbeschouwing afneemt. De behoefte om elkaar 
te kunnen herkennen in gezamenlijke waarden, 
rituelen en verhalen blijft echter onverminderd 
aanwezig.

De Resonansgroep kent een groot belang toe aan het 
consequent voeren van respectvolle (interreligieuze) 
dialoog. Wij denken dat er binnen scholen gewerkt 
kan worden aan het creëren van een veilig klimaat 
waarin, letterlijk en figuurlijk, ruimte bestaat om met 
elkaar in gesprek te gaan. Er is in de Resonansgroep 
gesproken over initiatieven rondom een zgn 
identiteitsberaad waarin de ‘waartoe’ vraag centraal 
komt te staan. 
De Resonansgroep ziet hier kansen om binnen de 
school verbinding met elkaar aan te gaan en ook 
leerlingen en ouders te betrekken.
Vanuit de Resonansgroep is een aantal 
aandachtspunten benoemd:

  Geef ruimte aan ‘kleine initiatieven’ van 
leerkrachten om vanuit vrijheid en vertrouwen 
eigen projecten te kunnen opzetten en zo met 
elkaar te kunnen leren.

  Creëer draagvlak en ruimte voor goede gesprekken 
binnen de scholen. Geef elkaar ruimte zonder 
elkaar zaken op te leggen.

  Waardeer de cultuurdragers binnen scholen en 
behoud een ‘stevige basis’ van eigenheid in de 
scholen.

  Investeer in ontwikkeling van leerkrachten; kennis 
(over verschillende religies en culturen) is van 
belang voor het voeren van een goed gesprek.

Terugkerend bij verschillende thema’s is het belang 
van de ontwikkeling van de eigen normatieve 
professionaliteit. Er wordt vele malen per dag een 
beroep gedaan op de professionele houding van 
leerkrachten. Vanuit iedere keuze en afweging wordt 
zichtbaar welke normen en waarden iemand heeft en 
dus raakt dit de identiteit van de scholen.

Ontwikkelingen Agora
Wij hebben als Resonansgroep veelvuldig gesproken 
over de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld 
en in de Zaanse regio in het bijzonder. Initiatieven 
rondom de brugfunctionaris en verlengde lestijd in de 
wijk Poelenburg worden door de Resonansgroep zeer 
positief gewaardeerd.
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1.3		
Dialoog
De stichting en de scholen werken nauw samen met 
diverse partijen. Het bestuur vindt het belangrijk om 
met iedereen de dialoog aan te gaan. Zo ook met 
medewerkers of ouders die hun ongenoegen uiten 
over een bepaalde situatie of ontwikkeling.

Verbonden partijen

Samenwerkingsverband  Om ieder kind het meest passende onderwijs te bieden, werken de
Primair Onderwijs Zaanstreek   schoolbesturen in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland 

samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek. 
  http://www.swvpozaanstreek.nl
   Het bestuur van het samenwerkingsverband is het bevoegd gezag van 

de samenwerkende schoolbesturen. Taken en bevoegdheden staan in de 
statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, 
organisatie en het financieel beleid van het samenwerkingsverband.

  
   Het bestuur van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

Zaanstreek bestaat uit: M.C. Spies (Agora), E. Voskuilen (Zaan Primair),  
C. van Meurs (Spoor, Stichting Ithaka, Schoolvereniging voor onderwijs 
op grondslag van vrije persoonlijkheidsvorming) en W. Nederlof 
(onafhankelijk voorzitter)

   Agora heeft geen overwegende zeggenschap in het bestuur en 
loopt geen financieel risico bij een eventuele discontinuïteit van het 
samenwerkingsverband.

http://www.swvpozaanstreek.nl
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De regeling waarborgt dat klachten deskundig en 
onafhankelijk worden beoordeeld en afgehandeld. 
In onderstaande overzicht rapporteren wij het 
aantal uitingen van ongenoegen, dat bij het bestuur, 
de externe vertrouwenspersoon en de Landelijke 
Geschillencommissie in behandeling is genomen.
In totaal zijn in 2020 36 uitingen van 
ongenoegen ingediend bij het bestuur of bij de 
vertrouwenspersoon: in 10 van deze situaties 
werd rechtstreeks contact gezocht met de externe 
vertrouwenspersoon, in 26 situaties werd eerst 
contact gezocht met het bestuur. In ongeveer de 
helft van de situaties was het ongenoegen niet eerst 
besproken met de betreffende schoolleiding. Het 
totale aantal is hoger dan in voorgaande jaren. De 
perikelen rond Corona, noodopvang etc lijken hierin 
zeker een rol te spelen. Een vijftiental uitingen van 
ongenoegen is direct of indirect te relateren aan 
Corona (Corona-maatregelen, noodopvang).   
Ouders zijn mondig in het naar voren brengen van 
een ongenoegen. Het gebruik van de mail leidt soms 

Agora werkt verder samen met de volgende partijen:

Klachtenbehandeling
Onderwijs is boven alles mensenwerk. De persoon en 
de inzet van de leraar, maar ook die van de directeur, 
de IB-er, de bestuurder en alle andere medewerkers 
in de organisatie maken samen kwalitatief goed 
onderwijs. Iedere dag opnieuw vinden tienduizenden 
interacties plaats in onze scholen en worden 
duizenden grote en kleine beslissingen genomen. 
Hoezeer we ook ons best doen en hoe professioneel en 
zorgvuldig we ook te werk gaan, het is onvermijdelijk 
dat er soms ook ongenoegens ontstaan. 
 
De scholen van Agora werken met een 
klachtenregeling. Niet alleen omdat dit een 
verplichting is, maar omdat we het belangrijk 
vinden om met ouders in gesprek te blijven. Gerezen 
ongenoegens willen we boven alles met elkaar 
oplossen. Wanneer dit niet lukt, moet er een goed 
toegankelijke weg zijn om met ondersteuning de 
situatie formeel te toetsen en op te lossen. We steken 
in op een goede communicatie, waardoor we hopen 
deze regeling niet of nauwelijks nodig te hebben. 

Samenwerkingsverbanden

Gemeente  Samenwerking op het gebied van Gemeentelijk 
Onderwijsachterstandenbeleid en Onderwijshuisvesting. Daarnaast 
werkt Agora samen met de gemeente Zaanstad, kinderopvang, 
jeugdgezondheidszorg GGD, sociaal wijkteamorganisatie DOCK en 
andere onderwijsbesturen in het Pact Poelenburg Peldersveld

Kinderopvangorganisaties  Nauwe samenwerking op het gebied van alle vormen van kinderopvang 
en peuterspelen en op het gebied van IKC ontwikkeling

 
Opleidingen Samen opleiden: aspirant opleidingsschool, samen met zes PO besturen   
  en iPabo

Onderwijsbesturen Regionaal en SWV: ZaanPrimair, OpSpoor, SioZ, de Werf en de EigenWijs
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tot te veel laagdrempeligheid: soms bereiken ons ook 
ogenschijnlijk heel impulsief verzonden signalen. Qua 
weging worden alle signalen gelijk behandeld en even 
serieus genomen. Doorgaans bleek het in gesprek 
gaan door het bestuur of de vertrouwenspersoon 
of het weer met elkaar in gesprek brengen van 
betrokkenen voldoende om het ongenoegen op te 
lossen. Formele klachten zijn in 2020, net als in 2019 
en 2018 niet ingediend. 

Het beleid rondom klachten is te lezen in de 
Klachtenregeling.

Catergorie	 	 	 2017	 2018	 2019	 2020

Functioneren van personen of van de school    5		 10		 5		 5
Communicatie naar ouders    5		 	2		 3		 4
Veiligheid en pesten    4		 	1		 9		 8
Ongenoegen over schoolbezetting (lerarentekort)   5		 	7		 0		 4
Wijze van bejegening, beslissingen    2		 	2		 9		 9
Locatiewisseling    0		 	6		 0		 0
Invulling onderwijsprogramma en vieringen   0		 	3		 0		 6
Totaal    21		 31		 26		 36

	 	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020

Totaal aantal uitingen van ongenoegen bij  25		 21		 31		 26		 36
bestuur en/of vertrouwenspersoon  
Behandeld door Landelijke Geschillencommissie  1		 2		 1		 0		 0
Aantal formele klachten   2		 0		 0		 0		 0
Toegekende klachten   0		 0		 0		 0		 0

https://agorastichting-live-72b7b57d88f74fbfaee-e725d8e.divio-media.net/filer_public/e7/fd/e7fd9afa-58dc-4409-a770-e5c75dadd2dd/klachtenregeling_agora.pdf
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Stelsel van kwaliteitszorg
Agora heeft een stelsel van kwaliteitszorg ontwikkeld 
waarmee het bestuur in samenwerking met de 
schooldirecties de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen bewaakt, volgt en verbetert.
Dit stelsel van kwaliteitszorg wordt in deze video 
nader toegelicht.

Hoe werkt het bestuur aan de  
onderwijskwaliteit?
Agora heeft een beleidsmedewerker 
onderwijskwaliteit, mevrouw G. Locatelli, die op basis 
van het stelsel van kwaliteitszorg in nauw contact 
met de directies en intern begeleiders van de scholen 
continu werkt aan de kwaliteit van het onderwijs. 
In de monitor goed onderwijs (MGO) worden de 
schoolplannen, de jaarplannen, de zelfevaluaties 
en de relevante documenten gedeeld en gevolgd 
om vanuit gedeelde verantwoordelijkheid samen 
op te trekken in een continu verbetertraject. Vanuit 
deze MGO worden verbeterplannen opgesteld, 
geëvalueerd en besproken. Belangrijk onderdeel van 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het 
gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 
Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, 
en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 
wordt gevormd door de verantwoording van de 
gestelde doelen, de behaalde resultaten en de 
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

2.1		
Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
Voor Agora is kwaliteit ‘de mate waarin zorgvuldig 
gekozen doelstellingen, gericht op wenselijk 
geachte opbrengsten van het onderwijsproces, het 
voldoen aan de behoefte van de organisatie en 
het tegemoetkomen aan de verwachtingen van de 
verschillende actoren worden gerealiseerd.’

02	
Verantwoording en beleid

https://www.agora.nu/onderwijs/kwaliteit/
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Stelsel van kwaliteitszorg
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orde moet zijn (de standaarden van de inspectie zijn 
voldoende). Het stelsel van kwaliteitszorg is verder 
ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is zichtbaar 
sprake van een kwaliteitscultuur in alle lagen van de 
organisatie.
Het doel is behaald maar is eveneens een 
continu proces van verbeteren. Het stelsel is 
volledig geïmplementeerd en er is sprake van een 
kwaliteitscultuur die door de inspectie als goed 
beoordeeld wordt en door de organisatie positief 
ervaren. De scholen van Agora zijn in 2020 allemaal 
als voldoende beoordeeld door de onderwijsinspectie 
en een aantal scholen komt in aanmerking voor de 
kwalificatie goed. Vanwege de Corona maatregelen 
was het (vervolg)onderzoek hiervoor niet mogelijk. 
In het vierjaarlijks bestuurlijk toezicht heeft de 
inspectie de organisatie voldoende beoordeeld. In 
2021 wil de inspectie verdiepend onderzoek doen, 
omdat zij van mening is dat Agora mogelijk voor de 
kwalificatie goed in aanmerking komt voor zowel 
kwaliteitscultuur als dialoog en verantwoording.
Het doel is gesteld omdat Agora de wens heeft 
om een verbeterslag te maken op het gebied van 
de onderwijsresultaten die op een aantal scholen 
onder druk stonden (en bij een aantal scholen nog 
kwetsbaar zijn). 

Onderwijsresultaten
Alle scholen van Agora hebben het vertrouwen van 
de inspectie, 22 scholen hebben het eindoordeel 
basisarrangement, 2 scholen hebben het eindoordeel 
goed.
Vanwege de schoolsluiting heeft het ministerie 
van OC&W besloten de eindtoets in 2020 niet door 
te laten gaan, hierdoor zijn de eindresultaten van 
de scholen door de onderwijsinspectie als ‘niet te 
beoordelen’ aangemerkt.

het stelsel van kwaliteitszorg is de collegiale visitatie, 
waarbij collega-directeuren, interne begeleiders en 
beleidsmedewerkers feedback geven op de kwaliteit 
van de collega-scholen. 

Hoe legt het bestuur verantwoording af over de 
onderwijskwaliteit?
In de eerste plaats legt het bestuur verantwoording 
over de onderwijskwaliteit af aan het intern toezicht 
en doet dat middels overleg in de commissie 
onderwijskwaliteit. In deze commissie worden de 
onderwijsresultaten, de verwijzingen richting het 
VO en de kwaliteit van het onderwijspersoneel 
besproken, alsmede de activiteiten die worden verricht 
ter continue verbetering. Het bestuur bespreekt 
deze items eveneens met haar gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. In het vierjaarlijks bestuurlijk 
toezicht legt het bestuur verantwoording af aan de 
onderwijsinspectie. In Vensters PO, scholenopdekaart, 
leggen de individuele scholen verantwoording af aan 
de buitenwereld. Verder acht Agora het van belang 
om intern transparant te zijn over de kwaliteit van de 
scholen onderling, zodat scholen van elkaar weten hoe 
het ervoor staat en hoe samen geleerd en verbeterd 
kan worden. Directeuren en intern begeleiders 
verantwoorden zich onderling middels het MGO en 
bespreken de kwaliteit in de leergemeenschappen 
“kwaliteitsbewustzijn”.

Doelen en resultaten
Doelen ten aanzien van onderwijskwaliteit 
beschrijft Agora in haar koersplan Koers 2019-
2023 als volgt: Iedereen werkt vanuit zijn eigen 
rol aan continue verbetering van het onderwijs, 
aan de eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit 
van het werk, de school en de organisatie. Binnen 
deze kwaliteitscultuur richten wij ons op het 
implementeren en verder ontwikkelen van ons stelsel 
van kwaliteitszorg. 
De outcome hierbij is dat op alle scholen de basis op 
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https://onlineschoolagora.nl/
https://onlineschoolagora.nl/
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Inspectie 
In 2020 heeft de inspectie het vierjaarlijks 
bestuursgericht toezicht uitgevoerd. 
Het conceptrapport is in december 2020 ontvangen. 
De inspectie heeft aangegeven dat het bestuur 
van Agora goed zicht heeft op de kwaliteit van 
het onderwijs op de scholen en dat het stuurt op 
verbetering van deze kwaliteit. De inspectie geeft aan 
dat het bestuur ervoor heeft gezorgd dat het systeem 
voor kwaliteitszorg is verfijnd en dat alle scholen 
weten welke informatie zij moeten aanleveren aan 
het bestuur.
Zoals eerder aangegeven doet de inspectie in 2021 
vervolgonderzoek omdat men van mening is dat een 
beoordeling goed op de domeinen kwaliteitscultuur 
en dialoog en verantwoording kansrijk is. 
Verder geeft de inspectie aan dat op een enkele 
school van Agora de eindopbrengsten nog kwetsbaar 
zijn en geeft het advies aan het bestuur hier blijvend 
op te sturen.

Schooljaar (% / aantal leerlingen)	 	 	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019	 2019/2020

Uitstroom naar PRO   1,0%	(9)	 0,8%	(	7)	 2,9%	(22)	 2,9%	(26)
Uitstroom naar VMBO   52,1%	(465)	 50,4%	(433)	 48,3%	(436)	 47,9%	(435)
Uitstroom naar HAVO/VWO   46,7%	(417)	 48,8%	(419)	 48,9%	(442)	 48,8%	(443)
Uitstroom naar overigen   0,2%	(2)	 0,0%	(0)	 0,3%	(3)	 0,4%	(4)
Totaal	 	 	 100%	(893)	 100%	(859)	 100%	(903)	 100%	(908)

Uitstroomgegevens naar voortgezet 
onderwijs 

Voor de onderwijsresultaten per school verwijzen we 
naar scholenopdekaart.nl

Internationalisering
Op het gebied van internationalisering is Agora al 
jaren actief. 
Er loopt nog een Erasmus+ project, verlengd tot 31 juli 
2022. 
Binnen het lopende traject had Agora een jarenlang 
lopend traject in Schotland, waar vele medewerkers 
van Agora studiebezoeken hebben gedaan. Omdat 
Schotland niet meer binnen de EU valt zal dit stoppen. 
Inmiddels zijn er goede contacten voor samenwerking 
in Estland opgebouwd. Daar zijn al enkele groepen 
voor studiebezoek geweest en na de pandemie zullen 
er vervolgbezoeken georganiseerd worden. 
In 2020 zijn binnen het Erasmus+ traject de 
directeuren en interne begeleiders (IB-ers) van 
Agora in Londen geweest voor het traject van 
de leergemeenschappen kwaliteitscultuur van 
directeuren en IB-ers, waarbij o.a. trainingen zijn 
gevolgd aan de universiteit van Londen en bezoeken 
aan verschillende scholen aldaar.
Er is een toekenning voor een accreditatie voor de 
komende 6 jaar. Er wordt in 2021 een werkgroep 
geformeerd die het nieuwe beleid gaat formuleren 
voor de komende periode. 

http://www.scholenopdekaart.nl
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Om in samenwerking met stakeholders, tot de 
genoemde doelen te komen, heeft het bestuur een 
adviesgroep passend onderwijs ingericht waarin 
directies, intern begeleiders en de coördinatie van het 
SWV in participeren. Verder wordt gebruik gemaakt 
van de adviezen van de ondersteuningsplanraad van 
het samenwerkingsverband.

Onderwijsachterstandenmiddelen 
(OAB)
De middelen die Agora ontvangt voor de bestrijding 
van de onderwijsachterstanden worden verdeeld 
op basis van de schoolscore vastgesteld voor het 
CBS. Daarnaast wordt een deel van de middelen 
bovenschools ingezet ten behoeve van de 
beleidsmedewerker OAB en de aanvulling op de 
coördinatie van de verlengde leertijd in de wijken 
Poelenburg en Peldersveld.
De besluitvorming hierover geschiedt door in het 
overleg van het College van Bestuur op advies 
van een delegatie van het directeurenoverleg (het 
voorzittersoverleg). 

Visitatie
Door de omstandigheden gerelateerd aan Covid-19 
heeft het bestuur de bestuurlijke visitatie die in
april 2020 gepland stond, tweemaal verschoven en zal 
uiteindelijk in 2021 plaats vinden.

Passend onderwijs
Vanuit de lumpsum, de reguliere bekostiging, heeft 
Agora extra middelen vrijgemaakt voor de verstevi-
ging van het onderwijs op het SBO, omdat bekostiging 
in de lumpsum onvoldoende worden geacht. 
 
De ondersteuningsmiddelen die Agora vanuit het 
samenwerkingsverband ontvangt worden ingezet 
voor:

  Uitbreiding van de uren voor de interne begeleiding.
  De inzet van de specialisten in de school zoals in het 

School Ondersteunings Profiel (SOP) is beschreven.
  De inzet van extra handen in de klas om leerlingen 

die barrières ervaren bij leren en participeren te 
ondersteunen.

  De inhuur van specialisten voor het uitvoeren van 
specifieke arrangementen.

  Het inrichten van arrangementen voor meer- en 
hoogbegaafden.

  Het inrichten van een observatiegroep voor jonge 
kinderen met ontwikkelingsproblematiek
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en flexibiliteit bleken ruimschoots aanwezig en 
resulteerden in het kunnen vormgeven van nieuwe 
onderwijsvormen (op afstand). De speerpunten uit 
Koers 2019/2023 kwamen hierbij ruimschoots aan 
bod: flexibel organiseren, bildung, Agora als leer- en 
leefgemeenschap en kwaliteitscultuur.   

Zij-instromers
Een deel van de personeelsbehoefte proberen we te 
vervullen door middel van zij-instromers: mensen 
die aanvankelijk een andere beroepskeuze gemaakt 
hebben en daar ook voor opgeleid zijn, maar graag 
willen overstappen naar het (primair) onderwijs. 
Door middel van een uitgebreid selectie-, scholings- 
en begeleidingstraject worden zij klaargestoomd 
voor een functie als leraar. In augustus 2020 zijn 4 
zij-instromers na een succesvol traject van twee jaar 
geslaagd. Agora investeert in begeleiding op maat. 
Zo staat de zij-instromer bij de start niet meteen voor 
de klas maar naast een ervaren leraar en krijgt net als 
iedere nieuwe medewerker coaching en begeleiding. 
Deze ex zij-instromers zijn inmiddels als volwaardige 
leraren aan de slag binnen onze stichting.

Mobiliteit 
In 2020 hebben zo’n 60 medewerkers de organisatie 
verlaten. Dit betreft medewerkers uit alle functies 
en om alle mogelijke redenen. (Pre-)pensionering en 
verhuizingen behoren tot de belangrijkste redenen de 
organisatie te verlaten. Daarnaast hebben wij weer 
36 medewerkers mogen verwelkomen in de 
organisatie. Ook intern hebben verschuivingen van 
medewerkers plaats gevonden.
 

Ontwikkeling personeel
In oktober 2020 zijn wij in samenwerking met 
twee andere besturen gestart met het opleiden 
van onderwijsassistenten tot leraarondersteuner. 
Vanwege het lerarentekort is het noodzakelijk om 
het anders organiseren vorm te geven. Het doel van 
de opleiding is om de onderwijsassistenten klaar 
te stomen om in te kunnen spelen op het anders 
organiseren. In 2019 zijn op deze manier zestien 
nieuwe lerarenondersteuners geslaagd die nu 
succesvol worden ingezet binnen de stichting.

Maatregelen gefinancierd met de 
OAB-middelen 
De scholen die op basis van de schoolscore middelen 
ontvangen maken een plan van inzet. De keuzes die 
de scholen maken relateren zij aan de populatie van 
de school en de vraag die daaruit voortkomt. Het 
gaat daarbij met name om activiteiten gericht op de 
taalontwikkeling van de kinderen. Dit wordt enerzijds 
ingericht door speciale taalarrangementen en 
anderzijds door de inzet van onderwijsondersteuners 
die groepen leerlingen met achterstanden 
extra begeleiden. Er wordt ook ingezet om bij 
taalactiviteiten in kleinere groepen te kunnen werken. 
Er zijn ook arrangementen ontwikkeld voor rekenen. 
Ook de ouderbetrokkenheid wordt uitgebreid met 
deze financiële middelen. 
Verder worden er ook gedragsspecialisten ingezet 
omdat de scholen naast taalproblematiek ook 
opvoedingsproblemen ervaren.
De reden voor de keuze van deze maatregelen is dat 
de meeste scholen met OAB-middelen in wijken staan 
met veel kinderen met een niet-westerse achtergrond 
waarin de thuistaal niet Nederlands is. 

2.2		
Personeel & 
professionalisering 
De beschikbaarheid van voldoende goed gemotiveerd 
en goed onderlegd personeel is essentieel voor het 
realiseren van onze doelstellingen. Bij de huidige 
arbeidsmarkt, zeker in het westen van het land, is 
dit geen vanzelfsprekendheid. Het kost veel moeite 
om, ondanks dat Agora een goede naam heeft als 
werkgever, alle plaatsen goed te bezetten. In 2020 is 
er steeds sprake geweest van een tekort van enkele 
fte’s voor leraren. Dit is opgevangen door de inzet van 
onderwijsondersteunende functies.

Daarbij was 2020 als gevolg van de pandemie een 
bijzonder jaar. Geplande doelen moesten deels 
plaats maken voor aangepaste doelen. Het was 
naast een heel vervelende en soms bedreigende ook 
waardevolle ervaring. Dit laatste betrof met name 
het aanpassingsvermogen van de organisatie en 
haar medewerkers. Eigenschappen als creativiteit 
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De inzet van de middelen is in enkele hoofdcatego-
rieën onder te brengen: klassenverkleining, inzet van 
onderwijsondersteunend personeel en creëren van 
extra tijd bij leraren voor bijkomende taken naast het 
lesgeven. 
Naast deze aan extra middelen gerelateerde aanpak 
zijn binnen de organisatie middelen vrijgemaakt 
voor de ondersteuning van beginnende leerkrachten. 
Het is bekend dat het afbreukrisico van beginnende 
professionals in de eerste twee jaren van hun 
beroepsleven het grootst is. Bij Agora hebben 
we ervoor gekozen startende leraren een apart 
programma te laten doorlopen. Een fulltimer staat 
maximaal 4 dagen per week voor de klas. De overige 
dag is beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan 
de toerusting voor de functie: coaching, supervisie, 
bijwonen van lessen van collega’s, professionalisering 
etc. 

De besluitvorming over de besteding van de 
werkdrukmiddelen is belegd bij de scholen van Agora. 
Dit betekent het volgende:

  Om de werkdrukmiddelen optimaal in te 
zetten hebben alle scholen met het schoolteam 
bestedingsdoelen geformuleerd om de werkdruk te 
verlagen en deze vastgelegd in een bestedingsplan

  De aanpak en de plannen zijn ter beoordeling 
voorgelegd aan de P-MR

  Het bestuur heeft kennisgenomen van alle 
bestedingsplannen van de scholen

  Aan het einde van een schooljaar worden de 
bestedingsplannen met het team geëvalueerd 
en wordt de P- MR van de school hierover 
geïnformeerd

De werkdrukmiddelen zijn concreet als volgt ingezet:
  De toegekende middelen voor de verlaging van de 

werkdruk bedragen ca. € 1.457.150 voor schooljaar 
2019/2020 en ca. € 1.609.586 voor schooljaar 
2020/2021. De werkdrukmiddelen voor kalenderjaar 
2020 zijn voor 7/12 voor schooljaar 2019/2020 
respectievelijk 5/12 voor schooljaar 2020/2021 
aan de budgetten van de scholen toegevoegd. 
Dit is voor 2020 ca. € 1.531.872. Daarnaast hebben 
de scholen zelf ca. € 15.700 uit eigen middelen 
toegevoegd ter verlaging van de werkdruk, in totaal 
dus € 1.547.541.

Promotie
Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is 
een flink aantal jaren niet in loon gecompenseerd. 
Dit omdat de nadruk de afgelopen jaren vooral 
heeft gelegen op de salarissen van leraren. Met de 
huidige CAO-afspraken is dit rechtgetrokken en zijn 
de schalen voor onderwijsassistent bijvoorbeeld 
verruimd van schaal 4 naar schaal 4,5 of 6. Op basis 
van voordrachten van directeuren en motivaties van 
het onderwijsondersteunend personeel is een groot 
aantal onderwijsondersteunende medewerkers een 
schaal omhooggegaan.
 

Uitkeringen na ontslag
In 2020 is ca. € 61.220 uitgekeerd aan medewerkers 
die na een langdurige ziekteperiode onze organisatie 
hebben verlaten (transitievergoedingen). Voor 
het ontslag om andere redenen (doorlopende 
scholingskosten) is ca. € 4.200 uitgekeerd. De 
transitievergoedingen vanwege langdurige ziekte 
worden gedeclareerd bij het Participatiefonds.
Overigens is het uitgangspunt van de organisatie 
al het personeel te behouden. Alleen in heel 
specifieke situaties wordt afscheid genomen van 
medewerkers. Per individueel geval wordt bekeken 
welke maatregelen er kunnen worden genomen om 
werkloosheid in de toekomst te voorkomen. P&O 
houdt nauwkeurig bij welke gewezen medewerkers in 
aanmerking komen voor vrij gekomen functies aan de 
hand van informatie van UWV en Participatiefonds.

Aanpak werkdruk
Bij de aanvullende middelen die beschikbaar zijn 
gesteld ter vermindering van de werkdruk in het 
primair onderwijs geldt dat deze in eerste instantie 
zijn toebedeeld aan de scholen. Het is aan de teams 
van de scholen om te bepalen hoe de middelen 
worden ingezet. Besturen verantwoorden zich 
daarover. 
We beschouwen dit qua governance niet als een 
erg transparant of erg efficiënt proces, al past de 
doelstelling medewerkers te betrekken bij beslissingen 
wel bij onze organisatie. Het proces van toebedeling 
heeft zich dan ook langs de voorgeschreven lijnen 
afgespeeld. 
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voorplein en de buitenruimte. Vanuit de entree is er 
daarnaast ook direct toegang tot de ruime en lichte 
ontvangstruimte van de school die een uitnodigende 
werking heeft tot het elkaar ontmoeten. Naast 
de school is er in het gebouw ook ruimte voor 
kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Ook bij Babel, het Zaans architectuurplatform, is de 
uniciteit van dit gebouw niet onopgemerkt gebleven. 
De 7e Babel Architectuurprijs werd door de jury 
unaniem toegekend aan NUNC Architecten en BALD 
Architecture voor het ontwerp van Zaanplein. “Het 
gebouw biedt veel meer rijkdom dan functioneel is 
vereist,” aldus de juryvoorzitter.

Ook het nieuwe schoolgebouw van De Hoeksteen in 
het Rosariumpark is na de herfstvakantie in gebruik 
genomen. De nieuwbouw biedt ruimte aan meer 
dan 300 leerlingen. Het is een mooi en fris gebouw 
geworden met een open structuur. De school is 
ontworpen rond een open centrale multifunctionele 
ruimte, waar de tribune en alle trappen op uitkomen. 
Deze centrale ruimte is zowel van de begane grond 
als van de verdieping goed zichtbaar. De ruimte vormt 
de spil van het schoolleven, als een doorgaande 
ontwikkelingslijn langs alle klassen. Naast de school 
is er in het gebouw ook ruimte voor kinderopvang 
en buitenschoolse opvang. Niet alle leerlingen 
van De Hoeksteen passen in de nieuwbouw. De 
bovenbouwgroepen zijn nog gehuisvest op de locatie 
Serooskerkestraat. Hiertoe volgt t.z.t nog aanvullende 
nieuwbouw.

Naast de hierboven genoemde nieuw opgeleverde 
schoolgebouwen is er afgelopen jaar nog flink 
gebouwd aan de nieuwbouw voor De Westerkim 
(onderdeel IKC Overtuinen). Deze nieuwbouw aan 
de Mauritsstraat in Zaandam verloopt moeizaam. 
De aannemer is in april 2019 gestart met de bouw, 
maar de bouwactiviteiten kwamen in de tweede 
helft van 2019 stil te liggen vanwege een conflict 
met de aannemer. In 2020 is de bouw weer op gang 
gekomen. Naar verwachting kan het schoolgebouw 
na de schoolvakantie 2021 in gebruik genomen 
worden. 

  De middelen worden voor het grootste gedeelte 
ingezet voor personeel, ca. € 1.291.628. De overige 
middelen worden ingezet voor materiële zaken, 
professionalisering en inhuur, ca. € 255.913.

Uit de plannen is op te maken dat de gekozen 
oplossingen heel divers zijn per school en voornamelijk 
worden ingezet in directe ondersteuning van de leraar 
(OP, Onderwijsondersteuning en vakleraren, ca. 83%). 
Een klein gedeelte is besteed aan materiële uitgaven 
(17%) en overig ondersteunend personeel (ICT, 
eventmanager, conciërge).

Sommige scholen hebben ook niet-financiële 
maatregelen genomen om werkdruk te verminderen. 
Deze maatregelen zijn:

 Taken herverdelen en meer invloed op de planning
 Kritisch de administratieve werklast evalueren
 Tijdig hulp vragen bij collega’s
 Anders organiseren
 Overlegstructuren verbeteren
 Expertise delen

2.3	 
Huisvesting & 
facilitaire zaken
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de Gemeente 
Zaanstad is de afgelopen jaren flink op stoom 
gekomen. In 2019 werd na de zomervakantie reeds 
de nieuwbouw voor voorbasisschool Het Koraal 
in Assendelft (onderdeel IKC Kreekrijk) in gebruik 
genomen, in 2020 heeft Agora nog twee nieuwe 
schoolgebouwen in gebruik genomen. Vlak voor de 
herfstvakantie werden de nieuwe schoolgebouwen 
voor IKC Zaanplein in Zaandam en De Hoeksteen in 
Krommenie opgeleverd. 

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen van IKC 
Zaanplein verhuisd naar de nieuwbouw. Alle 
leerlingen, circa 330 in totaal, zijn nu gezamenlijk 
gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw. Daarmee 
zijn drie oude en gedateerde schoolgebouwen 
verlaten. De grote glazen pui van de nieuwbouw met 
daarachter de theatertrap verbindt de school met het 
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  Het traject om te komen tot nieuwbouw voor 
De Rietvink (Zaanse Hout) zal in 2021 opgestart 
worden. De planning gaat uit van oplevering van 
Zaanse Hout in 2024.

Onderhoud, renovatie en meubilair
Naast het reguliere en kleine onderhoud hebben er 
verschillende grotere onderhoudswerkzaamheden 
plaatsgevonden in opdracht van Agora, waaronder:

  Het vernieuwen van de centrale hal/aula en 
aangelegen keuken bij De Vuurvogel en het 
vernieuwen van de keuken bij o.a. Het Baken. 

  Het renoveren van de binnenzijde middels 
reparaties en schilderwerk van De Hoeksteen 
locatie Serooskerkestraat.

  Renoveren van diverse sanitaire ruimtes bij o.a. 
 De Windroos en Tamarinde Schaarsven.

  Diverse reguliere werkzaamheden binnen een groot 
aantal schoolgebouwen, waaronder reparaties 
en herstelwerkzaamheden, zoals: binnen- en 
buitenschilderwerk, vervanging en toepassing van 
(extra) zonwering, vernieuwen van vloerbedekking 
en het herstel van daken.

  Diverse reparaties op de schoolpleinen.
  De vervanging van een deel van het meubilair en 

het aanschaffen van lockers bij o.a. De Hoeksteen 
en IKC Zaanplein.

Ook is eind 2020 nog het aanbestedingstraject voor 
de nieuwbouw van de Toermalijn in Wormerveer 
opgestart. De planning gaat ervan uit dat dit traject 
begin 2021 afgerond kan worden, waarna er een start 
gemaakt kan worden met de nieuwbouw. 

Ten slotte gaan wij ervan uit dat het traject om 
te komen tot de nieuwbouw voor De Rietvink in 
Zaandam (onderdeel Zaanse Hout) in 2021 opgestart 
gaat worden. 

Nieuwbouw van De Rietvink vormt voor Agora het 
laatste nieuwbouwproject vanuit het huidige IHP. 
Na afronding van het IHP is de opgave rondom 
onderwijshuisvesting echter niet afgerond. Het 
bestaande scholenbestand wordt immers elk 
jaar ouder. Een veranderende onderwijsbehoefte, 
verouderde gebouwen en duurzaamheidsambities 
maken een blik naar de toekomst noodzakelijk. 
Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad een 
woningbouwambitie vanuit ‘MAAK.Zaanstad’ wat 
gepaard zal gaan met een noodzaak tot uitbreidingen 
van de bestaande schoolgebouwen dan wel de 
oprichting van nieuwe scholen. In 2020 is er, samen 
met de gemeente en de andere schoolbesturen, 
een start gemaakt met het maken van een doorkijk 
naar de toekomst, dit moet verder vormkrijgen en 
uitmonden in een ‘Vervolg IHP’. 

Naast de nieuwbouwplannen uit het IHP is in 2020 
ook gewerkt aan de voorbereiding van de verbouwing 
van Octant in Assendelft. De tijdelijke huisvesting 
moet verlaten worden en er dient teruggekeerd te 
worden naar het oorspronkelijke schoolgebouw. De 
functionaliteit van het oorspronkelijke schoolgebouw 
is sterkt gedateerd, zodat hier de nodige aanpassingen 
noodzakelijk zijn. De verbouwing zal begin 2020 van 
start gaan.

De stand van zaken:
  De oplevering van De Westerkim (IKC Overtuinen) 

zal plaatsvinden voor de zomervakantie 2021.
  De start van de nieuwbouw voor de Toermalijn 

zal in 2021 plaatsvinden. De planning gaat uit van 
oplevering voor de zomervakantie 2022.

  De verbouwing van Octant zal voor de 
zomervakantie 2021 afgrond zijn.
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Nieuwe installaties 
In 2020 is er vanuit het Rijk extra budget vrijgemaakt 
voor een (verdere) verduurzaming en verbetering van 
het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Op zich 
goed nieuws, maar de subsidieregeling gaat uit van 
een cofinanciering. Gemeentes en schoolbesturen 
moeten daarmee nog altijd 70% zelf bekostigen 
voor eventuele te nemen extra maatregelen op bijv. 
installatiegebied. Schoolbesturen hebben hiertoe 
echter geen budget beschikbaar. De bestaande 
materiele instandhouding is al niet voldoende voor 
het reguliere onderhoud van de schoolgebouwen. 
Binnen de meerjarenonderhoudsplannen is er 
dan ook geen rekening gehouden met dit type 
investeringen. Voor extra maatregelen is dus geen 
financiële ruimte. Ook de meeste gemeentes, 
waaronder gemeente Zaanstad, hebben momenteel 
geen ruimte om hierin te investeren.

2.4		
Financieel beleid
Doelen en resultaten
Het financieel beleid van Agora is gericht op het 
bevorderen van de onderwijskwaliteit en op de 
financiële bestendigheid van de organisatie. Een 
belangrijk onderdeel van dit beleid is de financiële 
continuïteit, het vermogen om zowel op korte als op 
lange termijn zonder grote risico’s aan de financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen. Het financieel 
beleid van Agora bestaat uit drie componenten:

  Beheren van de financiële ruimte (op korte en lange 
termijn)

  Borgen van de (financiële) continuïteit (op lange 
termijn)

  Managen van risico’s

Begroting
Het belangrijkste financiële allocatie instrument 
van Agora is de begroting. Die wordt deels top down 
(vanuit het bestuurskantoor) bepaald, deels bottom-
up (vanuit de scholen). Het beleid wordt geborgd 
door de planning en control cyclus bestaande uit 
de jaarlijkse kaderbrief, tussentijdse rapportages, 
managementrapportages (MaRaps) en het monitoren 

MJOP’s
In 2020 is een eerste stap gemaakt in het 
professionaliseren van de cyclus rondom de meerjaren 
onderhoudsplannen (mjop’s). Insteek is om zoveel 
mogelijk ‘in control’ te komen en het strategische 
vastgoedbeheer nader vast te leggen. Doel is het 
zoveel mogelijk voorkomen van onvoorziene uitgaven 
en het creëren van een reëel beeld van wat er de 
komende jaren op ons afkomt. Op basis daarvan 
ontstaat ook de mogelijkheid om tijdig te prioriteren, 
om gericht keuzes te maken en realistisch te begroten. 
Voorgaande zal ook zorgen voor meer transparantie. 
In 2020 is hiertoe bij 1/3 deel van de schoolgebouwen 
een nulmeting uitgevoerd. Begin 2021 volgen de 
overige schoolgebouwen, waarna de resultaten 
worden verwerkt. Aan de hand van de actuele 
gegevens worden dynamische mjop’s opgesteld op 
basis waarvan een stabiele begrotingslijn naar de 
toekomst vastgesteld kan worden.

Gevolgen Corona 

Sanitaire middelen
Vanwege de Corona-pandemie is in 2020 behoorlijk 
geïnvesteerd in het distribueren van extra sanitaire 
middelen, zoals in handzeep, papieren handdoekjes en 
desinfectiemiddelen. Deze bijbehorende extra kosten 
waren niet voorzien. 

Schoonmaak
Binnen de reguliere schoonmaak is extra ingezet 
op het schoonmaken en desinfecteren van de 
contactpunten. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt 
i.v.m. het grondig reinigen van alle raamroosters ter 
optimalisering van de ventilatie. 

Bestaande installaties
Voor alle schoolgebouwen is in 2020 in beeld gebracht 
of er ventilatiesystemen draaien en zo ja, van welk 
type sprake is. Daarnaast is contact opgenomen met 
de installateurs, zijn de onderhoudscontracten nagelo-
pen en zijn ook aanvullende (onderhouds)opdrachten 
verstrekt. Vastgesteld is dat de systemen zoals deze 
binnen de schoolgebouwen van Agora draaien voldoen 
aan de vereisten. Overigens geldt voor een flink deel 
van de schoolgebouwen dat de techniek beperkt is en 
er geen sprake is van een systeem in de school. 
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In de meerjarenbegroting is rekening gehouden 
met verwachte structurele kosten voor 
coronamaatregelen. Die betreffen met name hogere 
kosten voor huisvesting, maar ook de structurele 
inrichting van het afstandsonderwijs (zodat pasklare 
modules in geval van herhaling direct beschikbaar 
zijn), trainingen, beschikbaarheid van devices. Met de 
gemeente vinden gesprekken plaats over de ventilatie 
van de scholen en het binnenklimaat.

Allocatie middelen
De scholen ontvangen per schooljaar een budget 
waarmee zij de formatie kunnen invullen en het 
onderwijskundige beleid kunnen uitvoeren. De 
financiële toekenning is gebaseerd op het verwachte 
leerlingenaantal op 1 februari van het lopende 
schooljaar. Middelen voor werkdruk, passend 
onderwijs, onderwijsachterstanden en gemeentelijke 
subsidies worden integraal aan de scholen toegekend 
voor zover de uitvoering van deze taken niet centraal 
wordt uitgevoerd op het bestuurskantoor.

De besluitvorming over de allocatie van middelen 
komt tot stand door overleg tussen bestuur, 
directeurenoverleg en de afdeling Financiën en 
Control. Het bestuur besluit over de definitieve 
allocatie.

Uitgangspunt van de allocatie is dat alle middelen 
ten gunste van de onderwijsopdracht van de 
stichting moeten zijn. Vanuit het zichtpunt van de 
effectiviteit en efficiency van de besluitvorming is dit 
voornamelijk aan de scholen. Zie ook het voorgaande 
eerste punt.

De middelen waarbij de allocatie en besluitvorming 
bovenschools plaatsvindt zijn:

 HR
  Huisvesting
  ICT
  Administratie en verslaggeving
  Professionalisering
  Communicatie
  Kwaliteitsbeleid
  Bestuur

De uitvoeringskosten van het bestuurlijk apparaat 
op bovenstaande onderwerpen zijn ongeveer 6% van 

van de vastgestelde kaders van de begroting en van 
streefwaarden voor financiële kengetallen.

Coronacrisis 
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad 
op het hele maatschappelijk leven, zeker ook op het 
onderwijs. Ook op onze scholen is de invloed van 
Corona heel groot geweest en is dat nog steeds. Deze 
invloed betreft een groot aantal terreinen: het lopende 
onderwijsproces, de samenwerking met ouders, de 
wijze waarop in de samenleving naar onderwijs 
gekeken wordt, het ziekteverzuim, de implementatie 
van digitale overleg- en onderwijsvormen, 
schoonmaak, ventilatie van gebouwen, hygiëneregels 
enzovoort. Bijna bij iedere activiteit en op alle 
terreinen speelde Corona een rol. Dat geldt ook het 
financiële. 
In eerste instantie zijn er de directe kosten 
van intensivering schoonmaak, aanschaf 
desinfectiemiddelen, inhuur particuliere tests 
e.d. Veel fnuikender zijn echter de indirecte 
kosten die verweven zijn in een veelheid van 
organisatieprocessen. Dan spreken we bijvoorbeeld 
over het uitvallen van medewerkers die niet durven 
werken of die tot kwetsbare doelgroepen behoren, 
het uitvallen van medewerkers die wachten op de 
testafspraak of op de uitslag of in isolatie moeten, 
het niet inzetbaar zijn van medewerkers vanwege 
een zwangerschap van 28 weken of meer, het extra 
inzetten van onderwijsassistenten in klassen waar 
de leraar noodgedwongen vanuit huis lesgeeft, 
enzovoort. Ook betreft dit het (deels) wegvallen van 
huurinkomsten van kinderopvang, het ontwikkelen 
van thuisonderwijs, het geven van trainingen aan 
medewerkers, het aanschaffen van extra devices om 
kinderen en gezinnen hierbij te ondersteunen.  
Een deel directe kosten dus, een veel groter deel inef-
ficiëntie ten gevolge van Corona. De extra kosten voor 
de organisatie zijn vanwege de verwevenheid met 
vrijwel alle organisatieprocessen moeilijk te schatten. 
Ook de ontregeling en de noodgedwongen focus op 
het oplossen van situaties in het hier en nu heeft tot 
inefficiëntie geleid en de reguliere bedrijfsvoering 
daarmee beïnvloed. De directe kosten bedragen ver-
moedelijk rond de € 150.000, de indirecte een veelvoud 
daarvan, naar ruwe schatting € 500.000. Deze spelen 
in belangrijke mate mee in het instellingsresultaat. 
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financiële continuïteit van de stichting komt evenwel 
niet in gevaar. Het eigen vermogen is voldoende om 
het negatieve resultaat te dragen en er is voldoende 
ruimte om eventuele risico’s op te vangen indien 
deze zich voordoen. De financiële kengetallen zijn 
ruimschoots boven de streefwaarden.

Prestatiebox
Agora heeft evenals voorgaande jaren in 2020 in de 
lumpsumbekostiging ook een bedrag, ca. € 1.3 miljoen 
ontvangen voor de prestatiebox. Dit bedrag hebben 
wij uitgegeven op basis van de gemaakte afspraken 
van het bestuursakkoord 2012. Het akkoord bevat de 
volgende actielijnen:
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs;
2. Bredere aanpak voor duurzame
 onderwijsverbetering;
3. Professionele scholen;
4. Doorgaande ontwikkelingslijnen.

Agora heeft deze actielijnen als volgt ingevuld.

de inkomsten. Dit betreffen de personele kosten en 
huisvestingslasten.

De financiële ruimte voor 2020 was berekend op 
ca. € 40,3 miljoen. De werkelijk inkomsten lagen 
ca. € 2,1 miljoen hoger als gevolg van CAO-
verhogingen waarmee in de begroting geen 
rekening was gehouden. Het resultaat over 2020 is 
desalniettemin lager dan begroot. Het doel om precies 
uit te komen op het begrote nihil resultaat is niet 
gehaald. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst 
zijn de personele lasten hoger dan verwacht. Dit ten 
gevolge van de in februari 2020 uitgevoerde CAO-
betalingen. De gelden hiervoor waren reeds in 2019 
gestort (en in voorziening geplaatst). Verrekening 
vindt plaats via het resultaat (650 k). In de loop van 
het jaar ‘popten’ ook de kosten van Corona op. Naast 
de directe kosten van bijvoorbeeld hygiënemiddelen, 
testen en intensievere schoonmaak en het inrichten 
van afstandsonderwijs betreft dit ook kosten als 
gevolg van niet inzetbaarheid van medewerkers 
(kwetsbare doelgroepen, angst, quarantaine, wachttijd 
op test etc.). Dit leidde tot veel inefficiëntie en extra 
kosten.Tot slot zijn ook de materiële uitgaven hoger 
geweest door een inhaalslag op het onderhoud van 
schoolgebouwen en vervanging van ICT-middelen. De 

Professionalisering van 
leraren in het gebruik 
van ICT in de dagelijkse 
onderwijspraktijk door 
trainingen voor gebruik 
van de digiborden, 
gebruik van Office 365 
voor onderwijs op afstand 
en iPad-project voor 
kleutergroepen.

  Leraren worden 
gestimuleerd en getraind 
om talent te herkennen 
bij kinderen en hen te 
laten excelleren. Dit 
komt met name tot 
uiting bij een van onze 
kernwaarden, namelijk 
bildung.

  Bij Agora is bildung 
het leidmotiv van het 
onderwijs. Agora werkt 
in al haar onderwijs 
vanuit de 9 sferen van het 
Agora-bildungsmodel. 
Om dit vorm te geven 
werkt Agora met het 
zogenaamde duurzaam 
“bilden” van leraren 
in professionele 
leergroepen, trainingen 
en cultuureducatie. 

Elke school heeft een 
specialist Wetenschap 
en Techniek (W&T) 
die daarvoor is 
opgeleid vanuit een 
trainingsprogramma 
dat is ontwikkeld i.s.m. 
iPabo Amsterdam. 
Agora participeert in het 
regionaal netwerk W&T.

lijn 1: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

44
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Agora heeft geïnvesteerd 
in een stelsel van 
kwaliteitszorg om haar 
onderwijs duurzaam te 
verbeteren. Dit voorziet 
in een proces van 
continu verbeteren van 
de onderwijskwaliteit. 
Een beleidsmedewerker 
kwaliteit ondersteunt 
de scholen bij de 
kwaliteitsverbetering.

Agora heeft een 
digitale Monitor Goed 
Onderwijs ontwikkeld, 
een tool waarmee de 
scholen kunnen volgen 
en gevolgd worden en 
waarin zij op basis van 
zelfevaluatie werken aan 
kwaliteitsverbetering. 

Agora heeft een intern 
visitatieprogramma 
en faciliteert dit in 
tijd en begeleiding en 
directeuren en IB-ers 
worden begeleid door een 
extern specialist.

lijn 2: Bredere aanpak voor duurzame onderwijsverbetering;

Agora investeert 
ruimschoots in nascholing 
voor leraren om de 
didactische vaardigheden 
te verbeteren.

Agora begeleidt en coacht 
startende leraren in de 
route startbekwaam-
basisbekwaam-
vakbekwaam. Hiervoor 
zijn bovenschoolse 
coaches aangesteld.

Agora stimuleert 
kennis en onderzoek 
in de organisatie 
door te werken 
met bovenschoolse 
professionele 
leergemeenschappen die 
in tijd en geld worden 
gefaciliteerd. Leraren 
met bijzondere expertise 
geven hier leiding en 
bijdrage aan.

Leraren en schoolleiders 
worden gestimuleerd 
om masteropleidingen 
te volgen en hun 
vakbekwaamheid bij 
te houden. Ook intern 
worden medewerkers 
binnen de Agora 
Leergemeenschap 
gefaciliteerd met 
opleidingen en cursussen, 
tijd en geld. 

lijn 3: Professionele scholen

Agora werkt aan en investeert in IKC 0ntwikkeling en 
werkt in het onderwijsplatform samen met het VO aan 
de optimalisering van de doorgaande lijn.

lijn 4: doorgaande ontwikkelingslijnen
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bedrijfsvoering kunnen conform het treasurybeleid 
worden omgezet naar andere financiële instrumenten 
(spaarproducten) ten einde rendement te behalen op 
deze tijdelijk niet gebruikte middelen. Agora maakt 
van deze mogelijkheid geen gebruik en beheert 
haar banktegoeden via de schatkistbank van het 
Ministerie van Financiën. Schatkistbankieren is de 
meest veilige manier om grote banktegoeden aan te 
houden, met name in tijden van financiële crisis. Het 
liquiditeitsrisico van de stichting op haar tegoeden is 
hiermee volledig genivelleerd. Alle liquide middelen 
staan ter vrije beschikking van de stichting.

De rentebaten over 2020 zijn vanwege de negatieve 
rentestand nihil.
Agora heeft naast de schatkistbank een groot 
aantal rekeningcourant bankrekeningen bij een 
systeembank (Rabobank) om het geldverkeer binnen 
onze organisatie en de schatkistbank efficiënt 
te laten verlopen. Alle rekeningen worden door 
het bestuurskantoor beheerd. De kosten voor het 
aanhouden van de bankrekeningen bedroegen in 
2020 ca. € 14.600.

Agora heeft een langlopende lening van ca. 
€ 428.000. Hier tegenover staan geen aflossings- en 
renteverplichtingen. 

Investeringen
In het afgelopen boekjaar zijn er investeringen gedaan 
ter hoogte van € 1.151.786.
In 2020 is er voor € 71.227 geïnvesteerd in gebouwen 
en installaties, voor € 968.353 in ICT, leermethoden 
en inventaris en voor € 112.206 in speel- en 
pleintoestellen.
In de meerjareninvesteringsbegroting wordt gerekend 
met een maximale investeringsruimte die vrijkomt
als gevolg van aflopende afschrijvingen. Het 
afschrijvingsniveau wordt op ca. € 1 miljoen 
gehouden. Het meerjareninvesteringsbegroting 
bevat bovenschoolse vervanging van schoolmeubilair, 
schoolinventaris en ICT. De scholen begroten de 
vervanging van leermiddelen en de inrichting van 
schoolpleinen. 

Treasury
Het treasurybeleid van voorgaande jaren is 
gecontinueerd in 2020. Het treasurybeleid van 
Stichting Agora en haar scholen vindt plaats binnen 
de kaders van de Regeling van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 juni 
2016, nr. WJZ/800938 (Regeling Beleggen, lenen 
en derivaten OCW 2016), inhoudende regels over 
het beleggen en belenen van publieke middelen. 
Liquide middelen die niet direct nodig zijn voor de 
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  Dit geldt voor een aantal kernfuncties, zoals 
leraar, directeur en IB-er. Agora onderzoekt allerlei 
mogelijkheden om een aantrekkelijke organisatie 
te zijn voor deze professionals.

  In de begroting is rekening gehouden met extra 
uitgaven hiervoor. Met de PABO’s en met andere 
besturen samen zijn afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld baangaranties voor gekwalificeerde 
afgestudeerden. Met de Gemeente Zaanstad en 
woningstichtingen zijn afspraken gemaakt over 
voorrangsregelingen voor onderwijspersoneel.

Kwaliteit actief aantonen
  Het (nieuwe) bestuursgerichte inspectiekader 

vraagt om goed zicht van het bestuur 
op de kwaliteit van onderwijs, om een 
actieve verantwoording en om voldoende 
eindopbrengsten. Wanneer dit laatste gedurende 
drie jaren op rij niet het geval is worden scholen 
door de inspectie als ‘zeer zwak’ gekarakteriseerd, 
waardoor de school uit de gratie raakt.

  Agora heeft haar kwaliteitsbeleid aanmerkelijk 
aangescherpt: audits, MaRaps, monitor goed 
onderwijs. Het bestuur stelt zich actief op de 
hoogte van de kwaliteit van het onderwijs.

  Daarnaast zijn directeuren in een 
kwaliteitsverbeteringstraject opgenomen (met 
externe begeleiding), worden risicoscholen extra 
gemonitord en is een kwaliteitsmedewerker 
aangesteld. De onderwijsinspectie heeft bij het 

2.5		
Risico’s en 
risicobeheersing
Intern risicobeheersingssysteem

  Risicobeheersing maakt bij Agora impliciet deel 
uit van besluitvorming, bij de inrichting van 
operationele activiteiten, bij beleidsvorming en bij 
het interne toezicht.

  Mede door de platte organisatiestructuur en 
directe overlegstructuur kan Agora snel en 
adequaat reageren op eventuele onvoorziene 
omstandigheden. Illustratief hiervoor is de aanpak 
bij de coronacrisis waarbij vooruitlopend op 
regeringsbesluiten effectief is geanticipeerd op 
de mogelijke gevolgen voor de uitvoering van de 
onderwijstaak van onze organisatie.

  Agora streeft voor de komende jaren naar 
formalisatie van het risicobeheersingssysteem.

De belangrijkste risico’s en 
onzekerheden op een rij

 Risico
 Toelichting genomen maatregelen

Vergrijzing werknemers
  De gemiddelde leeftijd van onze werknemers 

stijgt. Het beroep leraar vraagt veel van oudere 
medewerkers, zowel fysiek als mentaal. Dit leidt 
tot hoger verzuim en kennisachterstand op 
bijvoorbeeld ICT. Dit wordt aangescherpt door het 
stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Agora heeft een seniorenbeleid ontwikkeld dat 
recht doet aan de problemen bij oudere leraren, 
onder meer door een specifiek verzuimbeleid.

  Met de extra kosten die het seniorenbeleid met 
zich meebrengt is rekening gehouden in de 
begroting.

Krapte arbeidsmarkt
  Werken in het onderwijs heeft de laatste jaren 

minder in de belangstelling gestaan, werd matig 
gehonoreerd en heeft een eveneens matig imago. 
Hierdoor is een serieuze krapte op de arbeidsmarkt 
ontstaan en is het aantrekken van goede 
medewerkers een probleem.
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Overheidsbeleid
  De huidige bekostiging is complex, onvoorspelbaar 

en niet transparant.

  De overheid financiert op t-1 waardoor wijzigingen 
in de bekostiging met een jaar vertraging 
doorwerken. Agora begroot op t-0, waardoor bij 
een goed functionerende planning & control 
cyclus geanticipeerd kan worden op actuele 
schommelingen.

  In de kaderbrief van de begroting staan de 
principes van de begroting in detail uitgeschreven. 
In Ultimview kunnen budgethouders de begroting 
vergelijken met de realisatie.

  In 2023 zal de bekostigingssystematiek van de 
overheid worden vereenvoudigd.

ICT-beleid
  Het belang van ICT voor het realiseren van goed 

en modern onderwijs is groot. De kosten van ICT- 
voorzieningen zijn hoog en de doorlooptijd is kort. 
Dit brengt een risico op onrendabele investeringen 
met zich mee.

  Alvorens de voorziene uitgaven met betrekking 
tot het verbeteren van de ICT-toerusting (state of 
the art of voorlopend) van het onderwijsproces te 
doen kiest Agora ervoor eerst grondig onderzoek 
te doen/advies te vragen met betrekking tot de 
effectiviteit van deze investeringen.

  Het onderwijs geven op afstand vraagt veel 
inspanningsuren van ICT-ers, trainers en leraren. 
Het geven van onderwijs op afstand brengt 
ook nieuwe AVG-risico’s met zich mee waar 
behoedzaam mee moet worden omgegaan. 

Coronacrisis
  De ontwikkelingen rond het coronavirus 

veranderen per dag en zorgen voor een nieuwe 
realiteit voor onze organisatie. 

  De lange termijn impact op de maatschappij 
en economie van corona is hoogst onzeker. De 
belangrijkste gevolgen voor Agora, voor zover 
deze op dit moment zijn in te schatten, hebben 

vierjaarlijks onderzoek vastgesteld dat Agora haar 
kwaliteitscultuur goed op orde heeft. Hierover in 
2021 meer.

Privacy beleid en datalekken
  Agora kent momenteel privacy beleid en er 

is beleid voor het melden van datalekken. Dit 
betekent dat Agora voldoet aan de minimale 
eisen van wet- en regelgeving. Door het ontbreken 
van een adequate regie op de ICT zijn er echter 
onvoldoende waarborgen dat het beleid ook 
daadwerkelijk effectief is.

  Agora heeft beleid voor privacy- en datalekken en 
een externe functionaris gegevensbescherming. 
Dit beleid zal in 2021 verder worden geëffectueerd 
door de regiefunctie op ICT verder te vergroten en 
‘awareness’ bij medewerkers te verhogen.

  Agora heeft begin 2021 privacy-software (PCC) 
aangeschaft om de beheersing van het privacy-
beleid verder inhoud te geven.

Duurzaam bouwen
  De kosten voor het onderhoud van de 

schoolgebouwen pakt duurder uit dan de 
beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk.

  Door investeringen in duurzame voorzieningen 
ontstaat het risico van hoge vervangingskosten in 
de toekomst.

  De kosten voor onderhoud worden jaarlijks 
gebudgetteerd. Maandelijks wordt een budget- 
uitputting opgesteld.

  PO-raad is in overleg met de overheid om de 
bekostigingssystematiek te actualiseren, zodat 
ook de toekomstige vervangingskosten van de 
hedendaagse duurzaamheidstechnieken zijn 
gedekt.

Onderwijskwaliteit
  Ondanks het lerarentekort wil Agora haar ambities 

op het gebied van onderwijs hooghouden.

  Door flexibele organisatie en goed en aantrekkelijk 
werkgeverschap hoopt Agora het risico op 
kwaliteitsverlies door tekort aan leraren op te 
vangen.
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Agora Support kan te ruim bemand raken of met 
medewerkers van een bepaalde kwaliteit waar 
onvoldoende emplooi voor is. Daarmee zouden de 
financiële voordelen van de centrale inzet op maat 
en de beschikbaarheid van geschikte medewerkers 
direct ongedaan worden gemaakt. Het is dus zaak 
binnen de bemensing van Agora Support een zekere 
krapte aan te houden en de oplossing voor de vraag 
op piekmomenten te zoeken in het van elders 
binnenhalen van medewerkers.

 
Wanneer Agora niet voldoet aan de instroomtoets 
en vrijkomende vacatures en uitbreidingen van 
functies niet met voorrang worden aangeboden aan 
de eigen wachtgelders, worden de loonkosten voor de 
inzet van andere (nieuwe) werknemers in mindering 
gebracht op de bekostiging. P&O houdt nauwkeurig 
bij welke gewezen medewerkers in aanmerking 
komen voor vrijgekomen functies aan de hand van 
informatie van UWV en Participatiefonds.

 
De overheidsbesluitvorming met betrekking tot de 
hoogte van de onderwijsbekostiging is grillig. Door 
de input van moeilijk te plannen (extra) toegekende 

betrekking op continuïteit van het onderwijs en 
personele bezetting en de extra kosten voor ICT en 
huisvesting. 

  Les op afstand, quarantaine en de veiligheid 
van medewerkers en leerlingen en de aanpak 
van thuiszitters vraagt veel van het onderwijs. 
Naast een enorme actiebereidheid om het 
onderwijs aan de leerlingen anders vorm te 
geven door afstandsonderwijs via beeldbellen, 
instructiefilmpjes, digitaal onderwijs is er ook 
zorg. Zorg over kwetsbare kinderen, zorg over 
de kwaliteit van onderwijs en zorg over de 
opgelopen onderwijsachterstand door de sluiting 
van scholen. De gevolgen voor het onderwijs en 
voor onze organisatie voor de langere termijn 
zijn op dit moment nauwelijks in te schatten 
maar worden nauwlettend in de gaten gehouden. 
Ondersteuningsprogramma’s van de overheid in 
2021 e.v. helpen daarbij.

  Vanwege de coronacrisis zal kritischer 
worden gekeken naar de hygiëne binnen de 
schoolgebouwen. Kritische plekken waar 
overdracht van ziekteverwekkers zijn te 
verwachten (deur-, lichtknoppen, kranen, 
leuningen) zullen vaker en intensiever worden 
schoongemaakt. De schoonmaaklasten zullen 
hierdoor toenemen. 

Overige risico’s:

Strategische en operationele risico’s 

 
De strategische aanpak van de onderwijsbranche 
gericht op betere instroom, doorstroom en het 
verminderen van ongeplande uitstroom van 
medewerkers heeft grote aandacht maar dat heeft 
vooralsnog niet geleid tot grote verbeteringen. De 
geringe groei van het aantal PABO studenten en de 
grote groep leraren die de komende jaren uitstroomt, 
kunnen leiden tot grotere groepen en toenemende 
werkdruk. De traditionele onderwijsorganisaties zullen 
worden aangezet om andere manieren te ontwikkelen 
om het lesaanbod te realiseren welke mogelijk tot 
hogere kosten leiden.

Vanwege de 
coronacrisis zal kritischer 

worden gekeken naar 
de hygiëne binnen de 

schoolgebouwen.
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Financiële risico’s 

Agora heeft geen beleggingen, rentedragende 
leningen en buitenlandse activiteiten. De complexiteit 
van financiële en waarderingsvraagstukken is zeer 
laag. De inrichting van de administratieve organisatie 
en informatievoorziening is in overeenstemming 
met branchevertrouwde gebruiken en normen 
en is verankerd in de governance structuur van 
de organisatie. De stichting loopt derhalve geen 
rente-, valuta- en liquiditeitsrisico’s en de financiële 
rapportage bevat geen noemenswaardige financiële 
onzekerheden. Alle liquiditeiten van Agora zijn 
ondergebracht bij de faciliteit schatkistbankieren van 
het Ministerie van Financiën. Dit besluit is genomen 
omdat de garantieregeling van DNB van maximaal 
€ 100.000 bij een faillissement van een systeembank 
te laag is bevonden ten opzichte van het gemiddelde 
banksaldo van Agora.

Risico’s financiële verslaggeving 

Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die 
van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de 
interne en externe financiële verslaggeving. Dit 
betreft onder andere onzekerheden bij complexe 
toerekeningsproblemen, de mate van subjectiviteit 
bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten 
aanzien van de inrichting van de financiële 
verslaggevingssystemen. De financiële planning 
en control cyclus, autorisatiestructuren in de 
informatievoorziening, interne functiescheidingen, 
interne managementrapportages en 
corporate governance mitigeren de risico’s op 
onvolkomenheden in de externe financiële 
verslaggeving.

middelen kan de ingezette cultuur van zorgvuldig 
omgaan met de beschikbare middelen en planmatige 
toekenning en besteding van middelen verstoord 
raken. Het zorgvuldig bijhouden van aankondigingen 
van OCW en interne communicatie kan deze 
verstoringen deels wegnemen. Tijdelijke middelen 
maken een groter onderdeel van de financiën uit. Dit 
betekent een groter risico op fouten/tekortkomingen 
in de verantwoording, met alle (financiële) risico’s van 
dien.

 
Wanneer de opbrengsten van de Centrale Eindtoets 
onvoldoende zijn dan weegt dit zeer zwaar door in het 
inspectieoordeel over scholen. In de gehele Zaanstreek 
zijn de scores op de eindtoets, waarschijnlijk door een 
samenspel van factoren bij veel scholen wat lager dan 
verwacht mag worden. Een school loopt eerder kans, 
wanneer de resultaten van de eindtoets drie jaren op 
een rij onvoldoende zijn, om als zeer zwak beoordeeld 
te worden. Agora en de onderwijskwaliteitscommissie 
van de RvT monitoren nauwgezet de toets- en 
onderwijsresultaten van de scholen. Het bestuur 
van Agora grijpt direct in als de resultaten onder het 
basisniveau dreigen te komen.

  
Agora legt in haar primaire proces persoonsgegevens 
vast waarvan voorkomen moet worden dat deze 
ongewenst buiten de organisatie terecht komen. 
Op dit moment lopen er een aantal acties om 
het risico op datalekken te voorkomen zoals het 
versterken van de ICT-organisatie, het afsluiten 
van verwerkersovereenkomsten, het opstellen van 
informatie- en privacy beleid en aanpassing van het 
wachtwoorden beleid.

  
De huisvestingskosten van schoolgebouwen stijgen. 
De duurzaamheidseisen voor nieuwe gebouwen, de 
kosten van toeleveranciers en de kosten van energie 
leiden tot een onbalans (tekort) tussen de materiële 
bekostiging van de overheid en de werkelijke uitgaven. 
De hoogte van de materiële bekostiging blijft nu al 
35% achter bij de werkelijke kosten. Het risico bestaat 
dat de stijgende huisvestingskosten uit het directe 
onderwijsproces wordt onttrokken. Deze ontwikkeling 
wordt nauwlettend gemonitord.
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Voor de toekomst is de Gemeente Zaanstad in de 
prognoses van de regio een aantrekkelijk alternatief 
voor Amsterdam aan het worden. Gezien de 
ontwikkelingen rond de metropool Amsterdam 
(overloop naar randgemeenten) en de daardoor 
verwachte nieuwe woningbouw in Zaanstad, ligt een 
beperkte groei op langere termijn in de verwachting 
die nu nog niet zichtbaar is in de voorspellingen.

Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Landelijk gaat ongeveer 50% van de leerlingen die 
het primair onderwijs verlaten naar HAVO/VWO en 
50% naar het VMBO/PRO. Bij Agora is de uitstroom 
van schooljaar 2019-2020 naar HAVO/VWO 48,8% en 
gaat 51,2% naar VMBO/PRO/Overigen. Agora streeft 
ernaar om zo kansrijk mogelijk te adviseren, passend 
bij de capaciteiten van de leerlingen. Ten opzichte van 
schooljaar 2018-2019 is de uitstroom naar HAVO/VWO 
gedaald met 0,1%, namelijk van 48,9% naar 48,8%.

Klik hier voor een overzicht

Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van 
het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 
gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. 
De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in 
meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een 
analyse van de staat van baten en lasten en de balans, 
en in de laatste paragraaf komt de financiële positie 
van het bestuur aan bod.

3.1	 
Ontwikkelingen 
leerlingen
Het leerlingaantal op teldatum oktober 2020 is ten 
opzichte van 2019 licht gestegen met 6 leerlingen 
naar 6.516 (6.510 in 2019). De verwachting is dat de 
daling van voorgaande jaren hiermee is afgevlakt. In 
het bestuursformatieplan en de meerjarenbegroting 
anticipeert Agora hierop. Het marktaandeel van Agora 
is de laatste jaren stabiel. 

03	
Verantwoording financiën 
in meerjarig perspectief

	 	
Leerlingen (op teldatum 1 oktober)

 Vorig jaar Verslagjaar	 T+1	 T+2	 T+3
	 (T-1)	 (T)

Aantal leerlingen 6.510  6.516 6.520 6.525 6.525
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3.2  FTE

De komende jaren zal het leerlingenaantal en het 
lerarentekort van invloed zijn op de beschikbaarheid 
van medewerkers. Door de vergrijzing van het 
personeelsbestand zullen de komende jaren meer 
medewerkers uitstromen dan er met het oog op de 
arbeidsmarkt zullen instromen. 

3.3  
Gebeurtenissen 
na balansdatum
De ontwikkelingen rond het coronavirus veranderen 
per dag en zorgt voor een nieuwe realiteit voor 
onze organisatie. De lange termijn impact op de 
maatschappij en economie is hoogst onzeker. De 
belangrijkste gevolgen voor Agora, voor zover deze op 
dit moment zijn in te schatten, hebben betrekking op 
continuïteit van het onderwijs en personele bezetting 
en de extra kosten voor ICT en huisvesting.

De overheid heeft aangekondigd in 2021 veel geld 
uit te trekken gericht op herstel én ontwikkeling van 
het onderwijs, op het inhalen én compenseren van 
vertraging, en op het ondersteunen van kinderen 
die het moeilijk hebben. De financiële gevolgen voor 
Agora zijn op balansdatum nog niet geheel bekend.

 Vorig jaar Verslagjaar	 T+1	 T+2	 T+3
	 (T-1)	 (T)

Aantal FTE:
Bestuur/management 34 32 32 32 32
Onderwijzend personeel 377 362 368 368 368
Ondersteunend personeel 124 113 115 115 115
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3.4	 Staat van baten en lasten en balans

	 	 	 2019	 Begroting	 2020	 2021	 2022	 2023

Baten    	
Rijksbijdragen   -41.488.727	 -40.310.000	 -42.499.259	 -42.182.000	 -42.000.000	 -42.300.000
Overige overheidsbijdragen 	-653.665	 -550.000	 -673.009	 -550.000	 -550.000	 -550.000	
Overige baten  	-1.845.985	 -1.450.000	 -1.284.764	 -1.241.000	 -1.200.000	 -1.200.000	
Totale baten	 		 -43.988.377	 -42.310.000	 -44.457.032	 -43.973.000	 -43.750.000	 -44.050.000	

Lasten
Personele lasten  	36.532.216	 35.295.000	 0	 37.300.000	 37.000.000	 37.350.000	
Afschrijvingen   1.074.927	 1.100.000	 0	 1.000.000	 945.000	 950.000	
Huisvestingslasten   3.044.145	 2.700.000	 2.525.766	 2.640.000	 2.600.000	 2.700.000	
Overige lasten  	3.839.517	 3.200.000	 0	 3.020.500	 2.800.000	 3.035.000 
Totalen lasten   44.490.805	 42.295.000	 2.525.766	 43.960.500	 43.345.000	 44.035.000 
     
Saldo Baten en lasten   502.428	 -15.000	 -41.931.266	 -12.500	 -405.000	 -15.000	
      
Saldo financiele 
baten en lasten   17.549	 15.000	 14.161	 12.500	 15.000	 14.000 
     
Resultaat (verlies)	 	 	519.977	 0	 -41.917.105	 0	 -390.000	 -1.000

		 	 	 Verschil 2020	tov begroting		 Verschil 2020	tov voorgaand jaar

Baten    	
Rijksbijdragen     -2.189.259	 	 	 -1.010.532
Overige overheidsbijdragen   -123.009	 		 	 -19.344		
Overige baten    165.236	 	 	 561.221
	 		 	
Lasten
Personele lasten    	3.570.775	 	 	 2.333.559	
Afschrijvingen     9.797	 	 	 34.870	
Huisvestingslasten     449.451	 	 	 105.306
Overige lasten    	-192.318	 	 	 -831.835

Saldo financiele baten en lasten   -839	 	 	 -3.388
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Wat is de verklaring voor de 
belangrijkste verschillen tussen het 
resultaat in het verslagjaar en de 
begroting?
1.  In de begroting was geen rekening gehouden met 

het voorschot en de bekostiging van de nieuwe 
cao in 2020. De omvang van de cao-verhoging was 
tijdens het opstellen van de begroting niet bekend.

2.  De scholen in de wijken Peldersveld en Poelenburg 
worden vanwege sociale problematiek ondersteund 
door brugfunctionarissen. De gemeente heeft 
deels bijgedragen aan de loonkosten voor deze 
functionarissen. Deze inkomsten waren niet 
begroot.

3.  Overeenkomstig de oorzaak als genoemd bij het 
tweede punt.

4.  In de begroting was geen rekening gehouden met 
de extra kosten van de cao-verhoging in 2020

5.  Begin 2021 zijn alle scholen opnieuw geschouwd. 
De feitelijke onderhoudskosten waren in 2020 
hoger doordat een aantal onderhoudsprojecten in 
combinatie met gepland onderhoud vervroegd is 
uitgevoerd.

6.  De overige lasten zijn als gevolg van onzekerheid 
over financiële gevolgen van corona bij de 
opstelling van de begroting over de gehele linie 
lager dan begroot.

Wat is de verklaring voor de 
belangrijkste verschillen tussen het 
resultaat in het verslagjaar en het 
resultaat in het voorgaande jaar?
Het resultaat in 2020 bedraagt € -1.689.834. 
Ten opzichte van 2019 valt het resultaat daarmee 
€ 1.169.857 lager uit. De oorzaken voor de verschillen 
per omzetpost en kostensoort zijn hieronder 
uiteengezet. Voor een meer gedetailleerde uitwerking 
verwijzen wij naar deel B van dit jaarverslag.

1.  De OCW-bekostiging is gestegen door extra 
onderwijsachterstandenbeleid en CAO-stijging.

2.  Vanwege corona zijn extra activiteiten, zoals 
schoolreisjes en kerstfeesten en de tussenschoolse 
opvang die met ouderbijdragen worden gedekt niet 
doorgegaan. De ouderbijdragen zijn grotendeels 
terugbetaald aan ouders. 

3.  De loonkosten zijn door cao-verhoging en 
eenmalige uitkering gestegen.

4. B egin 2021 zijn alle scholen opnieuw geschouwd.
  Het meerjarige onderhoud voor de komende 10 

jaar was na de schouw lager dan voorzien wat 
heeft geleid tot een vrijval van een gedeelte van de 
onderhoudsvoorziening.

5.  De overige lasten zijn als gevolg van corona over de 
gehele linie lager dan 2019.
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Balans in meerjarig perspectief

	 	 Realisatie	 Realisatie Begroting Begroting  Begroting
  vorig jaar	(T-1)	 verslagjaar	(T)	 T+1 T+2 T+3

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa      
Materiële vaste activa 6.615.049	 6.657.038	 6.500.000	 6.500.000	 6.500.000
Financiële vaste activa     
Totaal vaste activa	 6.615.049	 6.657.038	 6.500.000	 6.500.000	 6.500.000
 
Vlottende activa
Voorraden     
Vorderingen 2.636.301	 3.877.996	 2.000.000	 2.000.000	 2.000.000
Kortlopende effecten     
Liquide middelen 10.066.315	 4.480.692	 6.500.000	 6.500.000	 6.500.000
Totaal vlottende activa	 12.702.616	 8.358.688	 8.500.000	 8.500.000	 8.500.000

Totaal activa	 19.317.665	 15.015.726	 15.000.000	 15.000.000	 15.000.000

PASSIVA      
Eigen vermogen      
Algemene reserve*  2.957.699	 1.871.325	 2.750.000	 2.750.724	 2.751.724
Bestemmingsreserves* 3.984.832	 3.381.372	 3.320.000	 3.305.000	 3.290.000
Overige reserves en fondsen      
Totaal eigen vermogen	 6.942.531	 5.252.697	 6.070.000	 6.055.724	 6.041.724
 
Voorzieningen	 3.384.627	 3.918.266	 3.500.000	 3.500.000	 3.500.000
Langlopende schulden	 428.400	 428.400	 430.000	 430.000	 430.000
Kortlopende schulden	 8.562.107	 5.416.363		 5.000.000	 5.014.276	 5.028.276

Totaal passiva	 19.317.665	 15.015.726		 15.000.000	 15.000.000	 15.000.000

*na resultaatverwerking

Wat zijn de belangrijkste mutaties in 
de balansposten ten opzichte van het 
voorgaande jaar?
Als gevolg van het negatieve resultaat in 2020 daalt 
het eigen vermogen na resultaatverwerking naar 
€ 5.252.697. Voor de jaren daarna het eigenvermogen 
op dit niveau. 

1.  De standen van liquide middelen en kortlopende 
schulden worden beïnvloed door financiering van de 
gemeente voor bouw van nieuwe scholen wanneer 
Agora bouwheer is. Wanneer bouw en uitgaven 
achter lopen op de financiering stijgen de liquide 
middelen en kortlopende schulden. En visa versa.
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2.  Agora heeft geen bovenmatige reserves. Het 
normatief eigen vermogen is ca. € 8.967k. Het 
werkelijke publieke eigen vermogen (d.i. exclusief 
privaat vermogen na verwerking van het resultaat) 
is ca. € 4.144k en daarmee ca. € 4.823k lager dan de 
norm.

  In een meerjarig perspectief zijn na 2020 geen 
bijzondere ontwikkelingen ten aanzien van de 
financieringsstructuur, reserves en voorzieningen 
te verwachten. Voor een verdere toelichting op de 
balansposten verwijzen wij naar de jaarrekening in 
deel B van dit verslag.

3.5
Financiële positie

Reservepositie
Het bestuur is van mening dat de reservepositie van 
het schoolbestuur aan het einde van het verslagjaar 
op een aanvaardbaar niveau is.

 Kengetal  Realisatie Realisatie  Begroting Begroting Begroting Signalering
   vorig jaar verslagjaar T+1	 T+2	 T+3
		 	 (T-1)	 (T)	 		

Solvabiliteit 2  53%	 62%	 62%	 62%	 63% <	0,30
Liquiditeit  1,5	 1,5	 1,6	 1,6	 1,6 <	0,75
Rentabiliteit  -1,2%	 -2,4%	 0,0%	 0,9%	 0,0% >/<	
Signaleringswaarde 
bovenmatige reserves nvt 0,65	 0,65	 0,65	 0,65 	>	1

<	Ondergrens / >	Bovengrens / >/<	Afhankelijk van  reservepositie van het schoolbestuur
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Jaarrekening
Agora 2020

b
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04	
Jaarrekening 2020
4.1  
Balans per 31 december 2020	(na resultaatbestemming)

		 31	december  31	december 
 2020	 2019
	
Activa   
Vaste Activa:   
Materiële vaste activa 	6.657.038		 6.615.049	
Totaal vaste activa  6.657.038		 6.615.049

Vlottende activa:   
Vorderingen 3.877.996		 2.636.301		
Liquide middelen 	4.480.692		 10.066.315
Totaal vlottende activa 8.358.688		 12.702.616	
Totaal Activa 15.015.726		 	19.317.665	  

Passiva   
Eigen vermogen (na resultaatverwerking) 	5.252.697		 6.942.531
Voorzieningen  3.918.266		 3.384.627
Lang lopende schulden 428.400	 428.400
Kort lopende schulden 5.416.363		 8.562.107
Totaal passiva 15.015.726		 19.317.665		
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		 31	december	 Begroting	 31	december
 2020	 2020		 2019

Baten   
Rijksbijdragen 	42.499.259		 	40.310.000		 	41.488.727	
Overige overheidsbijdragen 	673.009		 	550.000		 	653.665	
Overige baten  1.284.764		 	1.450.000		 	1.845.985	
Totaal baten  44.457.032   42.310.000   43.988.377

Lasten   
Personeelslasten 	38.865.775		 	35.295.000		 	36.532.216	
Afschrijvingen  1.109.797		 	1.100.000		 	1.074.927	
Huisvestingslasten 	3.149.451		 	2.700.000		 	3.044.145	
Overige lasten 	3.007.682		 	3.200.000		 	3.839.517	
Totaal lasten 	46.132.705		 	42.295.000		 	44.490.805

Saldo baten en lasten 	-1.675.673		 	15.000		 	-502.428	
   
Financiële baten en lasten 	14.161		 	15.000		 	17.549	
   
Resultaat (verlies)	 	-1.689.834		 	-				 	-519.976		

	Resultaatbestemming	 Stand per Resultaat Overige Stand per 
 01/01/2020 2020	 mutaties	 31/12/2020
  

Algemene reserve  2.669.096		 	-1.689.834		 	603.460		 	1.582.722	
Bestemmingsreserve publiek  2.537.659		 	 	-646.261		 	1.891.397	
Bestemmingsreserve privaat 	1.447.173		 	 	42.802		 	1.489.975	
Statutaire reserves 	288.603		 	 	 	288.603	
Totaal Eigen Vermogen	 	6.942.531		 	-1.689.834		 	-				 	5.252.697	

4.2	 
Staat van baten en lasten over 2020



61 agora JAARVERSLAG 2020

deel: b

	 	 	 31 december 2020   31 december 2019 
    		
	 	
 
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten   -1.675.673		 	 -502.428 
     
Aanpassing voor:    
Afschrijvingen 1.109.797		 	 	1.074.927
Mutaties voorzieningen  533.639		 	 69.595
   1.643.437		 	 1.144.522

Verandering in vlottende middelen:    
Vorderingen (-/-) 	-1.241.695		 	 -108.212  
Schulden 	-3.145.744		 	 3.570.683	 
  -4.387.439		 	 3.462.471	
     
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties   -4.419.676		 	 4.104.565 
     
 
Ontvangen interest 	-				 	 -			 
Betaalde interest (-/-)  -14.161		 	 -17.549	   
  	-14.161		 	 -17.549	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	 	 	-4.433.837		 	 	4.087.016

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in MVA (-/-)  -1.151.786   -1.576.884  
Desinvesteringen in MVA 	-				 	 -			 
Overige investeringen in FVA (-/-) 	-				 	 -		  
     
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -1.151.786		 	 -1.576.884	
    
Mutatie liquide middelen   -5.585.622		 	 2.510.132	

4.3  
Kasstroomoverzicht over 2020
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Algemeen
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met name 
hoofdstuk 660 en richtlijnen van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze bepalingen 
zijn van toepassing op grond van de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of, indien van toepassing, 
lagere actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar.
 

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden 
verwacht. Voor een uiteenzetting teneinde vast te 
kunnen stellen of voor een materieel vast actief 
sprake is van een bijzondere waardevermindering 
wordt verwezen naar paragraaf B.5.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs 
bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en 
hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar 
zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. 
Voor de categorieën technische apparatuur, 
audiovisuele apparatuur en leer- en hulpmiddelen is 
de activeringsgrens bepaald op € 1.000.
Subsidies op investeringen worden verantwoord 

4.4  
Algemene toelichting 

Toelichting op de modellen
De balans, staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn opgesteld overeenkomstig de 
richtlijnen en modellen van het Ministerie Onderwijs 
Cultuur en Wetenschap.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 
de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Agora houdt geen vreemde valuta aan. Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Agora kent geen financieringstransacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, 
zoals financiële leasing en derivaten.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van 
de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van de instelling zich over verschillende 
zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in art.
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Stelselwijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen 
voorgedaan.

4.5  
Grondslagen voor waardering 
activa en passiva
Continuïteit
De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
veronderstelling continuïteit van de stichting.
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hoofdsomgarantie, zodanig dat de rijksbijdrage 
onverkort beschikbaar blijft. Agora voldoet aan 
deze voorwaarden opgenomen in de rijksregeling 
‘Beleggen en belenen’. Alle overige financiële vaste 
activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als 
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond 
van een verlengde overeengekomen betalingster-
mijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van 
de contante waarde van de verwachte ontvangsten 
en worden er op basis van de effectieve rente ren-
te-inkomsten ten gunste van de staat van baten en 
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 
de vordering.

onder de kortlopende schulden (overlopende passiva). 
De afschrijvingslasten van de gesubsidieerde 
investeringen vallen vrij op deze post.
Voor de Stichting Agora gelden de volgende 
afschrijvingstermijnen:

 Gebouwen (40 jaar)
 Verbouwing (10-20 jaar of technische levensduur)
 Meubilair (20 jaar)
 Leermiddelen (10 jaar)
 Inventaris (10 jaar)
 Speel- en pleintoestellen (10 jaar)
 ICT hard- en software (2-4 jaar)
 Diverse activa (4-5 jaar)

Financiële vaste activa
Agora houdt geen effecten aan met als doel 
deze langer dan een jaar aan te houden en heeft 
ook geen andere vormen van deelneming in 
groepsmaatschappijen. Voor onderwijsinstellingen 
geldt dat rijksgelden niet risicodragend belegd 
mogen worden en dat er altijd sprake moet zijn van 

wist je dat 
onze Speel- en 

pleintoestellen binnen 
10 jaar worden  
afgeschreven?
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jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot 
onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen 
groot onderhoud gedurende de gehele planperiode 
van het groot onderhoud op het niveau van het 
onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit 
deze planperiode bestaat. Voor de toekomstige kosten 
van groot onderhoud aan de schoolgebouwen is een 
voorziening groot onderhoud gevormd om de lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren 
(tien jaar). De toevoeging aan de voorziening wordt 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 
geplande onderhoud en de periode die telkens tussen 
de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen 
de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening 
van de boekwaarde van deze voorziening wordt 
voor de eenvoud gerekend met een vast bedrag per 
medewerker (in vaste dienst ultimo kalenderjaar), 
welke een equivalent is van de berekening waarbij 
onder meer rekening gehouden wordt met verwachte 
salarisstijgingen en de blijf kans.
De overige voorzieningen zijn opgenomen tegen 
nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. 
Agora kent geen pensioenvoorziening.
De voorziening langdurige ziektegevallen is 
opgenomen voor de loondoorbetalingsverplichting bij 
ziekte (24 maanden) van medewerkers die per balans 
naar verwachting blijvend langdurig ziek zijn. Agora is 
hiervoor niet verzekerd. De voorziening is gebaseerd 
op de inschatting of een zieke medewerker wel of niet 
zal herstellen. Deze inschatting wordt gemaakt op 
basis van het verloop van de re-integratie en de duur 
van het ziekteverzuim. De voorziening is opgenomen 
toch nominale waarde omdat deze niet materieel 
afwijkt van de contante waarden.
De voorziening duurzame inzetbaarheid is gevormd 
voor gespaarde uren in het kader van duurzame 
inzetbaarheid. Medewerkers die uren sparen hebben 
hiervoor een spaarplan ingediend. Er wordt rekening 
gehouden met een geschatte opnamekans. De 
voorziening is opgenomen tegen contante waarde.
Agora heeft de toegezegde pensioenregeling bij het 
bedrijfstakpensioenfonds verwerkt als zou sprake 
zijn van een toegezegde bijdrageregeling. In geval 
van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds 
heeft de instelling geen verplichting tot het doen van 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en 
schatkistbankieren met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves 
en bestemmingsreserves. In de bestemmingsreserves 
is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke 
en private middelen. De bestemmingsreserves zijn 
reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, 
waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. 
Bij de resultaatbepaling worden de overschotten 
toegevoegd en bij tekorten zal een onttrekking 
plaats vinden. De onverdeelde schoolresultaten uit 
voorgaande jaren zijn geboekt ten gunste of ten laste 
van de algemene reserve. De bestemmingsreserve is 
gevormd voor het afdekken van toekomstige risico’s 
en voor het plegen van vervangingsinvesteringen.

Voorzieningen
De Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 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 nominale waarde 
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een 
derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden 
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan 
wordt deze vergoeding als een actief in de balans 
opgenomen.
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving maakt Agora gebruik van de 
overgangsregeling van artikel 4 lid 1c RJO door de 



65 agora JAARVERSLAG 2020

deel: b

Giften
Indien baten worden ontvangen in de vorm van zaken 
of diensten, worden deze gewaardeerd tegen de reële 
waarde.

Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord 
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten 
zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten 
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen en de instelling de condities voor 
ontvangst kan aantonen.

Kosten inzake eerste inrichting worden het 
eerste jaar via de exploitatie gesaldeerd met 
de ontvangen subsidie. In geval van meerjarige 
investeringsplannen worden zowel de investering 
als de subsidie geactiveerd. Subsidies met betrekking 
tot investeringen in materiële vaste activa worden in 
mindering gebracht op het desbetreffende actief en 
als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de 
staat van baten en lasten.

Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit 
verhuuropbrengsten, detachering, ouderbijdragen en 
overige baten.

Afschrijvingen op materiële 
vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over 
terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een 
schattingswijziging plaats vindt van de toekomstige 
gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en
-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen.

aanvullende bijdragen in het geval van een tekort, 
anders dan hogere toekomstige premies.

Kortlopende schulden
De overlopende schulden en overlopende passiva zijn 
opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een 
verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Ultimo 
2020 heeft Agora een renteloze langlopende schuld, 
namelijk bij de gemeente Oostzaan. 

4.6	
Grondslagen voor bepaling 
van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan 
het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor 
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden 
naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd 
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in 
verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in 
de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij 
de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten 
op de ontvangen leningen die als onderdeel van 
de berekening van de effectieve rente worden 
meegenomen.

4.7	 
Toelichting activa
Het balanstotaal ultimo 2020 is ca. € 15 miljoen en 
met ca. € 4,3 miljoen gedaald ten opzichte van 2019 
(€ 19,3 miljoen). De daling is het gevolg van lagere 
liquide middelen en kortlopende schulden en wordt 
veroorzaakt door lagere termijnbetalingen voor 
nieuwbouw van scholen van de gemeente Zaanstad.

Materiële Vaste Activa
De in de balans opgenomen materiële vaste activa 
zijn onderverdeeld in drie categorieën: gebouwen 
en terreinen, inventaris en apparatuur en andere 
bedrijfsmiddelen. De afschrijvingen in 2020 (ca. 
€ 1,1 miljoen) zijn ca. € 35.000 gestegen ten opzichte 
van 2019. De investeringen in 2020 zijn ca. € 248.000 
lager dan de begroting van ca. € 1,4 miljoen geweest. 
In de begroting was rekening gehouden met een 
investering in digitale schoolborden die in plaats 
daarvan zijn geleased. In vergelijking met 2019 is er in 
2020 ca. € 407.000 minder geïnvesteerd, met name in 
inventaris en apparatuur.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen: lonen, salarissen 
en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en 
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen: de pensioenregelingen zijn verwerkt 
volgens de verplichtingenbenadering (Defined 
Contribution Methode). De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten 
als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit 
tot een terugstorting leidt of tot een vermindering 
van toekomstige betalingen.

Bedrijfskosten
Bedrijfskosten (huisvestingslasten, overige lasten) 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben voor zover deze niet worden 
onttrokken aan de voorzieningen.



 
   2020	 2019	 2020	 2019

Stand per 1 jan 2020     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  3.718.275	 3.571.008	 17.671.412	 16.296.139
Cumulatieve waardeverminderingen  
en afschrijvingen  1.367.478	 1.267.805	 13.597.593	 12.659.402
Boekwaarden  2.350.797	 2.303.203	 4.073.820	 3.636.737
     
Mutaties     
Investeringen  71.227	 147.267	 968.353	 1.375.273
Desinvesteringen 	 	 0	 0	 0
Afschrijvingen  102.404	 99.673	 973.878	 938.190
Saldo  -31.177	 47.594	 -5.525	 437.083
     
Stand per 31	dec 2020     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  3.789.502	 3.718.275	 18.639.765	 17.671.412
Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen  1.469.882	 1.367.478	 14.571.470	 13.597.593
Boekwaarden  2.319.620	 2.350.797	 4.068.295	 4.073.819
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Inventaris en apparatuurGebouwen en terreinen

 
   2020	 2019	 2020	 2019

Stand per 1 jan 2020     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  667.774	 613.429	 22.057.460	 20.480.576
Cumulatieve waardeverminderingen  
en afschrijvingen  477.341	 440.278	 15.442.412	 14.367.485
Boekwaarden  190.432	 173.151	 6.615.049	 6.113.091
     
Mutaties     
Investeringen  112.206	 54.344	 1.151.786	 1.576.884
Desinvesteringen 	 0	 0	 0	 0
Afschrijvingen  33.516	 37.063	 1.109.797	 1.074.926
Saldo  78.691	 17.281	 41.989	 501.958
     
Stand per 31	dec 2020     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  779.980	 667.774	 23.209.247	 22.057.462
Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen  510.857	 477.341	 16.552.209	 15.442.412
Boekwaarden  269.123	 173.151	 6.657.038	 6.615.050

TotaalAndere vaste bedrijfsmiddelen
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Liquide middelen
Agora houdt haar liquide middelen aan bij het 
Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). 
Omdat de bewaarfunctie van de liquide middelen 
wordt uitgevoerd door het Rijk is er geen risico 
meer op verlies door financiële calamiteiten in de 
financiële sector. De scholen en ouderraden houden 
uit praktische overwegingen nog wel een banksaldo 
aan bij de Rabobank, een niet beursgenoteerde 
Nederlandse systeembank.
Het saldo van de liquide middelen is met ca. 
€ 5,7 miljoen gedaald ten opzichte van 2019 onder 
andere door teruglopende termijnbetalingen van de 
gemeente Zaanstad voor nieuwbouwprojecten, de 
eenmalige cao-uitkering en het exploitatieresultaat. 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in alle 
componenten die deze toename heeft veroorzaakt  
(zie tabel 02). 

Financiële vaste activa
Agora heeft sinds 2016 geen financiële vaste activa 
meer.

Vorderingen
Het saldo vooruitbetaalde kosten 2020 is ca. 
€ 895.000 hoger dan vorig jaar door nog te ontvangen 
termijnen van de gemeente voor de nieuwbouw van 
scholen waarvoor Agora bouwheer is. De stijging van 
de debiteuren wordt veroorzaakt door vorderingen 
waarvan op 31-12-2020 de incassodatum nog niet was 
verstreken. Geen van de vorderingen is ouder dan 
1 jaar en van deze vorderingen wordt verwacht dat 
binnen 12 maanden wordt geïncasseerd (zie tabel 01). 

 

Debiteuren   257.742		 	 169.853
OCW   1.940.597		 	 1.811.455
     
Vooruitbetaalde kosten  1.125.137		 	 229.708 
Overige overlopende activa  554.519		 	 425.285 
Overlopende activa   1.679.657  654.993
	 	 	 3.877.996	 	 2.636.301

31 december 201931 december 2020

 

Kasmiddelen   2.129	 	 3.164
Schatkistbankierrekening   4.040.641	 	 9.707.363
Tegoeden op bankrekeningen   437.922	 	 355.788
	 	 	 4.480.692	 	 10.066.315

31 december 201931 december 202002

01
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saldo van het resultaat 2020 en door mutaties in de 
bestemmingsreserves, ca. € 603.000.

Toelichting bestemmingsreserves 
publiek

Reserve arbeidsknelpunten
De stichting heeft in het verleden een 
bestemmingsreserve gevormd om de kosten van 
arbeidsconflicten op te lossen (ontslagvergoedingen). 
Deze was in de periode van slechte resultaten en 
krimp gesteld op 2,5% van de lumpsumvergoeding 
voor personeel. Inmiddels is de wetgeving voor 
ontslagvergoedingen veranderd en dient de 
werkgever ook een transitievergoeding te betalen bij 
ontslag. De arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 
is op dit moment zeer krap en er lijkt geen zicht op 
verbetering op de korte termijn. Dientengevolge zijn 
de ontslagvergoedingen laag.
De stichting ontplooit daarnaast initiatieven 
om personeel aan te trekken en heeft hiervoor 
extra middelen nodig. Het verschil tussen de 
standaardkosten van onderwijspersoneel en 
de door uitzendbureaus gefactureerde kosten 
(dit is met name de BTW) wordt ook onttrokken 
aan de bestemmingsreserve. Het tekort aan 
onderwijspersoneel heeft afgelopen jaar niet geleid 
tot een hoge inhuur van extra extern personeel 
omdat ook daar het aanbod is opgedroogd. De 
onttrekkingen in 2020 op deze bestemmingsreserve 
bedroeg slechts € 6.500.

De vermogenspositie van Agora is ultimo 2020 op 
orde, zie hiervoor de kengetallen in paragraaf 3.4. Het 
balanstotaal na verwerking van het resultaat ultimo 
2020 is ca. € 15 miljoen (2018: € 19,3 miljoen). De 
daling van de passiva (na resultaatverwerking) met 
€ 3,7 miljoen ten opzichte van 2019 laat zich als volgt 
verklaren:

  het eigen vermogen neemt af met het 
exploitatieresultaat 2020: € -1.689.834;

  de boekwaarde van de voorzieningen is gestegen 
met ca. € 534k;

  de kortlopende schulden nemen sterk af met ca.  
€ 3,1 miljoen door teruggelopen termijnbetalingen 
van de gemeente (vordering € 0,9 miljoen) waar in 
2019 nog sprake was van een overschot (schuld) van 
ca. € 2,9 miljoen.

4.8
Toelichting passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van Agora bestaat uit een 
algemene reserve (inclusief statutaire reserve), 
een bestemmingsreserve publiek en een 
bestemmingsreserve privaat. Het eigen vermogen 
neemt ten opzichte van 2019 per saldo af met het 
exploitatieresultaat van ca. € -1.689.834 en bedraagt 
ultimo 2020 ca. € 5,3 miljoen (zie tabel 03).

De algemene reserve bedraagt ultimo 2020 ca. 
€ 1,9 miljoen. De algemene reserve neemt af met het 

  Stand per Resultaat Overige Stand per
  01-01-2020		 2020		 mutaties	 31-12-2020

Algemene reserve   2.669.096		 	-1.689.834		 	603.460		 	1.582.722 
Bestemmingsreserve publiek  	2.537.659		 	 	-646.261		 	1.891.397	
Bestemmingsreserve privaat   1.447.173		 	 	42.802		 	1.489.975	
Statutaire reserves  	288.603		 	 	 	288.603 
Totaal Eigen Vermogen 		 6.942.531		 	-1.689.834		 	-				 	5.252.697	

03



71 agora JAARVERSLAG 2020

deel: b

Reserve aanvullende bijdrage personeel
De ontvangen bekostiging van de eenmalige cao-
uitkeringen in 2020 is in het jaarverslag 2019 
verwerkt als bestemmingsreserve voor uitgaven in 
2020. In 2020 is de bestemmingsreserve, € 657.035, 
door uitkering aan medewerkers vrijgevallen en 
toegevoegd aan de algemene reserve (zie tabel 04).

 
Toelichting bestemmingsreserves 
privaat
De bestemmingsreserve privaat bestaat uit het eigen 
vermogen dat de fusiescholen ingebracht hebben ten 
tijde van de oprichting van Agora en de gelden van 
de ouderraden. De jaarlijkse rente voor ophoging van 
fusiegelden per jaareinde is gesteld op 0% in verband 
met de lage marktrente. De afschrijving van het 
bestuurskantoor bedroeg ca. € 11.000. Het saldo van 
opbrengst oudergelden en de uitgaven was in 2020, 
ca. € 54.000 (zie tabel 05).

Egalisatie schoolreserves
De scholen moeten hun uitgaven plannen op het 
toegekende budget in een schooljaar. Omdat het in 
de praktijk niet mogelijk is om precies op het budget 
uit te komen is per school een bandbreedte bepaald 
waarbinnen de budgetverschillen moeten blijven. 
Dit is om de onderwijsbestedingen van de scholen 
maximaal te stimuleren en oppotten te voorkomen. 
Het saldo van de bandbreedte is ultimo 2020 
opgenomen op de balans, ca. € 755.000.

Vervangingsreserve ICT
De vervanging van ICT-middelen gaat niet 
geleidelijk maar in stappen. Met deze stappen zijn 
grote bedragen gemoeid die noodzakelijkerwijs 
moeten worden besteed. In 2020 heeft vanwege de 
operational lease financiering voor ict-vervangingen 
geen onttrekking plaatsgevonden. 

    Stand per Stand per
    31-12-2020		 31-12-2019

Bestemmingsreserve publiek 
Arbeidsknelpunten     636.397		 642.824	
Schoolreserves     755.000		 737.800 
Vervangingsreserve ICT     500.000		 	500.000 
Aanvullende bijdrage personeel 2019    	-				 657.035	
	 	 	 	 	1.891.397		 	2.537.659	

04

   Stand per Mutaties Stand per
   01-01-2020	 2020		 31-12-2020

Bestemmingsreserve privaat  
Specifieke schoolreserves   338.086	 54.250	 392.336
Fusie   1.109.087	 -11.448	 1.097.639
	 	 	 1.447.173	 42.802	 1.489.975

05
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onttrokken voor groot onderhoud. Jaarlijks wordt 
het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd 
(zie tabel 06).

De totale bruto-vloeroppervlakte van Agora 
(inclusief tijdelijke huisvesting) in 2020 is 
ca. 47.000 m2. De waarde van de voorziening 
uitgedrukt in een geldbedrag per vierkante meter 
is ca. € 53 per vierkante meter. Het genormeerde 
vloeroppervlak volgens de DUO op basis van het 
aantal leerlingen is 41.759 m2. De vergoeding 
van de overheid is per vierkante meter, ca. € 31 
waarvan voor buitenonderhoud ca. € 15 beschikbaar 
is. Dit is aanmerkelijk lager dan de voorziene 
onderhoudskosten per vierkante meter (zie tabel 07).

Toelichting Voorzieningen
De voorziening personeel dient ter dekking van de 
loonkosten van personeel dat gebruikt maakt van 
spaarverlof, om toekomstige jubileumuitkeringen te 
dekken en te verwachten transitiekosten. Jaarlijks 
wordt de voorziening geactualiseerd. De voorziening 
personeel heeft een langlopend karakter. De 
boekwaarde ultimo 2020 bedraagt ca. € 795.000.
De overige voorzieningen betreft het 
meerjarenonderhoud van de schoolgebouwen. Het 
meerjaren- onderhoudsplan (MJOP) vormt de basis 
voor de onderhoudsvoorziening van € 2,5 miljoen. De 
voorziening is op basis van een nieuwe beoordeling 
van de technische staat van de schoolgebouwen 
begin 2021 geheel herrekend voor de komende 10 
jaar en heeft geleid tot een vrijval van ca. € 624.000. 
In 2020 is € 800.000 gedoteerd en ca. € 412.000 

   Personeels- Overige Totaal
   voorzieningen	 voorzieningen	 	

Stand per 1 januari 2020	 	 	 648.967	 2.735.660	 3.384.627
Dotaties   349.356	 800.000	 1.149.356
Onttrekkingen   -203.742	 -411.975	 -615.717
Vrijval   0	 0	 0
Stand per	31	december	2020	 	 	 794.581	 3.123.685	 3.918.266
    
Kortlopend deel <	1 jaar   207.000	 535.000	 742.000
Langlopend deel >	1 jaar   587.581	 2.588.685	 3.176.266

06

Vloeroppervlakte   47.000	m2  47.000 m2
Boekwaarde voorziening    2.500.000	€  2.735.660	€
Waarde per m2   53,19 €/m2	 	 58,21 €/m2
     

07 31 december 201931 december 2020
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gemeente verplicht terug te kopen onder gelijke 
voorwaarden als in geval van verkoop aan een derde 
(zie tabel 08).

 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met ruim € 3,1 miljoen 
afgenomen ten opzichte van 2019. De afname wordt 
met name veroorzaakt door een achterstand van de 
gemeente Zaanstad van de termijnbetalingen voor 
lopende nieuwbouwprojecten (zie tabel 09).

 

Langlopende schulden
In 2006 is voor de financiering van de multifunctionele 
nieuwbouw door de gemeente Oostzaan een renteloze 
lening verstrekt van € 428.400. Een bepaalde 
looptijd is niet in de overeenkomst vastgelegd. Bij 
vervreemding heeft de gemeente Oostzaan het recht 
het verkochte terug te kopen voor € 428.000. Als 
de gemeente geen gebruik maakt van het recht om 
terug te kopen, mag Agora verkopen aan een derde. 
Wanneer Agora vervolgens geen gebruik maakt 
van het recht om te verkopen aan een derde is de 

   Krediet Gemeente Totaal
   instellingen	  	 	

Stand per 1 januari 2020	 	 	 	-				 428.400	 428.400
Aangegane leningen   0	 0	 0
Aflossingen 2020	 	 	 0	 0	 0
Stand per	31	december	2020	 	 	 	-				 428.400	 428.400
    
Langlopend deel > 5 jaar    	-				 428.400	 428.400
Rentevoet   0,0%	 0%

08	

   31 december  31 december
  	 2020	 	 2019

Crediteuren   541.717		 	 	1.107.256	
Reservering Vakantieuitkering    1.181.740		 	 	1.161.485 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.553.153		 	 	1.476.265	
Schulden ter zake van pensioenen    463.495		 	 	469.035	
Geoormerkte subsidies (lerarenbeurs)    418.276		 	 	587.096	
Niet geoormerkte subsidies   	-				 	 	-			
Overige kortlopende schulden    101.317		 	 	101.111 
Verplichtingen aan Gemeente Zaanstad   	610.276		 	 	3.335.036	
Accountantskosten    17.990		 	 	16.850	
Overlopende passiva    528.398		 	 	307.973	
	 	 	 	5.416.363		 	 	8.562.107	

09	
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   Best Buy, looptijd is 01-01-2020 tot 01-01-2023. 
De waarde van het contract is € 24.400 per jaar.

Voor wat betreft energieleveringen is Agora 
aangesloten op de collectieve inkoop welke tot stand 
komt op initiatief van Verus. Naast huisvesting zijn er 
nog contracten gesloten in het kader van het leveren 
van de leermiddelen en ICT. De niet genoemde 
contracten hebben een beperkte omvang qua duur en 
materialiteit.
Stichting Agora houdt bij nieuwe inkopen 
rekening met de wet- en regelgeving inzake de 
Aanbestedingswet.

4.10	 
Toelichting baten
Rijksbijdragen OCW
De Rijksbijdrage 2020 is uitgekomen op ca. 
€ 42,5 miljoen, ca. € 1 miljoen hoger dan 2019 en 
€ 2,2 miljoen hoger dan de begroting. De stijging is 
het saldo van de cao-verhoging, de verhoging van de 
bekostiging voor het verminderen van de werkdruk 
bij leraren en de stijging van de bekostiging van 
onderwijsachterstanden (zie tabel 10).

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies
Subsidies afkomstig van gemeenten of de 
provincie vormen slechts een geringe bijdrage in 
de bekostiging. Ze zijn bedoeld om bij te dragen 

Agora kent op balansdatum een beperkt aantal 
langdurige verplichtingen. Dit betreffen de volgende 
verplichtingen:

  Ricoh, het contract heeft een looptijd van 5 jaar en 
eindigt op 31-03-2022. De totale contractwaarde 

 van Ricoh vanaf 01-04-2017 tot 31-03-2022 is ca. 
  € 450.000 per jaar. De resterende contractwaarde 
 (1 jaar en 3 maanden) is ca. € 562.500.

  Alcmaria BV inzake schoonmaak, De contractduur is 
2 jaar met een optie voor verlening voor twee keer 
een jaar. De waarde van het contract voor de eerste 
2 jaar is ca. € 889.000 per jaar.

  CWS, inzake schoonmaakartikelen heeft Agora per 1 
december 2019 een 4-jarig contract afgesloten met 
een contractwaarde van ca. € 56.000 per jaar.

  DVEP inzake levering van elektriciteit en gas met 
een looptijd van 1 januari 2021 tot 1januari 2025. De 
geschatte jaarlijkse contractwaarde op basis van 
voorschotten is ca. € 560.000 per jaar.

  ABC Finance (Proflease), het leasecontract voor 
digitale borden en access points heeft een 
resterende looptijd van 6 jaar ter waarde van 

 € 512.230.
  Detacheringscontracten ICT diensten:

   IT-Guys, looptijd is 01-01-2020 tot 01-01-2023. De 
waarde van het contract is € 48.800 per jaar;

   20Four, looptijd is 01-01-2020 tot 01-01-2023. De 
waarde van het contract is € 48.800 per jaar;

   Baas.Network, looptijd is 01-01-2020 tot 01-01-
2023. De waarde van het contract is € 36.600 per 
jaar;

4.9		
Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen
 

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Rijksbijdragen OCW/EZ    36.564.236		 	34.210.000		 	36.111.481	
Overige subsidies OCW/EZ 		 	 3.332.951		 	3.700.000		 	2.745.167 
Ontvangen van SWV    2.602.071		 	2.400.000		 	2.632.079 
Totaal Rijksbijdragen    42.499.259		 	40.310.000		 	41.488.727

10
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de brutoloonkosten. Het aantal detacheringen is qua 
omvang met 0,8 fte gedaald ten opzichte van 2019 
naar ca. 2,2 fte.
De ouderbijdragen en TSO vormen een gesloten 
geldstroom. Door de invoering van automatische 
incassomachtigingen is de opbrengst een constante 
inkomstenbron die in 2020 door restitutie vanwege 
corona een stuk lager is dan vorig jaar, ca. € 360.000. 
Tegenover de inkomsten staan diverse specifieke 
uitgaven. Het vrijwillige deel van de ouderbijdrage 
wordt beheerd door de ouderraden. De middelen 
worden gebruikt voor activiteiten die, buiten de 
normale lessen om, het lesprogramma ondersteunen, 
bijv. werkweken, fiets(speur)tochten, museumbezoek, 
korte excursies en het verzorgen van de middagpauze 
tussen dagdelen.
Onder overige baten is een aantal verschillende 
soorten opbrengsten en bijdragen opgenomen, 
die niet direct met het primaire proces te maken 
hebben, maar wel voortvloeien uit de aard van het 
bedrijf (sponsoring, verzamelen van oud papier, en 
dergelijke). De overige baten zijn ca. € 117.000 lager 
dan in 2019 ook als gevolg van het schoolsluitingen 
door Corona (zie tabel 12 ).

(stimuleringsgelden) in de ontwikkeling van 
specifieke beleidsterreinen, zoals voor- en 
vroegschoolse educatie en peuterspeelzalen. 
In 2020 is ca. € 673.000 aan gemeentelijke 
subsidies ontvangen voor onderwijsachterstanden. 
Hierin is ook een extra bijdrage, € 125.000, voor 
‘Brugfunctionarissen’. Zij hebben de opdracht om het 
cultuurverschillen tussen school en thuis in de wijk 
Poelenburg/Peldersveld in Zaandam te overbruggen 
(zie tabel 11).

Overige baten
De overige baten zijn met ca. € 560.000 gedaald ten 
opzichte van 2019.
De verhuur van accommodatie (gymzalen en 
kinderopvang) in 2020 heeft ten opzichte van 
2019 ca. € 70.000 minder opgebracht vanwege 
schoolsluitingen door Corona. De verhuuropbrengsten 
betreffen met name servicekosten tegen een 
kostendekkend tarief. De huur van vierkante meters 
wordt afgedragen aan de gemeente Zaanstad.
Het uitlenen van onderwijzend personeel aan andere 
onderwijsinstellingen geschiedt tegen vergoeding van 

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Overige overheidsbijdragen en subsidies   673.009		 	550.000		 	653.665	
Totaal Overige overheidsbijdragen en subsidies   673.009		 	550.000		 	653.665

11

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Verhuur    405.005		 	400.000		 	475.247	
Detachering personeel    222.296		 	200.000		 	242.063	
Sponsoring    5.069		 	16.000		 	-1.159 
Ouderbijdragen en TSO   	504.268		 	650.000		 	864.314	
Overige    148.126		 	184.000		 	265.520	
Overige baten    1.284.764		 	1.450.000		 	1.845.985	

12
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Subsidies zonder verrekening clausule 
ultimo in verslagjaar (Model G 
Verantwoording subsidies)
Ultimo 2020 lopen onderstaande subsidies met 
verrekenclausule af. Het betreffen vooral subsidies 
voor studiekosten van leraren en zij-instromers. 
Agora heeft geen subsidies ontvangen waarvan 
het eventuele niet bestede gedeelte moet worden 
verrekend met subsidieverstrekker (zie tabel 13).

4.11		
Verantwoording subsidies
Onderstaand worden de ontvangen subsidies van 
OCW gerangschikt naar de ordening zoals OCW deze 
heeft voorgeschreven. De verrekening clausule is 
het belangrijkste onderscheid. Van de subsidies met 
verrekening wordt aangegeven welke ultimo 2020 
eindigen of doorlopen in 2021.

   Toewijzing Toewijzing Uitgevoerd*
Omschrijving   Kenmerk Datum
  	
    
Subsidie voor studieverlof 19/20	 	 	 2019/2/1216144	 01-08-2019 J 
Subsidie Regionale aanpak lerarentekort  RAL19007	 27-03-2019 J 
Subsidie zij-instroom 2018 t/m 2020	 	 	 2018/2/848872	 20-06-2018 J 
Subsidie zij-instroom 2018 t/m 2020	 	 	 2018/2/1035758	 19-12-2018 J 
Subsidie zij-instroom 2019 t/m 2021	 	 	 2019/2/1395306	 19-12-2019 N
Subsidie voor studieverlof 20/21	 	 	 1090587	 22-09-2020 N
Subsidie voor studieverlof 20/21	 	 	 1090690	 22-09-2020 N
Subsidie voor studieverlof 20/21	 	 	 1090730	 22-09-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1088649	 20-08-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1083377	 22-06-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1083373	 22-06-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1083245	 22-06-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1083250	 22-06-2020 N
Subsidie inhaal- en ondersteunings 20/21	 	 IOP-41251-PO	 02-07-2020 N
Subsidie onderwijsass tot leraar 4	jr	2019-2023	 	 SOOL20011	 26-02-2020 N
Subsidie onderwijsass tot leraar 2	jr	 	 	 SOOL20014	 26-02-2020 J 
Subsidie onderwijsass tot leraar 4	jr	2019-2023	 	 SOOL20350	 28-10-2020 J 
Tegemoetkomin herintreders   THPO19104	 11-08-2020 J 
Opleidingsschool voor samenwerkingsverband  OS-2019-C-020	 04-12-2019 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 O	238	39999	 05-10-2020 N

13

* De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking geheel uitgevoerd en afgerond
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cao-verhoging in 2020 en de nieuwe OAB-regeling 
zou zijn voor de langere termijn.
De overige personele lasten bestaan uit 
scholingskosten, inhuur tijdelijk personeel 
en personeel gerelateerde kosten, zoals de 
bedrijfsarbodienst, werving en selectie, reiskosten, 
voorzieningen en uitbestede werkzaamheden. 
In 2020 is hieraan € 1,8 miljoen uitgegeven, iets 
minder dan 2019 ( € 1,9 miljoen). De daling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door gedaalde inhuur van 
extern personeel voor vervanging. De krapte op de 
arbeidsmarkt beperkt de mogelijkheden om nieuw 
personeel aan te trekken.
Agora is eigen risicodrager voor de kosten 
van het ziekteverzuim. De doorbetaling van 
salarissen is inbegrepen in de personele last. Het 
verzuimpercentage ligt al enkele jaren rond de 6,5% 
(zie tabel 14).

4.12  
Toelichting lasten
De totale lasten zijn ten opzichte van 2019 gestegen 
met ca. € 1,6 miljoen. Met name de personele lasten 
zijn hoger door cao-stijging en personele inzet met 
werkdruk- en OAB-middelen (ca. € 2,3 miljoen). De 
huisvestingslasten zijn € 105k gestegen ten opzichte 
van 2019 en € 550k hoger dan begroot door naar 
voren getrokken onderhoudsprojecten. De overige 
instellingslasten zijn daarentegen gedaald (ca. € 832k) 
als gevolg van lesuitval door schoolsluitingen.

Personeelslasten
In 2020 had stichting Agora gemiddeld 692 (514 wtf) 
medewerkers in dienst, een daling ten opzichte van 
2019 van ca. 26 medewerkers (21 wtf). Vanwege het 
lerarentekort heeft de stichting met het oog op de 
toekomstige uitstroom van onderwijsmedewerkers 
extra ondersteunend personeel, zij-instromers en LIO-
ers aangetrokken.
De totale personele lasten zijn dit boekjaar 
uitgekomen op ca. € 38,9 miljoen, een stijging van 
ca. € 2,3 miljoen ten opzichte van 2019. De lonen en 
salarissen, ca. € 37,7 miljoen, zijn gestegen met ca. 
€ 2,3 miljoen ten opzichte van 2019. Deze loonstijging 
is het gevolg van hogere gemiddelde werkgeverslasten 
door een optelsom van meerdere oorzaken (zoals 
gestegen lonen, inzet van werkdrukmiddelen in 
extra OOP-medewerkers en een hoger gebruik van 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals BAPO en 
duurzame inzetbaarheid. Maandelijkse monitoring 
en strakke sturing heeft geleid tot het redelijk 
op orde hebben van een noodzakelijke bezetting 
maar de rek is er, mede door afnemende 
leerlingaantallen, voor de komende jaren uit. De 
afwijking van de lonen en salarissen ten opzichte 
van de begroting (ca. € 4,2 miljoen) wordt veroorzaakt 
omdat tijdens het opstellen van de begroting niet 
precies berekend kon worden wat het effecten van de 
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   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Personeelslasten
Lonen en salarissen	 		 	 37.650.447		 	33.400.000		 	35.376.421	
Overige personele lasten    1.802.946		 	2.610.000		 	1.918.494	
Af: uitkeringen   	-587.618		 	-715.000		 	-762.699	
Personeelslasten	 	 	 	38.865.775		 	35.295.000		 	36.532.216	
   
Uitsplitsing   
Brutolonen en salarissen   	28.355.992		 	33.400.000		 	26.365.942	
Sociale lasten wg    5.151.975		 	 	4.861.836	
Pensioenpremies wg   	4.142.480		 	 	4.148.643 
Lonen en salarissen	 		 	 37.650.447		 	33.400.000		 	35.376.421	
   
Dotaties personele voorzieningen    145.614		 	 	173.722	
Personeel niet in loondienst    248.136		 	400.000		 	292.765	
Overig    1.409.195		 	 	1.452.006 
Overige personele lasten 	 		 	 1.802.946		 	400.000		 	1.918.494	
   
Af: uitkeringen    -587.618		 	-715.000		 	-762.699	
Overige personele lasten  		 	 -587.618		 	-715.000		 	-762.699	

14

Afschrijvingen
De afschrijvingen 2020, € 1,1 miljoen zijn licht 
gestegen ten opzichte van 2019 door een hoger 
investeringsniveau dan begroot, ca. € 35.000. 
In 2020 is voor ca. € 1,2 miljoen geïnvesteerd in 
vervanging van ICT, meubilair, schoolpleininrichting en 
leermethoden tegen een begroting van € 1,4 miljoen. 

De onderschrijding ten opzichte van de begroting 
is het gevolg van de gewijzigde keuze om digitale 
schoolborden te leasen in plaats van aan te schaffen. 
Voor een specificatie van de investeringen wordt 
verwezen naar sectie 4.7 Toelichting Activa. 
(zie tabel 15).

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Immateriële vaste activa    -     -     -   
Materiële vaste activa    1.109.797   1.100.000   1.074.927 
Afschrijvingen	 	 	 	1.109.797		 	1.100.000		 	1.074.927	
   

15
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Huisvestingslasten
Binnen de huisvestinglasten vallen de uitgaven 
voor huur, onderhoud, schoonmaak en energie. De 
huisvestingslasten zijn met ca. € 105k gestegen 
ten opzichte van 2019 als gevolg van extra 
schoonmaakkosten vanwege corona (zie tabel 16).

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn door geplande lagere 
budgetten en schoolsluitingen als gevolg van corona 
met ca. € 3 miljoen een stuk lager dan 2019 
(€ 3,8 miljoen). De daling ten opzichte van de begrote 
administratie en beheerkosten is met name het gevolg 
van een lager inhuur van deskundigen dan begroot 
(zie tabel 17).

 
16

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Administratie en beheerslasten    845.019		 	1.000.000		 	1.187.590	
Inventaris, apparatuur en leermiddelen    1.337.729		 	1.330.000		 	1.486.180 
Overige    824.933		 	870.000		 	1.165.747	
Overige lasten	 		 	 3.007.682		 	3.200.000		 	3.839.517	

17

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Huur    108.491		 	60.000		 	94.060 
Klein Onderhoud    453.072		 	225.000		 	455.813	
Energie en water    	563.707		 	550.000		 	532.695 
Schoonmaakkosten    1.069.147		 	950.000		 	986.521 
Heffingen     117.162		 	110.000		 	115.271 
Dotatie onderhoudsvoorziening    800.000		 	800.000		 	800.000	
Overige huisvestingslasten   	37.872		 	50.000		 	59.786	
Totale Huisvestingslasten	 		 	 3.149.451		 	2.745.000		 	3.044.146	
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Verbonden partijen
(zie tabel 19).

Accountant honoraria
Agora is in 2020 overgestapt naar een nieuwe 
accountant. In 2020 hebben de oude en nieuwe 
accountant gezamenlijk voor ca. € 42.000 
gedeclareerd. De controlewerkzaamheden van de 
nieuwe accountant zijn voor de komende jaren 
geraamd op ca. € 28.000 (zie tabel 18).

 
   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Onderzoek jaarrekening    42.341		 	60.000		 	35.000 
Andere controleopdrachten    -				 	-				 	-   
Fiscale adviezen    -				 	-				 	-		 
Andere niet-controlediensten   	-				 	-				 	-   
Accountantslasten    42.341		 	60.000		 	35.000	
   

18

 
   
Periode Naam  Juridische Statutaire Code
   vorm zetel activiteit
  	

01-01-2020	t/m	31-12-2020 SWV Primair onderwijs Zaanstreek  Stichting Zaandam 4
01-01-2020	t/m	31-12-2020 Munnik VVE beheer B.V.  B.V. Hoofddorp 4
01-01-2020	t/m	31-12-2020 Het Nieuwe VvE Beheer B.V.   B.V. Amsterdam 4 
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in werking en regelt dat inkomens die gefinancierd 
worden uit publieke middelen openbaar gemaakt 
moet worden. Agora heeft geen topfunctionarissen 
in dienst die meer verdienen dan het normbedrag 
voor het PO. Het normbedrag is gebaseerd op 11 
complexiteitspunten, namelijk 6 voor de gemiddelde 
baten over 2016, 2017 en 2018, 3 voor het gemiddeld 
aantal leerlingen over 2016, 2017 en 2018 en 2 
voor het aantal onderwijssoorten in 2020. De 11 
complexiteitpunten corresponderen met klasse 
D waarvoor het WNT-maximum voor 2020 is 
vastgesteld op € 157.000. Dit geldt overigens ook voor 
de niet topfunctionarissen. Voor de bezoldiging van 
de bestuurders is de CAO Bestuurders PO toegepast. 
Deze wordt jaarlijks met de VTOI overeengekomen.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 
een termijn van vier jaar en treden af volgens een 
rooster van aftreden. Een aftredend lid is maximaal 
eenmaal herbenoembaar. In 2020 is in totaal € 50.000 
aan vergoedingen voor toezichthoudende activiteiten 
verstrekt.
De bezoldiging van de leden van het College van 
Bestuur liggen onder de vastgestelde normering 
‘bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke instellingen’.

De wet normering topinkomens
De wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector trad per 1 januari 2013 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
 
Bedragen x	€	1	 	 T.	Keulen	 M.C. Spies 

Functiegegevens  Voorzitter CvB Lid CvB 
Aanvang en einde functievervulling 2019  1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12
Omvang dienstverband (in fte)   1	 1
Gewezen topfunctionaris?  nee nee
Dienstbetrekking?   ja ja
  
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  132.042	 132.216
Beloningen betaalbaar op termijn  20.362	 20.433
Totaal bezoldiging  152.404	 152.648
Toepassing WNT maximum  157.000	 157.000
 
Gegevens 2019  
Aanvang en einde functievervulling 2019  1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12
Omvang dienstverband (in fte)   1	 1
  
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  124.025	 121.710
Beloningen betaalbaar op termijn  19.961	 19.848
Totaal bezoldiging 2019	 	 143.986	 141.558

4.13 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
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De vergoeding leden van de Raad van Toezicht 
liggen onder de vastgestelde normering ‘bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke 
instellingen’, respectievelijk 15% (voorzitter) en 10% 
(leden) van het normbedrag.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen 
zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven 
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen.

 
Toezichthoudende topfunctionarissen
 
Bedragen x	€	1	 A.P.H. Günter P. Prijs S.J. Koops 

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1	-	13/10	 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12 
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 11.104	 11.136	 8.000
Beloningen betaalbaar op termijn 0	 0	 0
Totaal bezoldiging 11.104	 11.136	 8.000
Toepassing WNT maximum 23.550	 15.700	 15.700
 
Gegevens 2019  
Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12
  
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 13.590	 9.060	 9.060
Beloningen betaalbaar op termijn 0	 0	 0
Totaal bezoldiging 2019	 13.590	 9.060	 9.060
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Mondiaal zijn de rentevergoedingen zeer laag. Een 
vooruitzicht op hogere rentes op korte termijn is niet 
reëel. De rentebaten zijn hierdoor nihil. De kosten voor 
bancaire dienstverlening zijn zoals begroot en lager 
dan de kosten van 2019.

Toezichthoudende topfunctionarissen
 
Bedragen x	€	1	 M. Eijgenstein A. Thijs J. Purmer

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12	 14/10	-	31/12
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 9.203	 11.136	 3.313
Beloningen betaalbaar op termijn 0	 0	 0
Totaal bezoldiging 9.203	 11.136	 3.313
Toepassing WNT maximum 15.700	 15.700	 23.550
 
Gegevens 2019  
Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12 
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 9.060	 9.060
Beloningen betaalbaar op termijn 0	 0	
Totaal bezoldiging 2019	 9.060	 9.060

4.14	 
Financiële baten en lasten

   31 december Budget 31 december
  	 2020	 	 2019

Rentebaten      -   
Rentelasten (-/-)    -14.161		 	-15.000		 	-17.549	
Financiële baten en lasten	 	 	 	-14.161		 	-15.000		 	-17.549
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Prijsrisico
Agora is locatie gebonden en loopt geen valuta- 
en marktrisico. Daarnaast loopt Agora minimaal 
renterisico over de rentedragende vorderingen en 
kortlopende schulden, omdat er geen financiële vaste 
activa en effecten aangehouden worden (wel liquide 
middelen) en ook geen rentedragende langlopende 
schulden aangegaan zijn (bijv. bij kredietinstellingen).

Kredietrisico
Agora heeft geen significante concentraties van 
kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Agora maakt gebruik van meerdere banken en 
een faciliteit bij het Ministerie van Financiën 
(schatkistbankieren), om voor zover noodzakelijk, 
over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 
beschikken. Voorts heeft Agora geen (moeilijk) 
verhandelbare derivaten en heeft daarom een zeer 
laag liquiditeitsrisico.

4.16	 
Toelichting bij 
kasstroomoverzicht
De daling van de liquide middelen bedraagt ten 
opzichte van 2019 ca. € 5,6 miljoen, grotendeels 
veroorzaakt door hogere vooruitbetaalde termijnen 
voor nieuwbouwprojecten in 2019 naar een situatie 
van achterstand in de termijnbetalingen in 2020. De 
operationele kasstroom 2020 komt hierdoor uit op 
een verlaging ca. € 3,9 miljoen. De kasuitstroom door 
investeringen bedroeg in 2020 ca. € 1,2 miljoen.

 

4.15  Financiële 
instrumenten 
en risicobeheersing
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5.1		
Statutaire bestemming 
resultaten
De statuten bepalen dat de goedkeuring van de 
jaarrekening is voorbehouden aan de Raad van 
Toezicht. Dit houdt in, dat ook de bestemming van 
het resultaat door de Raad van Toezicht moet worden 
goedgekeurd.

5.2	 
Accountantsverklaring

05	
Overige gegevens
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Colofon
Uitgave
Agora, Stichting voor Bijzonder Primair
Basisonderwijs in de Zaanstreek

Postbus 88
1500 EB Zaandam

Bezoekadres
Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam

T 075 201 01 01
E info@agora.nu
I agora.nu

Vormgeving
Marie José Kakebeeke
mjkakebeeke@gmail.com
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