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voorwoord

WIJ ZIJN meer 
dan trots op onze 
European Innovative 

Teaching Award

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Agora. 
Het verslag van een jaar waar we oprecht trots op zijn. 
 
Het onderwijs beleeft namelijk roerige tijden, het is 
bekend. Er zijn veel factoren die ons werk moeilijk 
maken en soms zelfs belemmeren. De Covid-19 
pandemie met de bijbehorende lockdowns en het 
lerarentekort (in de regio Zaandam) zijn misschien 
wel de meest naar voren tredende. Aan de gevolgen 
hiervan, die de resultaten van ons werk sterk 
beïnvloeden, zullen we in dit jaarverslag ook zeker 
aandacht besteden.    
 
Hier tegenover staat echter ook een andere 
werkelijkheid, die we u evenmin willen onthouden. 
Ondanks de invloeden van de factoren die hierboven 
zijn genoemd is het goeddeels gelukt het onderwijs 
rond te krijgen en zelfs op een goed niveau. Door 
grote en gezamenlijke inspanning van leraren, leraar-
ondersteuners, onderwijsassistenten, schoolleiders, 
stafleden, ondersteuners en bestuurders is goed 
onderwijs gecreëerd. Van de Onderwijsinspectie 
ontving Agora de waardering ‘Goed’ en van de 
Europese Unie de ‘European Innovative Teaching 
Award’ in de categorie Primair Onderwijs.   

In dit jaarverslag beschrijven we de belangrijkste 
wederwaardigheden van het afgelopen jaar. Ook 
leggen wij verantwoording af over de wijze waarop 
we, met de ons ten dienste staande middelen, hebben 
gewerkt aan goed onderwijs. We zoeken daarbij naar 
de juiste balans tussen transparantie, volledigheid en 
leesbaarheid. Mocht u vragen hebben naar aanleiding 
van hetgeen hier gepresenteerd wordt of behoefte 
hebben aan aanvulling, dan dragen wij graag zorg 
voor toelichting.  
 
We wensen u veel leesplezier, 
 
College van Bestuur Stichting Agora, 
Taco Keulen 
Rien Spies 

Voorwoord
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deel: a

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 zijn 
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 
belangrijke doelstellingen van onderwijs. Door 
onze actieve participatie in het PACT Poelenburg/
Peldersveld, 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 zorgvuldige en duurzame relaties 
aan te gaan. De zorg voor elkaar wordt zichtbaar in 
ons personeelsbeleid. Zoals de zorg voor startende 
leraren, 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 fulltime 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. 

01	
Het schoolbestuur
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In het onderwijsprogramma wordt veel aandacht 
besteed aan verantwoord rentmeesterschap en 
gezond leven. Vrijwel alle scholen hebben een 
kwalificatie als Gezonde School.  
Daar waar het kan proberen wij te investeren 
in duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen 
aanbrengen op de scholen. Naast een welkome 
kostenbesparing zien we dit ook als een 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.  
 
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. 



deel: a

1.1	Profiel 
Missie, visie en kernactiviteiten 
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. 
 

Door middel van vijf beloften geven wij aan wat onze 
visie op onderwijs is: 

  Bijzonder onderwijs 
   Inclusie 
   Bildung 
 Talentontwikkeling 
 Duurzaamheid 
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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 
Het strategisch beleidsplan van Agora, Koers 2019-
2023, is in nauwe samenwerking met interne en 
externe belanghebbenden tot stand gekomen. In dit 
strategische plan, hebben we omschreven wat ons 
bindt binnen Agora en de richting die we met elkaar 
kiezen om nog beter te worden. Hierbij sluiten we aan 
bij en continueren we de reeds ingeslagen weg op basis 
van onze vijf beloftes die deel uitmaken van ons dna. 
 
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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 Externe leden Resonansgroep:
 Marjan Van Baekel-Kan 
 Guido de Bruin 
 Clementine Koper 
 vacature 

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. 
 
De Resonansgroep is een adviesorgaan binnen 
Agora dat adviseert aan het College van Bestuur. De 

Resonansgroep buigt zich over vragen die raken aan 
de identiteit van de organisatie: hoe geef je vorm aan 
het bijzondere karakter van Agora? Hoe maak je dit 
zichtbaar, gelet op de diversiteit van de scholen? Hoe 
houd je de identiteit levend binnen de organisatie? 
Hoe ga je om met actuele ontwikkelingen die de 
identiteit raken? 
De Resonansgroep bestaat uit acht leden, vier interne 
en vier externe leden die de maatschappelijke 
omgeving van Agora vertegenwoordigen en het 
bijzonder onderwijs een warm hart toedragen.

 
Verslag van de Resonansgroep 
In 2021 hebben we afscheid genomen van Karien 
Verschuren (voorzitter), het interne lid Jolanda 
Stikkelorum en de externe leden Alida Joachim en 
Henk Hofer. We hebben twee nieuwe externe leden 
mogen verwelkomen; Clementine Koper en Marjan 
Van Baekel-Kan. 
In het jaar 2021 is de Resonansgroep viermaal 
bijeengeweest: 22 maart, 7 juni, 27 september 
en 22 november. Wegens de coronasituatie is de 
januarivergadering geannuleerd. 
 
De bijeenkomsten van de Resonansgroep starten met 
een opening verzorgd door één van de leden. Tijdens 
deze momenten delen we waar we op dat moment 
mee bezig zijn. Dit zijn onderwerpen die nauw 
verwant zijn met de taak die we als Resonansgroep 

 Interne leden Resonansgroep:
 Marloes Fortuijn 
 Judy Hilverda-Fontijn 
 Jorrunn Holkamp-Gerritsen 
 vacature 
 

Samenstelling per 31 december 2021
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hebben; samen resoneren over vraagstukken rond 
identiteit en onderwijs. Terugkerende thema’s zijn 
onder andere het lerarentekort, kansen(on)gelijkheid 
en segregatie in relatie tot de vrijheid van onderwijs. 
Een belangrijk onderwerp dat op verschillende 
manieren terugkeert in de bijeenkomsten is de vraag 
naar de vorming van kinderen en de cruciale rol van 
de leraar daarin. De kern is dat onderwijs meer is 
dan het leren van lezen en taal, maar vooral ook gaat 
om het begeleiden van de groei van kinderen naar 
volwassenheid, zodat zij op een verantwoordelijke 
manier hun bijdrage aan de samenleving kunnen 
leveren. Het naar school gaan en daar verschillende 
ervaringen opdoen, daar is het waar het feitelijk om 
gaat. In 2021, met alle schoolsluitingen, hebben we 
ook ervaren hoe belangrijk het fysieke naar school 
gaan en de rol van de leraar is. Hiermee benadrukt 
de Resonansgroep het belang van bildung en 
burgerschap. 

Actueel blijft het lerarentekort, dat door de 
coronapandemie iets naar de achtergrond was 
verschoven, maar zeker een probleem blijft waarmee 
we te maken hebben en dat dan ook geregeld op de 
agenda van de Resonansgroep staat – juist omdat het 
de kern van onderwijs raakt. We hebben gesproken 
over anders organiseren en hebben het bestuur 
meegegeven dat we ook in deze tijd de identiteit van 
de stichting niet uit het oog moeten verliezen. De 
kwaliteit van het onderwijs staat in deze tijd onder 
druk. 

Ook de vraag van wie het onderwijs is, is onderwerp 
van bespreking geweest. En dan vooral in het licht 
van de toenemende invloed van tech-bedrijven op het 
onderwijs. We hebben vooral de noodzaak benadrukt 
om als onderwijsstichting vanuit de eigen visie op de 
bedoeling van onderwijs tegenwicht te bieden tegen 

allerlei partijen die iets van het onderwijs willen. 
We hebben het afgelopen jaar ook vooruitgekeken 
naar de verandering die er in 2022 aankomt: de 
pensionering van onze twee bestuurders. De 
Resonansgroep heeft advies uitgebracht over de 
benoemingsprocedure en de profielschets van het 
nieuwe college van bestuur. Als Resonansgroep 
hechten we groot belang aan de professionele 
dialoog en kijken we er dan ook naar uit om die ook 
met de nieuwe bestuurders aan te gaan. 

1.2 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/

http://www.agora.nu
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De 24 scholen van Agora

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 Wij-land Westzaan 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 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.bs-regenboog.nl
http://www.wij-land.nu
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.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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Juridische structuur
De rechtsvorm van Agora is een stichting en staat 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34149420. In 2021 zijn de leden van het 
College van Bestuur bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven in het UBO-register als Ultimate 
Beneficial Owners. 

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. 

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.

GMR COLLEGE VAN BESTUUR

CONTROLLER 

RAAD VAN TOEZICHT 

MR SCHOLEN

CENTRAAL BUREAU



deel: a

15
agora jaarverslag 2021

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 
tegenover 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.

Functiescheiding en Code Goed Bestuur 
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn 
basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in het 
primair onderwijs.

Er wordt niet van de Code afgeweken. 
Agora werkt met een functiescheiding conform het 
two-tier model, waarbij de functies van bestuur 
(College van Bestuur) en intern toezicht (Raad van 
Toezicht) gescheiden zijn.  
 
In het Managementstatuut zijn de interne 
taakverdeling en verantwoordelijkheden van de 
organisatie verder uitgewerkt. 

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

https://www.poraad.nl/goed-bestuur/professionalisering-bestuur/code-goed-bestuur-in-het-primair-onderwijs
https://agorastichting-live-72b7b57d88f74fbfaee-e725d8e.divio-media.net/filer_public/19/00/19005025-752e-4a1b-8783-6cbf5a85f56f/managementstatuut_agora_2.pdf
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1.2.1. Verslag Raad van Toezich

Samenstelling intern toezicht 
De Raad bestond in 2021 uit vijf leden. Eind 2020 zijn, 
zoals in het verslag over 2020 vermeld stond, 3 leden 
van de Raad van Toezicht afgetreden, vanwege hun 
maximale zittingstermijn. Na het traject van werving, 
selectie en interviews heeft de Raad twee nieuwe 
leden benoemd en afscheid genomen van de zittende 
leden, met veel dank voor hun inzet en betrokkenheid. 
Begin 2021 is de Raad gestart met een nieuwe 
samenstelling. 

J.P. (Jaap) Purmer 
Voorzitter Raad van Toezicht, 
Voorzitter Remuneratiecommissie   

Benoemd tot:
20 oktober 2024 

Nevenfuncties: 
  Eigenaar en bestuur Access  

to Quality B.V (bezoldigde 
hoofdfunctie) 

  Voorzitter Raad van Toezicht Blijf 
Groep Amsterdam (bezoldigd) 

  Lid Raad van Toezicht MEE & de 
Wering Noord Holland Noord 
(bezoldigd) 

S.J. (Simone) Koops-Ouwerkerk   
Vicevoorzitter RvT, 
Lid Auditcommissie, 
Lid Renumeratiecommissie 

Benoemd tot:
1 januari 2023 

Nevenfuncties: 
   Directeur-bestuurder Stichting 

Bardo, instelling voor palliatieve 
zorg (bezoldigde hoofdfunctie) 

    Bestuurslid Associatie Hospicezorg 
Nederland (AHzN) (onbezoldigd)  

  Lid RvT Stichting Hilverzorg 
(bezoldigd) 

    Bestuurslid Stichting Pier de Boer 
(onbezoldigd) 

A. (Annemarie) Thijs 
Voorzitter Commissie 
Onderwijskwaliteit 

Benoemd tot:
1 januari 2023 

Nevenfuncties: 
  Regiodirecteur De Zorgcirkel 

Zaanstreek (bezoldigde 
hoofdfunctie) 

  Bestuurslid Netwerk Palliatieve 
Zorg Zaanstreek- Waterland 
(onbezoldigd) 
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E.D. Kooijman 
Voorzitter Auditcommissie 

Benoemd tot:
1 januari 2025 

Nevenfuncties: 
  Programmadirecteur 

management development 
(bezoldigde hoofdfunctie) 

  Interim bestuurder i-psy PsyQ 
Brijder at Parnassia Groep 
(bezoldigd) 

    Lid RvT en voorzitter 
Auditcommissie Heliomare 
(bezoldigd) 

    Lid RvT Lucas Onderwijs en 
voorzitter Financiële commissie 
(bezoldigd) 

  Bestuurslid Stichting Vergeten 
Slachtoffers (onbezoldigd) 

    Bestuurslid Soft Tulip 
(onbezoldigd) 

    Lid RvT Museum van de Geest 
(onbezoldigd) 

    Lid coöperatiebestuur PGGM 
(bezoldigd) 

A. Tekin 
Lid Commissie Onderwijskwaliteit 

Benoemd tot:
1 januari 2025 

Nevenfuncties: 
  Voorzitter MBO Raad (bezoldigde 

hoofdfunctie) 
    Lid RvT Stichting Serhat 

(onbezoldigd) 
    Voorzitter adviescommissie 

Natuur van Prins Bernhard 
Cultuurfonds (onbezoldigd) 

    Lid RvT Stichting Orion (bezoldigd) 
    Lid RvC Lysias Advies (bezoldigd) 
    Bestuurslid Stichting MIND Us 

(onbezoldigd) 
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De relatie met het College van Bestuur 
(CvB) 
Een Bestuursreglement en de hierboven genoemde 
vastgelegde opsomming van noodzakelijke toezicht 
informatie regelt de relatie met het College van 
Bestuur. Er is een toezichtkalender aan de hand 
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 (voorzitter) en de heer M.C. Spies 
(lid van 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 2021 
De Raad heeft in aanwezigheid van het College van 
Bestuur vergaderd op:     

  19 februari,  
  13 april,  
  25 mei  
  7 september, en  
  14 december.     
   Op 16 maart heeft de RvT vergaderd zonder het 

College van Bestuur. 
 
Ook in 2021 was Covid-19 een steeds 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.   

Verslag Raad van Toezicht  
Het interne toezichtsorgaan is de Raad van Toezicht 
(RvT). 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 ook 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 Toezichtinformatie 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.  
 
Er zijn binnen de Raad van Toezicht drie 
(voorbereiding)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 2021 een vaste 
jaarlijkse vergoeding, in overeenstemming met de 
richtlijnen van de VTOI.  
De Raad wordt bij zijn werk ondersteund door de 
bestuurssecretaris.  
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Poelenburg Peldersveld 2020-2040 gesloten. 
De samenwerking heeft als doel de armoede, 
leerachterstanden, kansenongelijkheid en 
criminaliteit in de wijken op te lossen.  
Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De 
krapte op de arbeidsmarkt en de verkrijgbaarheid van 
gekwalificeerde medewerkers zal voor de komende 
jaren een blijvende uitdaging zijn.  
 
Strategisch Beleidsplan  
In 2021 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, diversiteit, flexibiliteit en 
mobiliteit van personeel, ontwikkelingen op ICT-
gebied en AVG. 
Tijdens de RvT vergaderingen is er over een aantal 
interessante onderwerpen presentaties geweest, te 
weten:  

   Beleid met betrekking tot huisvesting; 
    ICT en onderwijs op afstand 
  Strategische beleidsplan, stand van zaken Koers 

2019 - 2023 
 
Schoolbezoeken
In 2021 heeft er, vanwege Covid-19, maar een tweetal 
schoolbezoeken plaatsgevonden: 
4 oktober: de Evenaar in Krommenie 
10 oktober de Vuurvogel in Zaandam 

In 2021 hebben inhoudsvolle gesprekken 
plaatsgevonden, in verschillende samenstellingen, met 
de Resonansgroep en een vertegenwoordiging van de 
directeuren.  
Op 10 juni en 14 december hebben de twee jaarlijks 
gesprekken met de GMR plaatsgevonden 
 
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 
2021 enkele bijzondere zaken besproken en besloten: 
Op 16 maart hebben we een besloten RvT bespreking 
gehad en hebben wij aan de hand van het VTOI-model 
(code goed toezicht) en de code goed bestuur van de 
PO-raad gesproken over onze eigen governance binnen 
de stichting en welke accenten dit met zich mee 
brengt voor onze eigen wijze van toezicht houden. 
Met het bespreken van deze code willen wij laten zien 
dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen en ons daarover willen verantwoorden. De code 
geeft ook invulling aan de principes van goed bestuur, 
om op die manier bij te dragen aan goed onderwijs 
voor alle kinderen.  
De volgende aspecten waren essentieel in onze eigen 
dialoog: 

  het voeren van de in- en externe dialoog (met het 
bestuur, de organisatie, de medezeggenschap en de 
omgeving) over kwaliteit, rol, en positionering van 
het interne toezicht; 

   de publieke verantwoording over de concrete 
invulling van dit toezicht, en 

  de praktische samenwerking tussen bestuur, 
toezicht en medezeggenschap. 

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 ook in 2021 continu op de agenda 
gestaan. 
De gemeente Zaanstad heeft samen met diverse 
partijen, waaronder het onderwijs, het Pact 
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dat de RvT zich in de werving en selectie zal laten 
ondersteunen door het bureau Wesselo & Partners, 
in de persoon van José Coenen. In het najaar 2021 is 
dhr. Coenen in gesprek gegaan met het CvB, GMR, 
Directeurenoverleg, de staf en de Resonansgroep om 
een conceptprofiel beschrijving te maken voor de 
voorzitter en lid College van Bestuur. Dit profiel is in 
overeenstemming met art. 12 van het Reglement Raad 
van Toezicht, daarna voor advies gezonden aan CvB, 
GMR en Resonansgroep. Op 16 november heeft de 
voltallige RvT, met inachtneming van de adviezen, het 
definitieve besluit genomen en Wesselo de opdracht 
gegeven te starten met de werving en selectie. 
 

Auditcommissie 
De auditcommissie kwam 6 keer bijeen, voorafgaand 
aan de vergaderingen van de RvT:15 februari, 6 april, 
18 mei, 30 augustus, 12 oktober en 7 december  
 
In de vergaderingen werden de maandrapportages 
besproken. De rapportages zijn uitgebreid met de 
resultaten per school. Veel aandacht ging uit naar de 
aanvullende NPO-middelen die beschikbaar kwamen, 
de nulmeting die eraan voorafging en de inrichting 
van de verantwoording van deze middelen. 
In de auditcommissie van 18 mei werd in 
aanwezigheid van de externe accountant de concept-
jaarrekening besproken. Daarnaast werden de 

Toezicht op naleving wettelijke voorschriften
De RvT houdt toezicht op de naleving van de 
wettelijke voorschriften door regelmatig in gesprek 
te gaan met het bestuur dat informeert en zich 
verantwoordt, door in gesprek te gaan met de GMR, 
directeuren en schoolbezoeken af te leggen.  

Toezicht op rechtmatige verwerving en 
rechtmatige en doelmatige besteding van 
middelen
De RvT houdt toezicht op de rechtmatige verwerving 
en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
door middel van haar wettelijke taken zoals de 
goedkeuring van de begroting en de jaarrekening en 
door middel van haar werk in de Auditcommissie en 
de commissie Onderwijskwaliteit (zie verslag van de 
commissies). Op diverse onderwerpen bevraagt de RvT 
het CvB op de doelmatigheid van inzet van middelen.  

Remuneratiecommissie 
Vanwege pensionering van de huidige functionarissen 
zal de samenstelling van het College van Bestuur van 
Agora volledig wijzigen. Deze wisseling die in zomer 
van 2022 zal plaatsvinden vormt de aanleiding om de 
bestuurlijke opdracht voor de komende jaren goed in 
beeld te brengen. Dit om de RvT te ondersteunen in 
de keuzes ten aanzien van de omvang van het nieuwe 
CvB en de gezochte competenties. Het CvB heeft in 
samenwerking met de organisatie een SWOT-analyse 
(sterken, zwakten, kansen en bedreigingen) gemaakt. 
Op basis van deze analyse is een notitie besproken in 
de RvT over de bestuurlijke opdracht in de komende 
jaren. De inhoud van deze bestuurlijke opdracht wordt 
meegenomen in de uiteindelijke selectie van het 
nieuwe CvB in het voorjaar van 2022. 
  
Naast de visie van het huidige CvB op de bestuurlijke 
opdracht zijn we in het voorjaar 2021 ook gestart 
met verzamelen van de ideeën en inzichten met 
betrekking tot de definitieve invulling van de 
procedure en werving en selectie van het nieuwe 
CvB. Dit heeft geleid tot een procedurevoorstel 
waartoe in september door de RvT definitief is 
besloten, na inwinnen van de adviezen van de 
verschillende geledingen. Een onderdeel hiervan was 
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gekwalificeerd personeel. Na toekenning en start 
werd aan de hand van een gestandaardiseerde 
monitor de voortgang gemeten. 

Corona zorgde ook dit jaar voor extra uitval van 
leraren. Daarnaast was de mentale impact voor 
leraren en zeker ook voor de directeuren groot 
en zorgde soms voor overbelasting. Het bestuur 
ondersteunt waar het kan en is in gezamenlijkheid 
zoekende naar het vergroten van vitaliteit en 
werkplezier. 
 
Afnemend aantal leraren 

  De commissie vroeg het CvB om een evaluatie 
van de effectiviteit van het samenhangend 
pakket van maatregelen wat eerder werd ingezet 
om te anticiperen op afnemend aantal leraren 
de komende jaren. De commissie werd daarop 
meegenomen in welke acties meer en minder 

kaderbrief, de begroting en de managementletter 
uitgebreid besproken. De auditcommissie is 
meegenomen in de doorontwikkeling van de 
managementinformatie door middel van Power BI en 
de ontwikkelingen rond het vastgoed. De RvT heeft in 
2020 van Ree als externe accountant benoemd voor 
een periode van vier jaar.
 

Commissie onderwijskwaliteit 
In de commissie onderwijskwaliteit hebben twee 
leden van de Raad van Toezicht (RvT) zitting, dhr. Tekin 
en mevr. Thijs (vz). Dhr. Tekin startte 1 januari 2021 
in de RvT en dhr. M. Eijgenstein nam afscheid eind 
december 2020. 
De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid 
van dhr. Spies, lid College van Bestuur met 
onderwijskwaliteit in de portefeuille, mevr. 
Koningstein, bestuurssecretaris en mevr. G. Locatelli. 
De commissie onderwijskwaliteit bevordert goede 
informatievoorziening aan de RvT en adviseert deze op 
het terrein van onderwijskwaliteit. 
In 2021 kwam de commissie onderwijskwaliteit 
drie keer bijeen. Op 17 februari, 31 mei en 29 
november. Hierbij een overzicht van de belangrijkste 
onderwerpen die aan de orde kwamen. 
 
De impact van corona en de sturing op 
onderwijskwaliteit 

  De evaluatie van onderwijs op afstand begin 2021 
liet zien dat dit op een indrukwekkende en goede 
manier is vormgegeven. De uitkomsten maken 
ook zichtbaar dat het voor veel leerlingen, zeker de 
jongere kinderen die startten met lezen en rekenen, 
impactvol was. De opgelopen leerachterstanden 
blijken zeer divers van omvang. De gevolgen t.a.v. de 
sociaal-emotionele ontwikkeling laten zich scherp 
zien als de scholen weer opengaan en de leraren 
veel aandacht moeten geven aan het terugbrengen 
van structuur voor de kinderen. 

  Het bestuur nam de RvT zorgvuldig mee in de 
aanpak t.a.v. het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). De snelheid waarmee de aanvraag 
gedaan moest worden noodzaakte tot een 
gestandaardiseerde aanpak. Elke school deed een 
scan, de landelijke menukaart met aangetoond 
effectieve interventies werd ingezet waarbij 
werd geanticipeerd door Agora op het tekort aan 

Corona zorgde ook dit 
jaar voor extra uitval van 
Leraren. Daarnaast was de 

mentale impact voor leraren 
en zeker ook voor de 

directeuren groot. 
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Jaarlijkse evaluatie van het eigen 
functioneren
Eind oktober 2022 is de nieuwe voorzitter 
aangetreden en per 1 januari 2021, twee nieuwe leden. 
De focus lag in de eerste periode op kennismaking 
met elkaar en de nieuwe organisatie, dit was mede 
door de corona(beperkingen) een extra uitdaging. 
Het grootste deel van de vergaderingen vond 
online plaats. Het in deze setting niet zinvol om een 
vergadering te wijden aan zelfevaluatie. Wel wordt er 
elke vergadering stil gestaan bij hoe het gaat en of er 
zaken anders moeten. In het voorjaar van 2022 vond 
wel een zelfevaluatie plaats in aanwezigheid van 
het CvB. 

Iedereen in de organisatie bedankt 
De veerkracht van onze medewerkers is 
bewonderenswaardig. We onderschatten vaak 
hoe belangrijk het is te weten dat je werk gezien 
en gewaardeerd wordt. We willen daarom in 
dit jaarverslag een welgemeend compliment 
overbrengen! We hebben respect voor jullie grote 
inzet en betrokkenheid. Respect ook voor de wijze 
waarop jullie al bijna twee jaar lang in deze corona 
periode standhouden. Redenen genoeg om met trots 
terug te kijken op de resultaten. Ze mogen er zijn. 
Vanuit onze positie kunnen we toevoegen dat de 
‘omgeving’ ze niet ontgaan zijn.  

effectief bleken. Ook kwam aan de orde hoe 
Agora wil gaan sturen op onderwijskwaliteit in 
een situatie waarbij volgens de landelijke norm 
een tekort aan bevoegd personeel is. Een situatie 
die er gezien de arbeidsmarkt, ook met effectieve 
interventies om leraren aan te trekken en te 
behouden, zeker gaat komen. 

 
Zicht op kwaliteit, Inspectie en scholen met 
een risico 

   De commissie werd door het bestuur systematisch 
meegenomen in hoe het CvB zicht houdt op 
kwaliteit en de uitkomsten ervan. Zo werd in elke 
vergadering doorgenomen welke scholen een 
kwaliteitsrisico lopen en welke maatregelen waren 
ingezet. 

  De centrale eindtoets (CET) is een van de indicatoren 
om kwaliteit te meten. Het bestuur was redelijk 
tevreden met deze eindresultaten. De commissie 
kon zich hierbij aansluiten. De inspectie neemt de 
CET dit jaar formeel niet mee, maar ziet het wel als 
een signaal. De inspectie legt de komende jaren 
meer focus op de kwaliteit van het team en of een 
school zicht heeft op de populatie. In dat kader, 
maar ook op basis van CET van de afgelopen twee 
jaren heeft het bestuur zorgen over het Wij-Land. 
De inspectie legt in het nieuwe waarderingskader 
dat teruggaat van 19 naar 15 indicatoren, meer 
nadruk op passend onderwijs en burgerschap. 
Voorzieningen voor leerlingen met een voorsprong 
is een nieuwe indicator. Bij Agora gebruiken de 
scholen de indicatoren als leidraad bij het schrijven 
van de zelfevaluatie. 

 
Stelsel van kwaliteitszorg 
Het op de scholen en extern delen van het in de 
afgelopen jaren verstevigde stelsel van kwaliteitszorg 
krijgt aandacht in 2021. Zo is er een aansprekende 
poster die het stelsel overzichtelijk in beeld brengt 
gemaakt voor op de scholen. Een filmpje over het 
abstracte begrip ‘stelsel van kwaliteitszorg’ licht toe 
wat het werken met het stelsel in de praktijk betekent. 
 



deel: a

24
agora jaarverslag 2021

1.2.2. Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad
Met dit verslag geeft de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) aan welke 
onderwerpen, onder andere, aan de orde zijn geweest. 
Het is ook een verantwoording van de activiteiten en 
bezetting gedurende het jaar.

Samenstelling GMR   
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) van Agora bestaat uit personeels- 
en oudervertegenwoordigers van de 
Medezeggenschapsraden (MR-en) 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. Niet alle scholen hadden gedurende het 
jaar een vertegenwoordiger in de GMR. Er is veel 
aandacht besteed aan het werven van nieuwe 
leden. Deze 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.  
Voorzitter Bastiaan Frelink is in juli 2021 afgetreden 
als voorzitter. Wij danken hem voor zijn inzet van 
de afgelopen jaren. Per augustus 2021 bestaat het 
Dagelijks Bestuur uit Michelle Barten (voorzitter) en 
Bonny de Git (secretaris). 

Organisatie vergaderingen i.v.m. Corona 
Helaas heeft Corona ook in 2021 nog veel invloed op de 
gang van zaken gehad. Met grote groepen bij elkaar 
komen was niet mogelijk, alle vergaderingen verliepen 
via Teams. 

  
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 2021 zijn er zeven reguliere GMR-vergaderingen 
geweest, op de volgende data: 
28 januari, 11 maart, 22 april, 24 juni, 23 september, 4 
november en 9 december.  
De GMR vergadert twee keer per jaar met de Raad 
van Toezicht.  Een afvaardiging van de GMR heeft 
deelgenomen aan de bestuurlijke visitatiecommissie 
en een afvaardiging van de GMR is betrokken bij 
de selectieprocedure voor het nieuwe College van 
Bestuur. 
  

Overleg met Raad van Toezicht 
De overleggen tussen de RvT en een afvaardiging 
van de GMR hebben plaatsgevonden op 10 juni 
en 14 december. Onderwerp van gesprek was het 
lerarentekort, flexibel organiseren, de opvolging van 
het huidige bestuur, schoolbezoeken van het RvT en 
de werving van personeel. Uit de bestuurlijke visitatie 
is gebleken dat onze GMR groot wordt bevonden, de 
Raad van Toezicht deelt deze mening. 
In het schooljaar 2021/2022 is daarom begonnen met 
het proces tot verkleining & optimalisering van de 
GMR. 
  

Lerarentekort en werkdruk  
Het lerarentekort is een belangrijk en veelbesproken 
onderwerp binnen de GMR, daarom is het een vast 
punt op de agenda. De GMR wordt door het CvB 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 een 4-daagse schoolweek in 
te zetten. De GMR is op de hoogte gehouden van deze 
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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 2021. Hierdoor kwamen 
ook andere onderwerpen die al langer binnen de 
GMR speelden extra aan bod, zoals: ventilatie en 
binnenklimaat, digitalisering, ICT-voorzieningen, 
anders organiseren. Tevens waren de procedure tot 
het werven en aanstellen van een nieuw College van 
Bestuur, de arbeidsmarkttoelage en de financiën 
onderwerp van gesprek.  

noodoplossing en zal erop toezien dat deze maatregel 
als laatste redmiddel ingezet zal worden.  
Het anders organiseren krijgt steeds meer aandacht 
binnen de stichting, de GMR wordt op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen en zal ook betrokken 
worden als gesprekspartner om gezamenlijk tot 
ideeën te komen. 
Naast het lerarentekort, vormt ook de hoge werkdruk 
een vast punt op de agenda.  

Besluiten, advies en instemming

Datum  Onderwerp Actie
 
28 januari   Mobiliteit personeel  Instemming verleend
   Vakantierooster 2021-2022 Instemming verleend
    Presentatie ICT 
 
11 maart     Jaarverslag GMR  vastgesteld 
   Presentatie flexibel organiseren

22 april     Presentatie kwaliteit    
  
25 juni    Veiligheidsplan  Instemming verleend
   Schoolgids Agora 2020-2021 Instemming verleend  
   AVG-beleid  Instemming verleend
   Bestuursformatieplan  Positief advies 

23 september    Arbeidsmarkttoelage - verdeelsleutel  Instemming verleend 

4 november    Privacyreglement  Instemming verleend
   Wachtwoordenbeleid  Instemming verleend 
   Arbeidsmarkttoelage - betalingsritme  Positief advies
  
9 december    Medezeggenschapsstatuut  Instemming verleend
   Presentatie Gegevensfunctionaris  
  

Michelle Barten, voorzitter GMR
Bonny de Git, secretaris GMR
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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
Agora werkt verder samen met de volgende partijen:

Organisatie of groep  Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog           
  of samenwerking en de ontwikkelingen hierin

Samenwerkingsverband  Om ieder kind het meest passende onderwijs te bieden, werken 
Primair Onderwijs Zaanstreek   de 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. 

Gemeentes   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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Klachtenbehandeling 
Iedere dag worden er in de scholen en in het 
bestuurskantoor duizenden grote en kleine 
beslissingen genomen. Daarin leggen we qua 
zorgvuldigheid en professionaliteit de lat erg hoog. 
Echter, hoe zeer we ook ons best doen en hoe 
professioneel en zorgvuldig we ook te werk gaan, 
het is onvermijdelijk dat er soms ongenoegens 
ontstaan. Mensen verschillen immers, belangen 
kunnen verschillen, situaties kunnen verschillend 
worden geïnterpreteerd en ook worden er fouten 
gemaakt. Het is van waarde dat we daarop worden 
geattendeerd, want uit al deze situaties valt lering te 
trekken om ons werk te verbeteren.  
Onderwijs is immers boven alles mensenwerk. 
De persoonlijke inzet van iedere leraar, directeur, 
conciërge, onderwijsassistent, bestuurder en ieder 
ander in de organisatie draagt, in gezamenlijkheid, 
bij aan goed onderwijs. Wij werken met een 
formele klachtenregeling. Niet alleen omdat dit een 
verplichting is, maar boven al om recht te doen aan 
iedere situatie en met elkaar naar oplossingen te 
zoeken. Gerezen ongenoegens willen we boven alles 
met elkaar oplossen. Dikwijls speelt het CvB hierbij 
een bemiddelende rol. We steken in op een goede 
communicatie en proberen altijd waar dat mogelijk is, 
de formele kant niet of nauwelijks nodig te hebben. 
Wanneer dit niet lukt, moet er echter ook een 
goed toegankelijke weg zijn om, eventueel met 
ondersteuning, de situatie formeel te toetsen en recht 
te doen.  
De regeling waarborgt dat klachten deskundig en 
onafhankelijk worden beoordeeld en afgehandeld.  
In onderstaand overzicht rapporteren wij over het 
aantal uitingen van ongenoegen dat bij het bestuur, 

bij de externe vertrouwenspersoon en bij de Landelijke 
Geschillencommissie in behandeling is genomen. 
 
In 2021 zijn in totaal 29 uitingen van ongenoegen 
ingediend bij het bestuur. In 16 van deze situaties 
werd rechtstreeks contact gezocht met de externe 
vertrouwenspersoon, in 13 situaties werd eerst 
contact gezocht met het bestuur. In één situatie werd 
rechtstreeks contact opgenomen met de landelijke 
geschillencommissie. Een uitspraak werd niet meer 
in 2021 gedaan. Dit zal worden meegenomen in het 
volgende rapportagejaar. 
Het totale aantal komt redelijk overeen met de 
gangbare praktijk van de laatste jaren, al is er een 
duidelijke daling ten opzichte van 2020. Twaalf 
ongenoegens waren rechtstreeks te relateren aan 
Corona en corona-maatregelen (tegenover 15 in 
het vorige jaar). Waar voor de één de uitgevoerde 
maatregelen niet ver genoeg gaan, voelt een ander 
zich juist weer onnodig beperkt. Bij Agora hebben we 
ten aanzien van de Corona-maatregelen steeds de 
formele protocollen gevolgd. 
Ouders zijn dikwijls mondig in het naar voren brengen 
van hun ongenoegen. Het gebruik van de mail leidt 
soms tot te impulsief verzonden signalen. Qua weging 
worden echter alle signalen gelijk behandeld en even 
serieus genomen. Vrijwel steeds 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 2021, net als in 2020, 
2019 en 2018 niet ingediend. De klacht die nog in 
behandeling is bij de landelijke geschillencommissie 
kan, mits erkend, daarin een uitzondering zijn. 
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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 
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. 
 

2.1  Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 
Onderwijskwaliteit is voor Agora ‘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.’ 
 

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

02	
Verantwoording en beleid

https://www.agora.nu/scholen/onze-scholen/
https://www.agora.nu/onderwijs/kwaliteit/
https://www.agora.nu/onderwijs/kwaliteit/
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Stelsel van kwaliteitszorg
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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 
orde moet zijn (de standaarden van de inspectie zijn 
voldoende). Het stelsel van kwaliteitszorg is in 2021 
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 wordt 
beoordeeld en door de organisatie positief ervaren.  
In 2020 heeft het vierjaarlijks bestuursgericht 
kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. In 2021 is 
dit onderzoek vervolgd en dit heeft geleid tot 
een beoordeling GOED voor de standaarden 
Kwaliteitscultuur en Dialoog en verantwoording. 
 

Onderwijsresultaten 
Alle scholen van Agora hebben het vertrouwen van 
de inspectie. Van onze scholen hebben er 22 het 
eindoordeel voldoende/basisarrangement, één school 
heeft de waardering GOED opnieuw ontvangen en 
bij één school is het onderzoek naar de waardering 
GOED ‘on hold’ gezet vanwege onbevoegd personeel 
in de groep. Zodra de school weer voldoende personeel 
heeft wordt het onderzoek opnieuw opgepakt. Bij één 
school heeft het onderzoek naar de waardering GOED 
nog niet geleid tot dit oordeel. 
  
De schoolspecifieke onderwijsresultaten zijn te vinden 
op scholenopdekaart.nl 
 

Tevredenheidsonderzoek 
In november 2021 heeft Agora haar tweejaarlijks 
tevredenheidsonderzoek weer af laten nemen 
door organisatieadvies B&T. Aanvankelijk stond dit 
onderzoek voor januari 2021 gepland, maar omdat 
er dit keer is gekozen voor ‘onderzoek in één dag’ 
waarbij veel gesprekken zijn gevoerd is dit uitgesteld 
vanwege de schoolsluitingen en de onmogelijkheid 
om fysiek te ontmoeten. Uiteindelijk zijn de 
onderzoeken in november gedaan en moest er soms 
toch nog uitgeweken worden naar digitaal contact. 
Naast gesprekken zijn er ook vragenlijsten ingevuld 
voor management, medewerkers, ouders en 
leerlingen. De respons bij management, medewerkers 
en leerlingen was vergelijkbaar met voorgaande 
onderzoeken. Bij ouders lag deze significant lager. 
De verklaring daarvoor wordt gevonden in het feit 
dat ouders in deze periode niet op school binnen 
mochten. Bij scholen in de problematische wijken 
werd in eerdere versies vaak op school de gelegenheid 

https://www.agora.nu/scholen/onze-scholen/
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gegeven om de vragen te beantwoorden en werden 
de ouders die nog niet hadden gereageerd persoonlijk 
aangesproken. 
De medewerkers en de leerlingen hebben de scholen 
een hoger rapportcijfer gegeven dan het landelijk 
gemiddeld. Het gevoel van veiligheid lag op landelijk 
niveau. Veel waardering was er voor de wijze waarop 
de scholen met de beperkingen zijn omgegaan. 
Leer- en verbeterpunten zijn er op het gebied 
ouderbetrokkenheid, arbeidsomstandigheden en 
het onderling leren tussen de diverse scholen. Deze 
onderwerpen worden in de beleidsontwikkeling voor 
komende periode meegenomen. 

Overige ontwikkelingen 
 
Het ECO jaar 
Agora geeft haar onderwijs mede vorm middels het 
agorabildungsmodel.  
Ieder jaar wordt één van de sferen van dit model 
bestuursbreed opgepakt. Zo was er eerder een 
operajaar vanuit de sfeer Kunst en een techniekjaar 
vanuit de sfeer Wetenschap. In 2021 is een start 
gemaakt met het Ecojaar. Deze vindt haar basis in 
de Ecosfeer, de sfeer die om alle leef- en oefensferen 

heen ligt. De verbinding met de Agora belofte 
Duurzaamheid en Bijzonder onderwijs is hier hiermee 
ook gemaakt. De start van dit jaar is gemaakt met 
de directeuren van de scholen in een bijeenkomst 
in de laatste week van de zomervakantie. De nadruk 
bij deze studiedag werd gelegd op het belang van 
het gebruik van de natuur en de buitenruimte bij de 
lessen. Het was eveneens de start van een tienjarig 
traject waarbij de schoolpleinen zullen vergroenen. 
Een traject waarin ook de gemeente Zaanstad 
participeert en dit mede financiert evenals diverse 
andere partijen in de regio.  

Groene schoolpleinen 
Met het Ecojaar als startpunt zal Agora in de komende 
tien jaar al haar schoolpleinen gaan vergroenen. 
Hiervoor is in samenwerking met andere partijen 
een ontwikkelplan gemaakt. Dit plan gaat uit van de 
behoefte van kinderen om een gezonde verbinding 
te hebben met de natuur. Gezond buitenspelen, 
kennismaking met de groene omgeving zorgt voor 
een fysieke en mentale gezondheid die mede de basis 
vormt voor het leren op school, het welbevinden 
en het geluksgevoel. Daarnaast leren kinderen het 
belang van het zorg hebben voor de omgeving en 
daar verantwoordelijk voor weten te zijn.
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ICT 
Op onderwijskundig gebied zijn stappen gezet in 
onderwijs op afstand. Waar leraren bij de eerste 
lockdown van alle lessen filmpjes opnamen, zijn ze in 
de volgende lockdowns les gaan geven via TEAMS. Dus 
met online lessen en meer interactief. 
Tevens hebben we voor en met leraren de https://
onlineschoolagora.nl/ gemaakt, waarbij leraren 
gebruik kunnen maken van instructiefilmpjes over de 
cruciale leerdoelen van taal en rekenen. Deze kunnen 
ook nu nog gebruikt worden als pre teaching en after-
teaching. 

CORONA en kansenongelijkheid 
Een van de belangrijkste gespreksthema’s in het 
onderwijs is het voorkomen van kansenongelijkheid. 
Dat kinderen in verschillende omstandigheden 
opgroeien en niet dezelfde kansen hebben op een 
succesvolle volwassenheid is niet nieuw, maar in 
de jaren waarin corona heerste werd dit nog meer 
zichtbaar. Kinderen in de zwakste sociaaleconomische 
situatie ondervonden de meeste hinder van het 
thuisonderwijs. Door krappe huisvesting, onvoldoende 
contact met de Nederlandse taal in de thuisomgeving, 
het niet kunnen beschikken over digitale 
voorzieningen en het gebrek aan sociale omgang 
met anderen heeft ervoor gezorgd dat deze kinderen 
nog verder achterbleven en nog meer leervertraging 
en achterstanden hebben opgelopen. Hiermee is de 
kansenongelijkheid enorm gestegen. 
Vanuit de overheid is veel geld beschikbaar gekomen 
om deze achterstanden in te lopen middels het 
Nationaal Programma Onderwijs. Zie hiervoor de 
beschrijving verderop. 
Naast financiën is er echter meer nodig. Dat begint 
met het besef dat deze kinderen, die in de basis niet 
minder capaciteiten hebben dan andere kinderen, 
meer nodig hebben dan de rest en vaak ook op een 
andere wijze. De ongelijkheid kan alleen met ongelijk 
beleid worden bestreden. Ook in de ‘mindset’ van de 
onderwijsomgeving zal iets moeten veranderen. Het 
nieuwe lectoraat van de iPabo, waarin Agora actief 
gaat participeren, zal hieraan kunnen bijdragen. 
Het onderwijs lost de kansenongelijkheid niet op maar 
kan wel bijdragen tot het verkleinen ervan. Uitgaan 
van vertrouwen, hoge verwachtingen en inzicht zijn 
hierbij sleutelbegrippen. 

Verlengde leertijd Poelenburg en Peldersveld en 
brugfunctionarissen 
In de wijken Poelenburg en Peldersveld staan de 
scholen met de meeste kinderen die in een kansarme 
sociaaleconomische situatie verkeren. In deze wijken 
werkt het onderwijs samen met andere partners, 
zoals woningbouw, bedrijfsleven, banken, politie en 
gemeente samen in het PACT Poelenburg Peldersveld. 
Agora heeft een bestuurszetel in dit PACT. Trajecten 
uit deze samenwerking voor het onderwijs zijn de 
verlengde leertijd voor de betrokken scholen en de 
brugfunctionaris. 
De verlengde leertijd betreft 2,5 uur (= 10%) extra 
onderwijs per week. De bedoeling was om dit 
in stappen uit te breiden van 5 naar 10 uur per 
week. Vanwege het grote personeelstekort en de 
uitdagingen vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs is besloten om deze uitbreiding nog niet te 
realiseren.  
Een groot succes is de komst van brugfunctionaris. 
Deze schakel tussen thuis en school heeft vooral 
tijdens de schoolsluitingen belangrijk werk kunnen 
verrichten. De opbrengsten hiervan worden 
wetenschappelijke gevolgd en onderzocht door 
de Radboud Universiteit. De eerste tussentijdse 
evaluatie gaf inzichten voor verbetering en liet ook de 
meerwaarde goed zien. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
De uitbraak van het coronavirus heeft vanaf het 
voorjaar van 2020 geleid tot schoolsluitingen en 
is er overgeschakeld op afstandsonderwijs. Sinds 
de start van de pandemie heeft het onderwijs op 
onze scholen op verschillende manieren onder druk 
gestaan. Er is 13 weken onderwijs op afstand verzorgd, 
4 weken lang is een deel van de leerlingen op school 
ontvangen en gedurende de gehele periode is door 
de quarantainemaatregelen en ziekte van leraren en 
leerlingen, hybride lesgegeven. 
 
Op 17 februari 2021 zijn in een Kamerbrief en plan 
van aanpak de eerste contouren geschetst voor 
het NPO waarbij voor het funderend onderwijs is 
in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld. Doel 
is ervoor te zorgen dat leerlingen geen blijvend 
nadelig effect ondervinden van de coronacrisis en de 

https://onlineschoolagora.nl/
https://onlineschoolagora.nl/
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Het relatieve bestedingspercentage ten opzichte van 
de totale bestedingen is tussen haakjes weergegeven:
B:  Effectievere inzet van onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te spijkeren (36%)
F: Faciliteiten en randvoorwaarden (31%)
  C:  Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van 

leerlingen (18%)
E:  (Extra) inzet van personeel en ondersteuning (9%)
   D:  Ontwikkeling van de executieve functies van 

leerlingen (5%)
   A:  Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere 

schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren (2%)

Gezien het voortduren van de coronapandemie 
en schoolsluitingen in 2021 is het moeilijk om nu 
al een uitspraak te doen over het inhalen van de 
leerachterstanden. Conform de landelijke trend 
zien wij de leerachterstanden van begrijpend lezen 
ingehaald worden en dat de leergroei van rekenen/
wiskunde vooralsnog achterblijven. 

Arbeidsmarktoelage 
Daarnaast is er vanuit het NPO een 
arbeidsmarkttoelage ter beschikking gesteld die is 
bedoeld om het werk op scholen met het grootste 
risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker 
te maken en zo het herstel van kansengelijkheid 
te bevorderen. Scholen met een groot risico op 
onderwijsachterstanden hebben vaker moeite om 
vacatures te vullen en een hoger verloop, terwijl goed 
personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen 
een kans op een volwaardige toekomst te geven. 
Met instemming van de GMR is het volgende 
besluit genomen m.b.t. de verdeling van de 
arbeidsmarkttoelage: 

  De toelage wordt verstrekt aan het personeel van: 
Kleurenpracht, Paus Joannes, Tamarinde, Windroos,  
Zaanplein en SBO Tijstroom (met instemming 
toegevoegd) 

  De verrekening vindt achteraf plaats, 2 keer per jaar 
(december en juli), ca. 7% 

 

schoolsluitingen op hun (school)loopbaan. Voor de 
scholen van Agora betreft dit voor het schooljaar 2021-
2022, een bedrag van 5,6 miljoen euro. Het bedrag 
is met instemming van de GMR verdeeld volgens 
de het allocatiebeleid van de stichting. Dit betekent 
dat een gedeelte, zo’n 2,5%, van de NPO-middelen 
wordt gebruikt voor bovenschoolse facilitaire 
en randvoorwaardelijke activiteiten zoals HR en 
financiën. 

Alle Agora scholen hebben een schoolscan gemaakt 
om de omvang en aard van de problematiek in kaart te 
brengen en hebben vervolgens een schoolprogramma 
opgesteld voor het inhalen van de vertragingen in de 
leergroei en voor de ontwikkeling en herstel van het 
welbevinden van leerlingen. Scholen konden daarbij 
kiezen uit de bewezen effectieve interventies van een 
menukaart die door het ministerie van OC&W ter 
beschikking is gesteld. In het proces van de schoolscan 
zijn medewerkers en ouders door middel van 
studiedagen, voorlichtingsavonden en documentatie 
meegenomen in de aanpak en uitwerking in de 
schoolprogramma’s. De medezeggenschapsraden 
van de scholen zijn gedurende het gehele proces ook 
betrokken geweest en hebben instemming gegeven 
op de schoolprogramma’s. 
 
Voor de menukaart interventies zijn aparte 
kostendragers aangemaakt waardoor het mogelijk is 
te monitoren aan welke interventies de NPO-middelen 
zijn besteed. 

De scholen van Agora hebben over de laatste 5 
maanden van 2021 ca. € 2,3 miljoen ontvangen 
om de nadelige effecten van de coronacrisis op 
het onderwijs te herstellen. Hiervan is in 2021 ca. 
€ 1,4 miljoen besteed. Door het voortduren van de 
pandemie, gepaard gaande met uitval van leraren in 
combinatie met het al bestaande lerarentekort, zijn 
de bestedingen over het kalenderjaar 2021 niet geheel 
volgens plan verlopen. Van het in 2021 bestede bedrag 
is 20% uitgegeven aan personeel niet in loondienst. 
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Overige subsidies die in 2021 zijn 
aangevraagd en toegekend: 
  
Impuls en innovatie bewegingsonderwijs 
Dat 2 gymlessen per week en bewegen gedurende 
de dag noodzakelijk is, is zeker na de 2e lockdown 
duidelijk geworden. Vakleerkrachten signaleren 
een lagere motorische ontwikkeling, die ook vanuit 
landelijk onderzoek ondersteund wordt. Daarnaast 
signaleren wij al langere tijd op een aantal van onze 
(onderwijsachterstands)scholen dat een groot deel 
van de leerlingpopulatie, overgewicht heeft. 
Met behulp van de subsidie ‘Impuls en innovatie 
bewegingsonderwijs’ is een procesbegeleider 
aangesteld die:  

  de beginsituatie in kaart brengt,  
    met de scholen in gesprek gaat over de 2e les 

bewegingsonderwijs,  
    professionalisering organiseert m.b.t. bewegen 

gedurende de dag, en  
    met de gemeente in gesprek gaat over de 

toewijzing van voldoende gymzalen. 
  
Totale subsidie € 85K 

   december 2021 € 18K 
   januari 2022 € 46K 
   januari 2023 € 21K 

  

Doorstroomprogramma’s POVO  
Met de subsidie Doorstroomprogramma’s PO-VO 
kunnen scholen de overgang van de basisschool naar 
de middelbare school voor leerlingen verbeteren.
De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op 
een hoger niveau kunnen presteren, maar 
minder ondersteuning of hulpbronnen hebben 
dan hun klasgenoten. Door deelname aan een 
doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en 
vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen 
doorstromen. 
Agora is penvoerder en participeert met de Tamarinde 
en Kleurenpracht in de samenwerking met de 
Weekendacademie en VMBO Pascal Zuid. 
  
Totale subsidie € 59K 
  
Vrijroosteren leraren 
Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is 
een opdracht waar scholen iedere dag voor staan. 
Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de 
professionaliteit en veerkracht van leraren. Zeker 
op scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen 
leraren druk ervaren door een opeenstapeling van 
problemen. 
Om deze leraren te ondersteunen is subsidie 
beschikbaar om leraren twee jaar vrij te roosteren. In 
de vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een 
coach en worden achterstandsleerlingen intensief 
begeleid. 
  
Totale subsidie € 269K 

   augustus 2021: € 56K 
  januari 2022: € 135K 
   januari 2023: € 78K 
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Toekomstige ontwikkelingen 

Samen opleiden 
Agora is partner in Samen Opleiden Noord Holland, 
een aspirant opleidingsschool met 7 besturen voor 
PO en de iPabo Amsterdam/Alkmaar. Als penvoerder 
van deze samenwerking heeft Agora zitting in de 
stuurgroep en is de bestuurder voorzitter. Binnen 
deze samenwerking worden studenten van de 
iPabo opgeleid tot leraar basisonderwijs in een 
samenwerking tussen werkvloer en instituut. De 
studenten brengen 40% van hun opleidingstijd door 
op een basisschool en 60% op de hogeschool. De 
aanwezigheid op de basisschool is dus meer dan 
stagelopen. Studenten participeren als student in 
het team van de school, werken in professionele 
leergemeenschappen en doen onderzoek. Vijf scholen 
van Agora zijn hierbij opleidingsschool. In de komende 
jaren zullen de andere scholen als satellietschool in 
een kern/schil structuur aanhaken. In de komende 
jaren wordt er opgebouwd naar een volledig dekkend 
opleidingslandschap voor alle studenten binnen de 
samenwerking. Schooljaar 22/23 zal het laatste jaar 
in het aspirantschap zijn. Daarna wordt verwacht 
dat de samenwerking geaccrediteerd zal zijn als 
opleidingsschool. Op dat moment zullen er ook meer 
schoolbesturen participeren in de samenwerking. 
Met deze werkwijze wil Agora samen met de andere 
besturen en de iPabo op een hoogwaardige wijze 
toekomstige leraren opleiden. 
 
Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) 
In het schooljaar 2022/2023 zal er een nieuwe 
opleiding gaan starten voor leraar basisonderwijs. 
Het betreft de Educatieve master primair onderwijs. 
Het is een opleiding voor studenten die al een 
universitaire bachelor hebben behaald in een ander 
vak, zoals psychologie of pedagogiek. Deze tweejarige 
master wordt aangeboden door de Vrije Universiteit, 
de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Leiden. Agora is gevraagd om hierin te participeren 
als opleidingsschool. In 2022 zal Agora hier met twee 
scholen een opleidingsplek voor verzorgen. Met deze 
opleiding willen de universiteiten en de deelnemende 
schoolbesturen een nieuwe categorie leraren gaan 

opleiden om zo meer diversiteit in de scholen te 
brengen.  
 
Kwaliteit, stabiliteit, solidariteit. 
Agora worstelt al langere tijd met een toenemend 
lerarentekort. Dat begon enkele jaren terug met het 
niet meer vervullen van vervanging bij ziekte, een 
lege invalpoule, gevolgd door het niet meer kunnen 
vervangen bij langdurige uitval en later ook bij 
reguliere vacatures. Het lerarentekort is een landelijk 
probleem, maar in de regio van Agora is dit nog 
sterker het geval. 
Samen met andere besturen is Agora van mening 
dat dit tekort de komende jaren niet direct zal 
worden opgelost, ook al doen de scholen er alles aan 
om te werven, een goede werkgever te zijn en het 
aantrekkelijk te maken om als leraar in deze regio te 
werken. 
Ondanks dit tekort aan leraren wil Agora de kinderen 
die aan hen zijn toevertrouwd toch kwalitatief en 
stabiel onderwijs geven, omdat zij daar recht op 
hebben. In 2022 start Agora samen met andere 
besturen een traject dat ervan uitgaat dat er met 
minder leraren dan in eerdere tijden toch kwalitatief 
en stabiel onderwijs geboden kan worden. Samen 
met schoolleiders en leraren wordt er gewerkt aan 
alternatieve oplossingen om dit te realiseren. Omdat 
er scholen zijn die zwaarder getroffen worden door 
het tekort wordt er ook gewerkt aan onderlinge 
solidariteit tussen scholen om kwaliteit en stabiliteit 
te kunnen waarborgen. Agora ziet dit als een lastige, 
ingewikkelde, maar ook noodzakelijke uitdaging. 
 

Internationalisering 
Agora is zeer actief op het gebied van 
internationalisering. Dat past bij de cultuur en 
geschiedenis van deze organisatie. Het Erasmus+ 
project is na 2022 verlengd tot 2028. 
Agora had een traditie en een langjarig traject in 
Schotland. Ieder jaar bezocht een nieuwe groep 
leraren dat land. Deze studiereis richtte zich 
met name op ondernemend leren en de actieve 
betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijsproces. 
Nu Schotland de EU heeft verlaten zijn deze reizen 
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niet meer mogelijk. Inmiddels zijn er goede contacten 
opgebouwd met Estland maar vanwege de Covid 
pandemie is een aantal bezoeken niet gerealiseerd. 
In 2021 zijn er geen studiereizen geweest.  
 
Agora heeft in 2021 de European Innovative 
Teaching Award gewonnen. In ieder EU land 
heeft een organisatie voor primair onderwijs een 
internationaliseringstraject een Award ontvangen.  
 
In 2021 is er eveneens een professionele 
leergemeenschap (PLG) Internationalisering opgezet 
die zich buigt over vraagstukken rondom dit thema. 
De belangrijkste onderzoeksvraag die deze PLG zich 
stelt is: van welke trajecten in welke landen kunnen 
wij leren van ontwikkelingen die aansluiten op de 
Koers van Agora. 
 

Inspectie  
In oktober, november en december 2020 en in 
maart 2021 heeft de inspectie het vierjaarlijks 
bestuursgericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van vier 
deelvragen:  
1.  Heeft het bestuur doelen afgesproken met 

de scholen, heeft het voldoende zicht op de 

onderwijskwaliteit en  stuurt het op de verbetering 
van de onderwijskwaliteit?  

2.  Heeft het bestuur een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneert het transparant 
en integer?  

3.  Communiceert het bestuur actief over de eigen 
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn 
scholen?  

4.  Is het financieel beheer deugdelijk? 
Dit onderzoek heeft geleid tot een beoordeling GOED 
voor de standaarden Kwaliteitscultuur en Dialoog en 
verantwoording. 
Het volledige rapport van de Inspectie is te lezen via 
de website van de Inspectie voor het Onderwijs.  
 

Visitatie 
Vanwege de pandemie is de bestuurlijke visitatie in 
2020 tot tweemaal toe uitgesteld. In 2021 is deze 
alsnog doorgegaan, zij het online. 
Agora kijkt terug op een zeer plezierige visitatie 
en heeft zowel positieve als op ontwikkeling 
gerichte feedback ontvangen. Deze feedback wordt 
meegenomen in de beleidsontwikkeling van de 
komende periode.  
 

Passend onderwijs 
Vanuit de lumpsum, de reguliere bekostiging, 
heeft Agora extra middelen vrijgemaakt voor de 
versteviging 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. 



deel: a

38
agora jaarverslag 2021

   Het inrichten van een observatiegroep voor jonge 
kinderen met ontwikkelingsproblematiek 

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. 
 

Onderwijsachterstandmiddelen 
(OAB) 
De middelen die Agora ontvangt voor de bestrijding 
van de onderwijsachterstanden worden verdeeld 
op basis van de schoolscore vastgesteld door 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 in het overleg van het College 
van Bestuur op advies van een delegatie van het 
directeurenoverleg (het voorzittersoverleg). 
 

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 2021 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 2021 als gevolg van de pandemie wederom 
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 
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. 

Mobiliteit 
In de loop van 2021 is bij Agora een flinke instroom 
geweest van nieuw personeel, dit heeft voor een deel 
te maken met extra personeel dat in het kader van de 
NPO-middelen is aangenomen. 
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In dienst
  Aantal personen  Aantal FTE 
 
Onderwijspersoneel (OP)   35	  
Onderwijsondersteunend personeel  31	  
Totaal   66   

In 2021 hebben 3 directeuren de organisatie verlaten, 
verlaten: één vanwege keuze (vervroegd) pensioen 
en twee op eigen verzoek (dichter bij huis werken). 
In onderstaande overzichten is de mobiliteit van het 
onderwijs personeel en het onderwijs ondersteunend 
personeel te zien. 

Uit dienst Onderwijspersoneel (OP) 

Reden van vertrek   Aantal personen  Aantal FTE  
 
Eigen verzoek   29		 18,3	
Contract niet verlengd om moverende redenen  1		 0,4	
Keuze pensioen   3		 1,16 
Einde vervanging   2		 0,8	
AOW   6		 3,7	
Langdurig ziek   4		 2,19	  
Totaal   45  26,5    

Uit dienst Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 

Reden van vertrek   Aantal personen  Aantal FTE  
 
Eigen verzoek   7		 4,5 
Contract niet verlengd om moverende redenen  0		 0	
Keuze pensioen   1		 0.92 
Einde vervanging   3		 1,7	
AOW   8		 5,38 
Langdurig ziek   0		 0	  
Totaal   19  12,5   
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Ontwikkeling personeel
In 2021 is Agora verder gegaan met het opleiden 
van onderwijsassistenten tot leraarondersteuner. 
In het kader van het lerarentekort en de focus op 
het meer flexibel organiseren van het onderwijs 
is dit een belangrijke ontwikkeling. Agora is ervan 
overtuigd dat teams flexibeler moeten worden 
samengesteld. Daarin kunnen onderwijsassistenten, 
leraarondersteuners, leraren, master opgeleide 
leraren en academici ieder vanuit de eigen expertise 
een bijdrage leveren in het leerproces. Hierbij moet 
worden uitgegaan van gedeelde verantwoordelijkheid 
en erkende ongelijkheid. Binnen het koersplan van 
Agora is flexibel organiseren een speerpunt en dat 
richt zich met name op deze punten. Daar worden 
steeds weer stappen in gezet, zij het soms kleine. 
 

Uitkeringen na ontslag 
In het verslagjaar is in totaal een bedrag van € 100.779 
betaald aan uitkeringen na ontslag. Dit bedrag 
blijft erg binnen de perken doordat we alert zijn op 
vervolgmogelijkheden voor medewerkers . Samen 
met de medewerker wordt bij disfunctioneren of 
overbelasting gekeken naar mogelijkheden in een 
minder belastende functie. Zo zijn er leraren in een 
ondersteunende functie aan de slag gegaan. Ook op 
deze wijze wordt invulling gegeven aan de belofte 
Duurzaamheid uit het Koersplan. 
 

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.

De inzet van de middelen is in enkele hoofdcate-
gorieën onder te brengen: klassenverkleining, inzet 
van onderwijsondersteunend personeel en creëren 
van extra tijd bij leraren voor bijkomende taken naast 
het lesgeven.  
 
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.



deel: a

42
agora jaarverslag 2021

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

werkdruk bedragen ca. € 1.636.484 voor schooljaar 
2020/2021 en ca. € 1.662.141 voor schooljaar 
2021/2022. Van de middelen schooljaar 2020/2021 is 
7/12 en van de middelen schooljaar 2021/2022 is 5/12 
aan de budgetten van de scholen voor het jaar 2021  
toegevoegd. Dit bedraagt € 1.647.174. 

  De middelen worden voor het grootste gedeelte 
ingezet voor extra ondersteunend personeel en 
klassenverkleining, ca. € 1.309.635. De overige 
middelen worden ingezet voor materiële zaken, 
professionalisering en inhuur, ca. € 337.539.

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. Een klein gedeelte is besteed aan materiële 
uitgaven en overig ondersteunend personeel (ICT, 
eventmanager, conciërge).

Strategisch personeelsbeleid 
In het strategisch personeelsbeleid van Agora wordt 
met name ingestoken op de juiste persoon op de juiste 
plaats te krijgen en te houden. De Zaanstreek is een 
van de delen van ons land waar de beschikbaarheid 

van een goed potentieel aan geschoolde 
medewerkers het minst een vanzelfsprekendheid 
is. Meer nog dan elders in het onderwijs dwingt 
deze omstandigheid ons tot een uitgekiend 
personeelsbeleid.
Arbeidsmarktoriëntatie, eigen opleidingstrajecten 
en een uitgekiende wervingscampagne en 
selectieprocedure maken daar deel van uit. 
De kwaliteit van onze medewerkers is van 
doorslaggevende invloed op de kwaliteit van het 
onderwijs dat we bieden aan kinderen. Een goed en 
zorgvuldig personeelsbeleid is in onze optiek dan ook 
van directie invloed op de kwaliteit van het onderwijs. 
Het gaat om veel meer dan het toepassen van regels 
en voorschriften. Dit geldt van het eerste contact 
met een, potentieel in een baan in het onderwijs, 
geïnteresseerde scholier en zorgvuldige werving tot 
en met goede begeleiding en professionalisering en 
een goed beleid voor duurzame inzetbaarheid en 
leeftijdsbewuste inzet voor oudgedienden. De hele 
range van activiteiten en maatregelen die we inzetten 
zullen goed in elkaar moeten grijpen en elkaar 
versterken. Vandaar dat we spreken van integraal 
personeelsbeleid. Daarmee geven we de waarde 
die we hechten aan kundig en goed gemotiveerd 
personeel weer en ook de benodigde professionaliteit. 
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2.3		Huisvesting & 
facilitaire zaken
Doelen en resultaten  

Nieuw- en verbouw projecten 
Het Integraal Huisvestingsplan in Zaanstad is de 
afgelopen jaren flink op stoom gekomen. Eind 2020 
zijn de nieuwe schoolgebouwen voor IKC Zaanplein 
en De Hoeksteen opgeleverd. Deze gebouwen zijn 
inmiddels een jaar in gebruik en de ervaringen zijn 
positief. Beide projecten zijn nagenoeg binnen de 
beschikbare bouwbudgetten gerealiseerd. 
Ter realisering van de Toermalijn is in mei 2021 gestart 
met de bouw. De oplevering van de nieuwbouw staat 
ingepland voor medio 2022, zodat het gebouw na de 
zomervakantie in gebruik genomen kan worden. De 
financiële afhandeling met de gemeente volgt na 
oplevering. 
Basisschool Octant was tijdelijk gehuisvest in 
een semipermanent gebouw. De oudbouw was 
echter gedateerd en niet meer passend bij de 
onderwijskundige visie van de school. Daarom is 
begin 2021 ingezet op een functionele verbouwing. 
Na de zomervakantie is Octant gestart in de 
verbouwde school. Deze verbouwing is financieel 
binnen de kaders afgerond. 
De bouw van IKC Overtuinen (o.a. voor basisschool 
de Westerkim) is eind van het jaar afgerond en 
de ingebruikname zal plaatsvinden begin 2022. 
De financiële afhandeling van dit project met de 
gemeente moet nog plaatsvinden. 
  
Onderhoud, renovatie en meubilair 
Naast het verwerken van de meldingen en 
het reguliere en kleine onderhoud hebben er 
verschillende grotere onderhoudswerkzaamheden 
plaatsgevonden in opdracht van Agora, waaronder: 

   Het vervangen van de houten buitengevel en het 
nodige buitenschilderwerk bij de Tamarinde  
Schaarsven. 

Naast de meer beleidsmatige onderdelen worden 
in ons Integraal Personeelsbeleidsplan (IPB) ook 
de personeelsinstrumenten beschreven die een 
hulpmiddel zijn om het personeelsbeleid uit te voeren. 
IPB houdt echter meer in dan alleen het ontwikkelen 
van personeelsinstrumenten. Het integraal aspect 
geeft aan dat er afstemming plaats vindt tussen de 
kennis, houding en vaardigheden van leidinggevenden 
en personeelsleden enerzijds en de realisatie van de 
inhoudelijke en organisatorische doelstelling van de 
school (organisatie) anderzijds. 
Wanneer personeelsleden zich ontwikkelen en in 
staat zijn te voldoen aan wat van hen gevraagd wordt 
om de onderwijsinhoudelijke en organisatorische 
doelstellingen van de school te realiseren, ontwikkelt 
de school zich en kan deze op haar beurt weer een 
betere werk- en leeromgeving zijn voor het individu. 
Voor de school moet eerst duidelijk zijn welke kennis, 
houding en vaardigheden een medewerker beheerst 
die noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken. De 
noodzakelijke competenties moeten gekoppeld 
worden aan de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen 
van de medewerkers. Hier worden geen afvinklijsten 
bedoeld aan welke competenties iemand voldoet 
maar wordt ook de relatie met de visie op leren 
van leerlingen, met organisatiedoelen en met de 
omgeving van de school. 
Naast het IPB zijn elementen van strategisch HR-
beleid opgenomen. Strategisch beleid richt zich op 
HR-domeinen zoals werving en selectie, belonen, 
arbobeleid, verzuimbeleid maar daarnaast op alle 
overheidsmaatregelingen en actuele ontwikkelingen 
op een dusdanige manier dat dat past binnen de 
stichting. Onderdelen van ons strategisch HR beleid, 
die in nauwe samenwerking met de GMR tot stand 
komen, zijn: professionalisering, verzuimbeleid, 
gedragscodes, mobiliteit, ouderenbeleid, relaties 
op het werk, beleid ten aanzien van startende 
leerkrachten, beloningsbeleid, etc. Via Sharepoint 
zijn alle beleidsstukken en regelingen die onderdeel 
uitmaken van het strategisch personeelsbeleid door 
iedere medewerker te benaderen en beschikbaar. 
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  Het vernieuwen van de brandmeldinstallatie bij de 
Oceaan. 

   Het vernieuwen van de bergingen voor de 
fietsen en spelmateriaal bij het SchatRijk en 
WormerWieken. 

  Het renoveren van diverse sanitaire ruimtes bij o.a. 
het Koraal (Kreekrijklaan). 

    Het schilderen van de binnenruimtes bij 
de Evenaar en diverse andere scholen i.v.m.  
herstelwerkzaamheden. 

  De vervanging van meubilair bij o.a. Octant, 
de Westerkim, Kleurenpracht en Tamarinde 
Schaarsven. 

  
Meerjaren Onderhoudsplannen 
In 2021 is het project om de meerjaren 
onderhoudsplannen (mjop’s) te actualiseren 
afgerond. Hiermee is Agora zoveel mogelijk ‘in 
control’. 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. Aan de hand van de actuele 
gegevens kan nu een stabiele begrotingslijn naar de 
toekomst vastgesteld worden.  

Beleidsvoornemens 

Nieuw- en verbouwprojecten 
Insteek is om in 2022 te komen tot de vaststelling 
van een nieuw IHP in Zaanstad. Het concept IHP 
is in gezamenlijkheid met de schoolbesturen en 
de gemeente tot stand gekomen, het is nu aan 
de gemeenteraad om hier een besluit over te 
nemen. Voor Agora staan er in het concept diverse 
nieuwbouwprojecten op de rol.  
  
Onderhoud, renovatie en meubilair en MJOP’s 
Met de actuele en dynamische mjop’s zijn de 
benodigde werkzaamheden in beeld. De in het 
onderhoud te investeren bedragen zullen continue 
gemonitord worden. Afstemming aan het beschikbare 
onderhoudsbudget vormt daarbij de leidraad. Zo 
nodig zal er nader geprioriteerd worden en volgt 
een bijstelling van de planning. Insteek hierbij is om 
binnen het daartoe beschikbare budget te blijven. 

SCHOOL
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 Toekomstige ontwikkelingen  
 
Nieuw- en verbouw projecten 
Vanuit het lopende IHP volgt nog de nieuwbouw voor 
de Rietvink (project Zaans Hout). Na akkoord vanuit de 
gemeente rondom het budget zal het ontwerpproces 
in 2022 opgestart worden. Daarnaast volgt nog de 
verhuizing van Wij-land (locatie Westzaan) naar 
een bestaand ander schoolgebouw. Hiertoe zal het 
betreffende schoolgebouw gerenoveerd en uitgebreid 
moeten worden. Behouden Haven (nieuwe locatie 
Westerkim) en nieuwbouw voor de Hoeksteen ter 
vervanging van de locatie Serooskerkestraat zijn ook 
nog onderdeel van het lopende IHP. 
  
Na afronding van het lopende IHP is de opgave 
die er op het gebied van onderwijshuisvesting 
ligt 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. Eind 2020 is er, 
samen met de gemeente en de andere schoolbesturen, 
een start gemaakt met het opstellen van een nieuw 
IHP. In 2021 is hier in gezamenlijkheid hard aan 
gewerkt en dit IHP zal begin 2022 aangeboden worden 
aan de gemeenteraad van Zaanstad. De lopende 
projecten zullen onderdeel gaan uitmaken van dit 
nieuwe IHP en daarnaast komen er nieuwe projecten 
bij. Afhankelijk van de besluitvorming worden hier de 
nodige nieuwe projecten aan toegevoegd.  
  
Onderhoud, renovatie en meubilair 
Voor 2022 staan er de nodige grotere 
onderhoudswerkzaamheden op het programma. 
Hiertoe valt te denken aan het nodige 
binnenschilderwerk, vernieuwen van sanitaire ruimtes 
en buitenonderhoud. Grootste kostenposten vormen 
daarbij het vernieuwen van de lichtstraat bij de 
Korenaar en het vervangen van boeiborddelen bij de 
Bijenkorf. Voor het vernieuwen van de lichtstraat zal 

een bijdrage vanuit gemeente Oostzaan verkregen 
worden. O.a. de Golfbreker en Toermalijn zullen in 
2022 nieuw meubilair voor de leerlingen krijgen. 
  

Duurzaamheid & maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
De bouwbudgetten bij nieuwbouw zijn gebaseerd 
op het zogenaamde ‘bouwbesluitniveau’, ofwel 
het wettelijk vastgestelde kader. Extra of strengere 
duurzaamheidsmaatregelen passen vaak niet 
binnen het beschikbare budget. Wel worden hierover 
gesprekken gevoerd met de gemeente. Onderdeel 
hiervan vormt de discussie in hoeverre schoolbesturen 
mogen bijdragen in deze bouwprojecten.  
  
Op stichtingsniveau zal in 2022 onderzocht gaan 
worden wat de duurzaamheidsambities zijn van 
Agora op huisvestings- en facilitair gebied. Doel is om 
te komen tot een gedeelde ambitie en kader voor te 
nemen beslissingen rondom o.a. onderhoud, inkoop 
en aanbestedingen. Een concrete vervolgstap kan 
vervolgens een verduurzaming van de mjop’s vormen.

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:

   Allocatie van de financiële middelen (op korte en 
lange termijn)

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

  Managen van risico’s
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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 (en dus voortvloeien 
uit het faciliteren van de scholen) zijn ongeveer 6% 
van de inkomsten van de stichting. Dit betreffen 
hoofdzakelijk de personeels- en huisvestingslasten 
van het bestuurskantoor.

Borgen van het financiële beleid
Het beleid wordt geborgd door de planning en 
control cyclus (PCC) bestaande uit de jaarlijkse 
kaderbrief, directieoverleg, tussentijdse rapportages 
aan het CvB en de RvT, managementrapportages 
(MaRaps); het monitoren van de vastgestelde 
kaders van de begroting en streefwaarden voor 
financiële kengetallen en het voldoen aan wettelijke 
verantwoordingseisen. De PCC dient tevens de 
belangrijkste operationele, strategische en financiële 
risico’s (zie 2.5 Risico’s en risicobeheersing), zoals 
lerarentekort, vergrijzing, onderwijskwaliteit, maar 
ook politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen, 
tijdig te signaleren.

Het financiële beleid, maar vooral ook de omvang 
van de begrotings- en budgetruimte wordt mede 
bepaald door de overheid. De laatste jaren wordt 
naast de lumpsum-financiering steeds vaker tijdelijke 
financiering aangeboden om specifieke knelpunten in 
het onderwijs op te lossen. Voorbeelden van tijdelijke 
middelen zijn die van het Nationaal Onderwijs 
Plan, de arbeidsmarkttoeslag voor medewerkers die 
werkzaam zijn op scholen waar het terugbrengen 
van de gevolgen van de coronacrisis meer inspanning 
vragen van de medewerkers dan op andere 

Allocatie van middelen
Het belangrijkste instrument voor het beheren 
van de financiële ruimte (allocatie) van Agora 
is de begroting. Agora heeft een voortreffelijk 
begrotings- en budgetsysteem dat recht doet aan 
de verantwoordelijkheden daar waar zij liggen. 
De begroting wordt deels top down (vanuit het 
bestuurskantoor) bepaald, deels bottom-up (vanuit de 
scholen). De stichting begroot voor de interne sturing 
de scholen op schooljaar. Vanwege de financiële 
verantwoordingsplicht naar het Ministerie van OCW 
moet daarnaast op kalenderjaar worden begroot. 

De financiering voor de gevolgen van de coronacrisis 
(NPO) heeft voor de langere termijn niet bijgedragen 
tot een gemakkelijk sluitende begrotingsopstelling. 
Een andere bijzondere verschijning met gevolgen 
voor de meerjarenbegroting en allocatie is de nieuwe 
bekostigingssystematiek van de overheid vanaf 
2023. Het primair onderwijs zal van 2023 op basis 
van kalenderjaar worden gefinancierd in plaats van 
schooljaar wat zal leiden tot een eenmalige nadelige 
administratieve correctie van ca. € 1,9 miljoen. 

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. De scholen ontvangen per schooljaar 
een budget waarmee zij de formatie kunnen invullen 
en het onderwijskundige beleid kunnen uitvoeren. 
De financiële toekenning (budget) is gebaseerd op 
het verwachte leerlingenaantal op 1 februari van het 
lopende schooljaar. Middelen voor werkdruk, passend 
onderwijs, onderwijsachterstanden, gemeentelijke 
en tijdelijke 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.



deel: a

48
agora jaarverslag 2021

Prestatiebox
De financiering voor de prestatiebox is per schooljaar 
2021-2022 beëindigd en verplaatst naar een specifieke 
bekostiging voor professionalisering voor starten 
leraren en schoolleiders en een gedeelte voor de 
ophoging van de bekostiging P&A budget. Agora 
heeft in 2021 voor de prestatiebox ca. € 842k en dit 
bedrag evenals voorgaande jaren uitgegeven op basis 
van de gemaakte afspraken van het bestuursakkoord 
2012. Het akkoord bevat de volgen de 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.

 

scholen en Extra Handen voor de Klas. De tijdelijke 
financiële middelen hebben vaak verbijzonderde 
verantwoordingseisen die van invloed zijn op het 
financiële beleid en de allocatie van de middelen in de 
organisatie. 

Investeringen
In het afgelopen boekjaar zijn er investeringen gedaan 
ter hoogte van € 1.147.071.
In 2021 is er voor € 994.097 in ICT, leermethoden 
en inventaris en voor € 152.974 in speel- en 
pleintoestellen. In 2021 is, buiten de door de gemeente 
gefinancierde nieuwe schoolgebouwen niet extra 
geïnvesteerd in gebouwen en terreinen. In de 
meerjareninvesteringsbegroting wordt gerekend met 
een maximale investeringsruimte die vrijkomt als 
gevolg van aflopende afschrijvingen. Het streefniveau 
voor de afschrijvingen is ca. € 1 miljoen. De 
meerjareninvesteringsbegroting bevat bovenschoolse 
vervanging van schoolmeubilair, schoolinventaris 
en ICT. De scholen begroten de vervanging van 
leermiddelen en de inrichting van schoolpleinen. 

Professionalisering van 
leraren in het gebruik 
van ICT in de dagelijkse 
onderwijspraktijk door 
trainingen voor gebruik 
van de digiborden, 
gebruik van MS 65 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 Leitmotiv 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 

Wetenschap en techniek. 
Elke school van Agora 
heeft een W&T specialist 
die daarvoor is opgeleid 
vanuit de ontwikkelt 
trainingsprogramma 
i.s.m. iPabo Amsterdam. 
Agora participeert in het 
regionaal netwerk W&T.

lijn 1:  Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
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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 ondersteund 
de scholen bij de 
kwaliteitsverbetering

Agora heeft een 
digitale Monitor Goed 
Onderwijs ontwikkelt, 
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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De middelen voor de professionalisering startende 
leraren en schoolleiding, ca. € 256k, is besteed aan 
opleiding, ondersteuning en vrij roosteren van 
startende medewerkers.

Treasury
Het treasurybeleid van voorgaande jaren is 
gecontinueerd in 2021. 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 
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 2021 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 2021 
ca. € 13.300.

Agora heeft een langlopende lening van 
€ 428.400. Hier tegenover staan geen aflossings- en 
renteverplichtingen. 

2.5		Risico’s en 
risicobeheersing
Intern risicobeheersingssysteem

   Risicobeheersing maakt bij Agora impliciet deel uit 
van de planning en control cyclus (zie 2.3 Financieel  
beleid), 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.
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Risico

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.

Stijgend ziekteverzuim 
  Vergrijzing van de medewerkers leidt tot hoger 

verzuim. 

   De coronacrisis kan leiden tot een hoger verzuim 
zolang er geen werkende vaccinatie is ontwikkeld. 
Begin 2021 werd gestart met een nationaal 
vaccinatieprogramma. Het heeft echter nog 
maanden geduurd voordat iedereen ingeënt was. 

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.

Parttime arbeidscultuur
   Deze speelt sterk in het onderwijs. Het werk wordt 

als “zwaar” ervaren. Salarisverhogingen worden 
daarom soms als uitgelezen mogelijkheid gezien om 
minder te gaan werken.

De belangrijkste risico’s en 
onzekerheden in 2021 op een rij

Toelichting genomen maatregelen

  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.

  Agora heeft een verzuimbeleid waardoor het meer 
invloed op het verzuim kan uitoefenen.

  Het verzuimbeleid is in 2021 verder 
geprofessionaliseerd door een vitaliteitsprogramma.

  Hiervoor was geen ander beleid dan het beleid van 
de overheid waarvan verondersteld mag worden dat 
dit het beste is voor eenieder. Rijksoverheid heeft 
deels financiële ondersteuning verschaft om de 
extra lasten enigszins te dekken.

   Dit geldt voor een aantal kernfuncties, zoals 
leraar, directeur en IB-er. Agora heeft ingezet op 
alle mogelijkheden om zich te profileren als een 
aantrekkelijke organisatie voor deze professionals.

   In de begroting van 2021 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.

   Agora stimuleert actief dat medewerkers hun 
werktijdfactor uitbreiden en werkt actief aan het 
verlagen van de werkdruk.
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Risico

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. 

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. Het risico bestaat dat als er 
onvoldoende adequate regie op de ICT beveiliging 
is, er geen waarborg is dat het privacy beleid 
daadwerkelijk effectief is.

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.

Onderwijskwaliteit
   Ondanks het lerarentekort wil Agora haar ambities op 

het gebied van onderwijs hooghouden.

Toelichting genomen maatregelen

   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 in haar laatste (in 2020) 
uitgevoerde vierjaarlijks onderzoek vastgesteld dat 
Agora haar kwaliteitscultuur goed op orde heeft. 

  Agora heeft beleid voor privacy- en datalekken en 
een externe functionaris gegevensbescherming. 
Dit beleid is in 2021 verder 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.

  Agora heeft maatregelen getroffen om kritische 
systemen en gevoelige informatie te beschermen 
tegen digitale aanvallen (cybersecurity). In 2022 
wordt uitgezocht of cyberrisico’s adequaat kunnen 
worden verzekerd. 

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

  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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Risico

Overheidsbeleid
De huidige bekostiging van de overheid is complex, 
onvoorspelbaar en niet transparant.

Coronacrisis
De ontwikkelingen rond het coronavirus veranderde 
in 2021 per dag en zorgde dagelijks voor een nieuwe 
realiteit voor onze organisatie. 

Toelichting genomen maatregelen

  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 
en een power bi rapportage konden budgethouders de 
begroting vergelijken met de realisatie.

  Les op afstand, quarantaine en de veiligheid van 
medewerkers en leerlingen en de aanpak van 
thuiszitters hebben in 2021 veel van het onderwijs 
gevraagd. 

  Er is nog steeds zorg. Zorg over de gevolgen 
voor kwetsbare kinderen, zorg over de kwaliteit 
van onderwijs en zorg over de opgelopen 
onderwijsachterstand. 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. hebben daarbij geholpen.

Overige risico’s

Strategische en operationele risico’s
De huidige bekostiging van de overheid is complex, 
onvoorspelbaar en niet transparant.

1.   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.
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Overige risico’s

Strategische en operationele risico’s 2.  Agora kan te ruim bemenst raken of met medewerkers 
van een bepaalde kwaliteit waar op termijn 
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.

3.  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.

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

5.  Wanneer de opbrengsten van de CITO Eindtoets 
onvoldoende zijn dan weegt dit zeer zwaar door in het 
inspectie-oordeel 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. De school wordt 
–wanneer de resultaten van de eindtoets drie jaren 
op rij onvoldoende is- als zwak beoordeeld door de 
inspectie. Dit kan ten koste gaan van het aantal 
leerlingen en de werkgelegenheid. Agora en de 
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Overige risico’s

Strategische en operationele risico’s

Financiële risico’s

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 komen te liggen.

6.  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 bewerkersovereenkomsten, het opstellen van 
informatie- en privacy beleid en aanpassing van het 
wachtwoorden beleid.

7.  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. 
Het risico bestaat dat de stijgende huisvestingskosten 
uit het directe onderwijsproces wordt onttrokken. Deze 
ontwikkeling wordt nauwlettend gemonitord.

 
  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.
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Overige risico’s

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.
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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.

03	
Verantwoording financiën 
in meerjarig perspectief

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 2021 is ten 
opzichte van 2020 licht gedaald met 12 leerlingen 
naar 6.504 (6.516 in 2020). 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. 
Voor de toekomst is de Gemeente Zaanstad in de 

  
Leerlingen (op teldatum 1 oktober)

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

Aantal leerlingen 6.516 6.504 6.510 6.525 6.550
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3.2  FTE (gemiddeld)
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 

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 2020-2021 naar HAVO/VWO 49,1% en 
gaat 50,9% naar VMBO/PRO/Overige. Agora streeft 
ernaar om zo kansrijk mogelijk te adviseren, passend 
bij de capaciteiten van de leerlingen. Ten opzichte van 
schooljaar 2019-2020 is de uitstroom naar HAVO/VWO 
gedaald met 0,3%, namelijk van 48,8% naar 49,1%.

Schooljaar (% / aantal leerlingen)   2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Uitstroom naar PRO   0,8%	(7)	 2,6%	(21)	 2,9%	(26)	 2,2%	(19)
Uitstroom naar VMBO   47,3%	(409)	 46,3%	(377)	 47,9%	(435)	 48,3%	(412)
Uitstroom naar HAVO/VWO   51,9%	(449)	 50,6%	(411)	 48,8%	(443)	 49,1%	(419)
Uitstroom naar overigen   0,0%	(0)	 0,5%	(4)	 0,4%	(4)	 0,4%	(3)
Totaal   100% (865) 100% (813) 100% (908) 100% (853)

de arbeidsmarkt zullen instromen. Omdat ook het 
verwachte aantal leerlingen zal dalen zal het effect 
van een lagere personeelsinstroom in de toekomst 
deels worden genivelleerd.
 

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

Aantal FTE:
Bestuur/management 28	 26	 28	 28	 28
Onderwijzend personeel 364	 354	 356	 360	 360
Ondersteunend personeel 130	 137	 143	 135	 130
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3.3  Gebeurtenissen na 
balansdatum
De overheid heeft aangekondigd in 2023 de 
bekostigingssystematiek te vereenvoudigen. 
Vanaf dat moment gaat de bekostiging voor alle 
basisscholen bestaan uit één bedrag per school 
en één bedrag per leerling. De financiële gevolgen 
(herverdelingseffecten, overgangsregeling en 
afronding betaalritme vordering) voor Agora zijn op 
balansdatum nog niet geheel bekend.

3.4	 Staat van baten en lasten en balans

   2020 Begroting 2021 2022 2023 2024

Baten    	
Rijksbijdragen   	42.499.259		 42.182.000	 47.534.019	 50.875.000	 48.000.000	 46.000.000
Overige overheidsbijdragen 		673.009		 550.000	 759.474	 715.000	 650.000	 650.000
Overige baten  	1.284.764		 1.241.000	 1.327.351	 1.115.000	 1.000.000	 1.000.000
Totale baten    44.457.032  43.973.000 49.620.845 52.705.000 49.650.000 47.650.000

Lasten
Personele lasten  	-38.865.775	 -37.300.000	 -39.033.518	 -41.670.000	 -40.500.000	 -39.000.000	
Afschrijvingen   -1.109.797	 -1.000.000	 -1.110.112	 -1.310.000	 -1.200.000	 -1.200.000	
Huisvestingslasten   -3.149.451	 -2.640.000	 -3.293.091	 -3.065.000	 -3.000.000	 -3.000.000	
Overige lasten  	-3.007.682	 -3.020.500	 -3.628.555	 -6.640.000	 -4.500.000	 -4.430.000 
Totalen lasten   -46.132.705 -43.960.500 -47.065.275 -52.685.000 -49.200.000 -47.630.000 
     
Saldo Baten en lasten   -1.675.673	 12.500	 2.555.570	 20.000	 450.000	 20.000
      
Saldo financiele 
baten en lasten   -14.161	 -12.500	 -13.279	 -20.000	 -20.000	 -20.000 
     
Resultaat (verlies)  -1.689.834 0 2.542.291 0 430.000 0
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Wat is de verklaring voor de 
belangrijkste verschillen tussen het 
resultaat in het verslagjaar en het 
resultaat in het voorgaande jaar?
Het resultaat in 2021 bedraagt € 2.542.291. Ten 
opzichte van 2020 valt het resultaat daarmee 
€ 4.232.125 hoger 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 CAO-stijging 
en extra subsidies (NPO, Extra Handen voor de  
Klas Arbeidsmarkttoeslag).

2.  De gemeentelijk OAB bijdrage is voor schooljaar 
2021-202 hoger dan voorgaand schooljaar. 

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

4.  De huisvestingslasten zijn door prijsverhogingen 
gestegen ten opzichte van 2020

5.  De overige lasten zijn weer op het niveau van voor 
de coronacrisis. 2020 was door de coronacrisis lager  
dan in de jaren daarvoor.

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 de bekostiging van de nieuwe cao en extra 
subsidies (NPO, Extra Handen voor de Klas, 
Arbeidsmarkttoelage). De omvang van de cao-
verhoging en extra subsidies waren 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 
bijgedragen aan de loonkosten voor deze 
functionarissen. Deze inkomsten waren niet 
begroot.

3.  De vrijwillige aard van de ouderbijdragen hebben 
geleid tot een conservatief begrotingsbedrag waar 
in 2021 een hoger bedrag is gerealiseerd .

4.  In de begroting was geen rekening gehouden 
met de extra kosten van de cao-verhoging 
en arbeidsmarkttoelage en extra inzet van 
medewerkers op de aanvullende subsidies.

    Verschil 2021 tov begroting  Verschil 2021 tov voorgaand jaar

Baten    	
Rijksbijdragen     5.352.019	 	 	 5.034.761
Overige overheidsbijdragen   209.474	 	 	 86.465	
Overige baten    86.351	 	 	 42.587
    
Lasten
Personele lasten    	-1.733.518	 	 	 -167.743	
Afschrijvingen     -110.112	 	 	 -314	
Huisvestingslasten     -653.091	 	 	 -143.640
Overige lasten    	-608.055	 	 	 -620.873

Saldo financiele baten en lasten   -779	 	 	 -882
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5.  In tegenstelling tot de begroting zijn de 
huuropbrengsten in de realisatie verwerkt in de 
overige opbrengsten en niet in mindering gebracht 
op de huisvestingslasten.

6.  De overige lasten zijn als gevolg van bestedingen uit 
hoofde van de extra subsidies hoger dan  
begroot. In de begroting is geen rekening gehouden 
met deze inkomsten en uitgaven.

7.  De uitgaven aan NPO in 2021 zijn lager dan de 
opbrengsten NPO.  

Wat zijn de belangrijkste 
toekomstige ontwikkelingen in de 
meerjarenbegroting van de baten en 
lasten? 
Een belangrijke landelijke trend in het onderwijs is de 
toenemende krapte op de onderwijs-arbeidsmarkt. 
Het lukt besturen steeds moeilijker om vacatures 
te vervullenen en invallers te vinden. Verder wordt 
ingezet op de samenwerking met lerarenopleidingen 
om toekomstige medewerkers mogelijk aan ons 
te binden en er wordt ingezet op zij-instromers. 
Startende leraren en directeuren krijgen extra 
begeleiding en zijn één dag per week vrijgesteld van 
lesgevende taken. Goed werkgeverschap is voor Agora 
dan ook een belangrijk beleidsthema. Ook de extra 
NPO-middelen leiden tot meer druk op de inzet van 
medewerkers. De personele lasten zullen de komende 
jaren dan ook ondanks het lerarentekort zeker niet 
afnemen en door de komende twee jaar hoger zijn dan 
de afgelopen jaren. Eventuele cao-verhogingen zijn 
niet meegenomen in de trend. De Rijksbijdragen zijn 
door de NPO-inkomsten de komende anderhalf jaar 
tijdelijk hoger en zullen na 2023 weer teruglopen. 



deel: a

63
agora jaarverslag 2021

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 achterlopen op de financiering stijgen 

  de liquide middelen en kortlopende schulden. En 
visa versa. 

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 6.657.038	 6.693.997	 6.180.000	 5.780.000	 5.380.000
Financiële vaste activa     
Totaal vaste activa 6.657.038 6.693.997 6.180.000 5.780.000 5.380.000
 
Vlottende activa
Voorraden     
Vorderingen 3.877.996	 2.675.759	 2.675.000	 2.500.000	 2.500.000
Kortlopende effecten     
Liquide middelen 4.480.692	 10.676.012	 10.675.000	 9.280.000	 9.200.000
Totaal vlottende activa 8.358.688 13.351.771 13.350.000 11.780.000 11.700.000

Totaal activa 15.015.726 20.045.768 19.530.000 17.560.000 17.080.000

PASSIVA      
Eigen vermogen      
Algemene reserve*  1.871.325	 3.473.512	 3.473.500	 3.903.500	 3.903.500
Bestemmingsreserves* 3.381.372	 4.321.476	 4.321.500	 4.300.000	 4.300.000
Overige reserves en fondsen      
Totaal eigen vermogen 5.252.697 7.794.988 7.795.000 8.203.500 8.203.500
Voorzieningen 3.918.266 4.384.143 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Langlopende schulden 428.400 428.400 430.000 430.000 430.000
Kortlopende schulden 5.416.363 7.438.237 6.805.000 4.426.500 3.946.500

Totaal passiva 15.015.726 20.045.768 19.530.000 17.560.000 17.080.000

*na resultaatverwerking

Wat zijn de belangrijkste mutaties in 
de balansposten ten opzichte van het 
voorgaande jaar?
Als gevolg van het positieve resultaat in 2021 stijgt 
het eigen vermogen na resultaatverwerking naar 
€ 7.794.988. Voor de jaren daarna blijft het eigen 
vermogen op dit niveau. 
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2.  Agora heeft geen bovenmatige reserves. Het 
normatief eigen vermogen is ca. € 9.368k. Het 
werkelijke publieke eigen vermogen (d.i. exclusief 
privaat vermogen na verwerking van het resultaat) 
is ca. € 6.338k en daarmee € 3.030k lager dan 

  de norm. De stijging van het eigen vermogen 
  wordt veroorzaakt door de het resultaat van 2021 
 (€ 2.542k).

Wat zijn de (toekomstige) belangrijkste 
ontwikkelingen in de meerjarenbalans?
Agora streeft een evenwichtige exploitatiebegroting 
na. Uitgaven en inkomsten zijn, met een kleine 
uitzondering in 2023, in principe aan elkaar gelijk. Het 
eigen vermogen wijzigt in een meerjarig perspectief 
niet, behalve dan in 2023 door een verwacht 
positief resultaat van € 430k en de afronding van de 
bestemmingsreserves (-€ 21,5k).

Wat zijn de belangrijke (toekomstige) 
investeringen en ontwikkelingen in 
kasstromen en financiering?
De liquide middelen zijn in principe meerjarig contant 
gehouden omdat bekostiging en investeringsniveau 
bij een gelijkblijvend leerlingaantal in de komende 
jaren niet zal wijzigen. Omdat de uitgaven voor NPO 
na twee jaar financiering van de overheid nog zullen 
doorlopen, is de verwachting dat de liquide middelen 
na 2023 dalen.

De vorderingen en voorzieningen zijn contant 
gehouden en afgerond. De langlopende schuld is 
aflossings- en rentevrij. De kortlopende schulden zijn 
gebruikt als sluitpost. 

Het niveau van de investeringen wordt bepaald door:
   De schooljaar begrotingen. Scholen bepalen 

autonoom of zij willen investeren in nieuwe 
leermethoden, schoolpleininrichting en niet-
beleidsmatig verschafte ICT-devices en meubilair; 

  De meerjarenonderhoudsplanning voor de 
schoolgebouwen;

   Beleidsmatige (vervangings-) investeringen zoals 
digitale schoolborden, laptops, meubilair voor 
nieuwe scholen en duurzaamheid.

De stichting bepaalt de omvang van de investeringen 
mede aan de verwachte afschrijvingslast van de 
investeringen. Die wordt rond de € 1 miljoen euro 
gehouden. Door corona (lerenmiddelen op afstand) 
en de extra NPO-middelen is het investeringsniveau 
tijdelijk hoger dan gewenst. De verwachting 
is dat bij gelijkblijvend aantal leerlingen het 
investeringsniveau de komende jaren zal dalen 
en daarmee ook de materiële vaste activa. De 
investeringen worden gefinancierd uit eigen (liquide) 
middelen.

Voor een verdere toelichting op de balansposten 
verwijzen wij naar de jaarrekening in deel B van dit 
verslag.
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3.4		Financiële positie
Kengetallen

Rentabiliteit en reservepositie
Het bestuur streeft naar een jaarlijks budgettair 
evenwicht en dus inherent naar een rentabiliteit van 
0%. De Rijksbijdrage (lump sum) wordt op basis van 
jaarlijkse toekenning in de staat van baten en lasten 
van het betreffende verslagjaar verwerkt en de kosten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarin deze 
ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat fluctuaties optreden 
in de rentabiliteit van opeenvolgende verslagjaren. De 
gemiddelde rentabiliteit over meerdere boekjaren is 
ongeveer 0%.
 
Het bestuur is van mening dat de reservepositie van 
het schoolbestuur aan het einde van het verslagjaar 
en de jaren daarna op een aanvaardbaar niveau is om 
eventuele risico’s te kunnen opvangen indien deze zich 
voordoen.

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

Solvabiliteit 2  61%	 61%	 63%	 72%	 74% <	30%
Liquiditeit  1,5	 1,8	 2,0	 2,7	 3,0 <	0,75
Rentabiliteit  -3,8%	 5,1%	 0,0%	 0,9%	 0,0% >/<	
Signaleringswaarde 
bovenmatige reserves 0,42 0,68	 0,69	 0,77	 0,81 	>	1

<	Ondergrens / >	Bovengrens / >/<	Afhankelijk van  reservepositie van het schoolbestuur
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Jaarrekening
Agora 2021
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04	
Jaarrekening 2021
4.1  Balans per 31 december 2021	(na resultaatbestemming)

  31 december  31 december 
 2021 2020
	
Activa   
Vaste Activa:   
Materiële vaste activa 	6.693.997	 6.657.038
Totaal vaste activa  6.693.997 6.657.038

Vlottende activa:   
Vorderingen 2.675.759	 3.877.996
Liquide middelen 10.676.012	 4.480.692
Totaal vlottende activa 13.351.771 8.358.688
Totaal activa 20.045.768 15.015.726
  
Passiva   
Eigen vermogen (na resultaatverwerking) 7.794.988	 5.252.697
Voorzieningen 4.384.143	 3.918.266
Langlopende schulden 428.400	 428.400
Kortlopende schulden 7.438.237	 5.416.363	
Totaal passiva 20.045.768 15.015.726
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  31 december Begroting 31 december
 2021 2021  2020

Baten   
Rijksbijdragen 	47.534.019	 42.182.000	 42.499.259	
Overige overheidsbijdragen 	759.474	 550.000	 673.009	
Overige baten  1.327.351	 1.241.000	 1.284.764	
Totaal baten  49.620.845	 43.973.000	 44.457.032

Lasten   
Personeelslasten 	39.033.518	 37.300.000	 38.865.775	
Afschrijvingen  1.110.112	 1.000.000	 1.109.797
Huisvestingslasten 3.293.091	 2.640.000	 3.149.451	
Overige lasten 	3.628.555	 3.020.500	 3.007.682	
Totaal lasten 	47.065.275 43.960.500 46.132.705

Saldo baten en lasten 	2.555.570	 12.500	 -1.675.673 
  
Financiële baten en lasten 	13.279	 12.500	 14.161 
  
Resultaat  2.542.291 - -1.689.834

 Resultaatbestemming Stand per Resultaat Overige Stand per 
 01/01/2021 2021 mutaties 31/12/2021
  

Algemene reserve  1.582.722	 2.542.291	 -940.103	 3.184.909
Bestemmingsreserve publiek  1.891.397	 	 972.902	 2.864.299
Bestemmingsreserve privaat 	1.489.975	 	 -32.798	 1.457.177	
Statutaire reserves 	288.603	 	 	 288.603	
Totaal Eigen Vermogen  5.252.697 2.542.291 - 7.794.988 

4.2		Staat van baten en lasten over 2021
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    31 december 2021   31 december 2020 
      
  
 
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten  2.555.570	 	 -1.675.673	
     
Aanpassing voor:    
Afschrijvingen 1.110.112	 	 1.109.797
Mutaties voorzieningen  465.877	 	 533.639
   1.575.988	 	 1.643.437

Verandering in vlottende middelen:    
Vorderingen (-/-) 1.202.237	 	 -1.241.695  
Schulden 	2.021.874	 	 -3.145.744	 
  3.224.111	 	 -4.387.439
     
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties  7.355.669	 	 -4.419.676	
    
 
Ontvangen interest 	-				 	 -			 
Betaalde interest (-/-) -13.279	 	 -14.161	   
  	-13.279	 	 -14.161

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   7.342.390  -4.433.837

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in MVA (-/-) -1.147.071	 	 -1.151.786  
Desinvesteringen in MVA 	-				 	 -			 
Overige investeringen in FVA (-/-) 	-				 	 -		  
     
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -1.147.071	 	 -1.151.786	
    
Mutatie liquide middelen   6.195.319  -5.585.622 

4.3  Kasstroomoverzicht over 2021
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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 2021 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.

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 

Toelichting op de balans en 
staat van baten en lasten
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na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de 
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn, 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 rente-inkomsten ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

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 

sprake is van een bijzondere waardevermindering 
wordt verwezen naar paragraaf 4.7.
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 
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 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 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden 
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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 
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, 

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 
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 (45 
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 
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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.

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.

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.

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.

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 
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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 2021 (ca. € 1,1 
miljoen) zijn ten opzichte van 2020 ongeveer gelijk 
gebleven. De investeringen in 2021 zijn met ca. € 1,15 
miljoen, ca. € 460k hoger dan de begroting van ca. 
€ 691k miljoen geweest. In vergelijking met 2020 
is er in 2021 in totaal evenveel geïnvesteerd maar 
voornamelijk in inventaris en apparatuur en andere 
bedrijfsmiddelen.

4.7  Toelichting activa
Het balanstotaal ultimo 2021 is ca.€ 20 miljoen en 
met ca. € 5 miljoen gestegen ten opzichte van 2020 
(€ 15 miljoen). De stijging wordt veroorzaakt door 
vooruitbetaalde termijnbetalingen voor nieuwbouw 
van scholen van de gemeente Zaanstad en het 
exploitatieresultaat 2021. Beide oorzaken hebben 
ertoe geleid dat er een surplus aan liquide middelen is 
ontstaan van ca. € 10,7 miljoen tegenover € 4,5 miljoen 
in 2020.
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   2021 2020 2021 2020

Stand per 1 jan 2021     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  779.980	 667.774	 23.209.246	 22.057.461
Cumulatieve waardeverminderingen  
en afschrijvingen  510.857	 477.341	 16.552.209	 15.442.412
Boekwaarden  269.123 190.433 6.657.038 6.615.049
     
Mutaties     
Investeringen  152.974	 112.206	 1.147.071	 1.151.786
Desinvesteringen 	 0	 0	 0	 0
Afschrijvingen  55.777	 33.516	 1.110.112	 1.109.797
Saldo  97.197 78.691 36.959 41.989
     
Stand per 31 dec 2021     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  932.954	 779.980	 24.356.317	 23.209.247
Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen  566.633	 510.857	 17.662.320	 16.552.209
Boekwaarden  366.320 269.123 6.693.997 6.657.038

TotaalAndere vaste bedrijfsmiddelen

 
   2021 2020 2021 2020

Stand per 1 jan 2021     
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 4.068.294 4.073.819
     
Mutaties     
Investeringen  0	 71.227	 994.097	 968.353
Desinvesteringen 	 	 0	 0	 0
Afschrijvingen  106.420	 102.404	 947.915	 973.878
Saldo  -106.420 -31.177 46.182 -5.525
     
Stand per 31 dec 2021     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  3.789.502	 3.789.502	 19.633.862	 18.639.765
Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen  1.576.301	 1.469.882	 15.519.386	 14.571.470
Boekwaarden  2.213.201 2.319.620 4.114.476 4.068.294

Inventaris en apparatuurGebouwen en terreinen
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Financiële vaste activa
Agora heeft sinds 2016 geen financiële vaste activa 
meer.

Vorderingen
De vorderingen zijn ten opzichte van 2020 gedaald 
met ca. € 1,2 miljoen. De daling wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt doordat de ontvangen termijnen van de 
gemeente voor de nieuwbouw van scholen waarvoor 
Agora bouwheer is hoger zijn dan de uitgaven 
waardoor Agora geen kosten heeft vooruitbetaald. 
De vordering op OCW betreft een vordering die 
het gevolg is van het betaalritme van de overheid. 
Geen van de vorderingen is ouder dan 1 jaar en van 
deze vorderingen wordt verwacht dat die binnen 12 
maanden worden geïncasseerd (zie tabel 01). 

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. € 6,2 
miljoen gestegen ten opzichte van 2020 onder andere 
door vooruitbetaalde termijnbetalingen van de 
gemeente Zaanstad voor nieuwbouwprojecten, het 
exploitatieresultaat en de aanvullende subsidies die 
niet geheel zijn uitgegeven. Het kasstroomoverzicht 
geeft inzicht in alle componenten die deze toename 
heeft veroorzaakt (zie tabel 02).

 

Debiteuren   153.729	 	 257.742
OCW   2.064.657	 	 1.940.597
     
Vooruitbetaalde kosten  7.377	 	 1.125.137 
Overige overlopende activa  449.996	 	 554.519 
Totaal overlopende activa   457.373  1.679.657
   2.675.759  3.877.996

31 december 202031 december 2021

 

Kasmiddelen   1.937	 	 2.129
Schatkistbankierrekening   10.446.452	 	 4.040.641
Tegoeden op bankrekeningen   227.622	 	 437.922
   10.676.012  4.480.692

31 december 202031 december 202102

01
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De vermogenspositie van Agora is ultimo 2021 is op 
orde, zie hiervoor de kengetallen in paragraaf 3.4. 
Het balanstotaal na verwerking van het resultaat 
ultimo 2021 is ca. € 20 miljoen (2020: € 15 miljoen). De 
stijging van de passiva (na resultaatverwerking) met 
€ 5 miljoen ten opzichte van 2020 laat zich als volgt 
verklaren:

  het eigen vermogen neemt toe met het 
exploitatieresultaat 2021: € 2,5 miljoen;

  de boekwaarde van de overige voorzieningen is 
gedaald met ca. € 497k;

  de kortlopende schulden nemen sterk toe met 
ca. € 2,9 miljoen door een overschot op de  
termijnbetalingen van de gemeente (ca. € 2 miljoen) 
waar in 2020 nog sprake was van een tekort  
(vordering).

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 2020 toe met het 
exploitatieresultaat van € 2.542.291 (zie tabel 03).

De algemene reserve bedraagt ultimo 2021 ca. € 3,2 
miljoen. De algemene reserve neemt toe met het 
saldo van het resultaat 2021 en de mutatie van de 
bestemmingsreserves van € 0,9 miljoen.

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 2021 op deze bestemmingsreserve 
bedroeg slechts ca. € 11k.

  Stand per Resultaat Overige Stand per
  01-01-2021  2021  mutaties 31-12-2021

Algemene reserve   1.582.722	 2.542.291	 -940.103	 3.184.909
Bestemmingsreserve publiek  	1.891.397	 	 972.902	 2.864.299	
Bestemmingsreserve privaat   1.489.975	 	 -32.798	 1.457.177	
Statutaire reserves  288.603	 	 	 288.603 
Totaal Eigen Vermogen   5.252.697 2.542.291 - 7.794.988 

03



deel: b

80
agora jaarverslag 2021

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. 
Op het eigen vermogen dat is ingebracht door de 
fusiescholen wordt jaarlijks de afschrijving van 
het bestuurskantoor in mindering gebracht. De 
afschrijving van het bestuurskantoor bedroeg ca. 
€ 11.500. Het saldo van opbrengst oudergelden en de 
uitgaven is in 2021, ca. € 21.350 gedaald ten opzichte 
van voorgaand jaar (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 2021 
opgenomen op de balans en bedraagt ca. € 787k.

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 2021 zijn de investeringen in 
ict-middelen op schoolniveau onttrokken aan deze 
bestemmingsreserve (zie tabel 04). 

   Stand per Mutatie Stand per
   31-12-2020  2021 31-12-2021

Bestemmingsreserve publiek 
Arbeidsknelpunten    636.397	 10.778	 647.175	
Schoolreserves    755.000	 32.315	 787.315 
Vervangingsreserve ICT    500.000	 -35.902	 464.098
Bestemmingsreserve NPO   0	 965.711	 965.711	
   1.891.397 972.902 2.864.299 

04

   Stand per Mutaties Stand per
   01-01-2021 2021 31-12-2021

Bestemmingsreserve privaat  
Specifieke schoolreserves   392.336	 -21.350	 370.985
Fusie   1.097.639	 -11.448	 1.086.191
   1.489.975 -32.798 1.457.177

05
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De totale bruto-vloeroppervlakte van Agora 
(inclusief tijdelijke huisvesting) in 2021 is ca. 44.000 
m2. De waarde van de voorziening uitgedrukt in 
een geldbedrag per vierkante meter is ca. € 77 per 
vierkante meter (zie tabel 07).

Langlopende schulden
In 2006 is voor de financiering van de 
multifunctionele nieuwbouw door de gemeente 
Oostzaan een renteloze lening verstrekt van 
€ 428.400 (Agora is de koopsom van het perceel 
schuldig gebleven). Voor deze som heeft Agora 
het perceel grond (de Boerstraat 42) in eigendom 
verkregen. Een bepaalde looptijd van de renteloze 
lening is niet in de overeenkomst vastgelegd. Agora 

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 2021 bedraagt ca. € 1,16 miljoen.
De overige voorzieningen betreft het 
meerjarenonderhoud van de schoolgebouwen. 
Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vormt de 
basis voor de onderhoudsvoorziening van € 3,4 
miljoen. In 2021 is € 800.000 gedoteerd en ca. € 519k 
onttrokken voor groot onderhoud. Jaarlijks wordt 
het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd 
(zie tabel 06).

   Personeels- Overige Totaal
   voorzieningen voorzieningen  

Stand per 1 januari 2021	 	 	 794.581	 3.123.685	 3.918.266
Dotaties   438.323	 800.000	 1.238.323
Onttrekkingen   -170.913	 -518.796	 -689.709
Vrijval   -82.737	 0	 -82.737
Stand per 31 december 2021   979.254 3.404.889 4.384.143
    
Kortlopend deel <	1 jaar   182.879	 203.629	 386.508
Langlopend deel >	1 jaar   796.375	 3.201.260	 3.997.635

06

Vloeroppervlakte   44.000	m2  47.000 m2
Boekwaarde voorziening    3.404.889	€  3.123.685	€
Waarde per m2   77,38 €/m2	 	 66,46 €/m2
     

07 31 december 202031 december 2021
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met ruim € 2,9 miljoen 
toegenomen ten opzichte van 2020. De stijging 
wordt met name veroorzaakt door vooruitbetaalde 
termijnbetalingen van de gemeente Zaanstad voor 
lopende nieuwbouwprojecten (zie tabel 09).

schrijft niet af op het in eigendom verkregen perceel. 
Bij vervreemding heeft de gemeente Oostzaan het 
recht het verkochte terug te kopen voor € 428.000. 
Op dat moment wordt de lening afgelost. Als de 
gemeente geen gebruik maakt van het recht op 
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 
gemeente verplicht terug te kopen onder gelijke 
voorwaarden als in geval van verkoop aan een derde 
(zie tabel 08). 

 

   Krediet Gemeente Totaal
   instellingen    

Stand per 1 januari 2021	 	 	 0	 428.400	 428.400
Aangegane leningen   0	 0	 0
Aflossingen 2021	 	 	 0	 0	 0
Stand per 31 december 2021   0 428.400 428.400
    
Langlopend deel > 5 jaar    	0	 428.400	 428.400
Rentevoet   0,0%	 0%

08 

   31 december  31 december
   2021  2020

Crediteuren   483.489	 	 541.717
Reservering Vakantieuitkering   1.238.657	 	 1.181.740
Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.887.206	 	 1.553.153
Schulden ter zake van pensioenen   513.911	 	 463.495
Geoormerkte subsidies   291.576	 	 418.276
Niet geoormerkte subsidies   38.401 
Overige kortlopende schulden   14.224	 	 101.317
Verplichtingen aan Gemeente Zaanstad   2.431.955	 	 610.276
Accountantskosten   19.200	 	 17.990
Overlopende passiva   519.618	 	 528.398
   7.438.237  5.416.363 

09 
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4.9  Niet in de balans 
opgenomen verplichtingen
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 
 (3 maanden) is ca. c115.000.

  Alcmaria BV inzake schoonmaak, De contractduur 
is 2 jaar, ingaande op 1 december 2019 met een 
optie voor verlening voor twee keer een jaar. Van 
deze optie is gebruik gemaakt. De waarde van het 
contract 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 5 jaar ter waarde van 

 € 443.500.
  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;
  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 2021 is uitgekomen op ca. € 46,7 
miljoen, ca. € 4,2 miljoen hoger dan 2020 en € 4,5 
miljoen hoger dan de begroting. De stijging is het 
gevolg van de cao-verhoging en de aanvullende 
subsidies. De reguliere bekostiging exclusief 
NPO-middelen en inclusief de bekostiging voor 
passend onderwijs was in 2021 ca. € 43,7 miljoen. 
De overige inkomsten betreffen de bestede overige 
subsidies zoals NPO, Extra Hulp in de Klas en 
arbeidsmarkttoeslag, ca. € 2,6 miljoen (zie tabel 10).

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Rijksbijdragen OCW/EZ    37.746.269	 36.150.000	 36.564.236	
Overige subsidies OCW/EZ 		 	 7.183.241	 3.382.000	 3.332.951 
Ontvangen van SWV   2.604.510	 2.650.000	 2.602.071
Totaal Rijksbijdragen    47.534.019 42.182.000 42.499.259

10
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meters wordt afgedragen aan de gemeente Zaanstad.
Het uitlenen van onderwijzend personeel aan andere 
onderwijsinstellingen geschiedt tegen vergoeding van 
de werkgeverslasten. Het aantal detacheringen is qua 
aanstellingsomvang gedaald ten opzichte van 2020.
De ouderbijdragen en TSO vormen een gesloten 
geldstroom. De betaling van de ouderbijdragen is op 
basis van vrijwilligheid en door restitutie vanwege 
corona een lager is dan vorig jaar. Tegenover de 
inkomsten staan diverse specifieke uitgaven. 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. Ook de TSO 
inkomsten zijn gedaald omdat steeds meer scholen 
zijn overgestapt op een continurooster
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 in 2021 liggen op het niveau van 
2020 (zie tabel 12).

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 
(stimuleringsgelden) in de ontwikkeling van specifieke 
beleidsterreinen, zoals voor- en vroegschoolse 
educatie en peuterspeelzalen. In 2021 is ca. € 759.500 
aan gemeentelijke subsidies ontvangen voor 
onderwijsachterstanden. Hierin zit in 2021 ook een 
extra bijdrage, van € 75.000, 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. € 42,5k licht gestegen ten 
opzichte van 2020 naar € 1,3 miljoen.
De verhuur van accommodatie (gymzalen en 
kinderopvang) in 2021 heeft ten opzichte van 2020 
ca. € 152k meer opgebracht door een aanpassing van 
de vergoedingen en aan het gestegen prijsniveau. De 
verhuuropbrengsten betreffen met name servicekosten 
tegen een kostendekkend tarief. De huur van vierkante 

 

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Overige overheidsbijdragen en subsidies   759.474	 550.000	 673.009	
Totaal Overige overheidsbijdragen en subsidies   759.474	 550.000	 673.009

11

   31 december Budget 31 december
   2020  2019

Verhuur   557.276	 399.889	 405.005
Detachering personeel   163.818	 200.000	 222.296
Sponsoring   5.087	 37.000	 5.069
Ouderbijdragen en TSO   442.285	 550.000	 504.268
Overige   158.885	 54.111	 148.126
Overige baten   1.327.351	 1.241.000	 1.284.764

12
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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 in deze ordening. Agora heeft 
uitsluitend subsidies ontvangen waarvan het eventuele 
niet bestede gedeelte niet hoeft worden verrekend met 
subsidieverstrekker en kan worden besteed aan andere 
activiteiten (zie tabel 13).

Subsidies zonder verrekening clausule ultimo in verslagjaar (Model G Verantwoording subsidies)

   Toewijzing Toewijzing Uitgevoerd*
Omschrijving   Kenmerk Datum
   
    
Subsidie voor studieverlof 20/21	 	 	 1090587	 22-09-2020 J
Subsidie voor studieverlof 20/21	 	 	 1090690	 22-09-2020 J
Subsidie voor studieverlof 20/21	 	 	 1090730	 22-09-2020 J
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 110118	 23-07-2021 N
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 105337	 23-07-2021 N
Subsidie voor studieverlof	21/22	 	 	 105657	 23-07-2021 N
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 128560	 27-06-2021 N
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 129129	 27-06-2021 N
Subsidie voor studieverlof	21/22	 	 	 128399	 27-06-2021 N
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 125837	 27-06-2021 N
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 128432	 26-08-2021 N
Subsidie voor studieverlof 21/22	 	 	 130324	 21-07-2021 N
Subsidie zij-instroom 2019	t/m	2021	 	 	 1027542-1	 20-12-2019 J
Subsidie zij-instroom 2019	t/m	2021	 	 	 1027377-1	 20-12-2019 J
Subsidie zij-instroom 2019	t/m	2021	 	 	 1027683-1	 20-12-2019 J
Subsidie zij-instroom 2019	t/m	2021	 	 	 1083377-1	 22-06-2020 J
Subsidie zij-instroom 2019	t/m	2021	 	 	 1083245-1	 22-06-2020 J
Subsidie zij-instroom 2019	t/m	2021	 	 	 1083250-1	 22-06-2020 J
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1083373-1	 22-06-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1154844-1	 05-10-2020 N
Subsidie zij-instroom 2020	t/m	2022	 	 	 1154826-1	 14-04-2021 N
Subsidie zij-instroom 2020 t/m	2022	 	 	 1156233-1	 15-04-2021 N

13

*De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking geheel uitgevoerd en afgerond

G1: Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 
uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
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4.12 Toelichting lasten
De totale lasten zijn ten opzichte van 2020 gestegen 
met ca. € 0,9 miljoen. Met name de personele 
lasten en overige instellingslasten zijn hoger door 
cao-stijging en extra personele inzet voor NPO. De 
huisvestingslasten zijn € 143k gestegen ten opzichte 
van 2020 en € 550k hoger dan begroot omdat in 
de begroting geen rekening was gehouden met de 
huurinkomsten. De overige instellingslasten zijn 
eveneens gestegen door de extra uitgaven voor NPO.

Personeelslasten
In 2021 had Stichting Agora gemiddeld 693 (517 wtf) 
medewerkers in dienst, een wtf-daling ten opzichte 
van 2020 van 5 wtf. Het aantal medewerkers is 
gelijk aan 2020. Vanwege het lerarentekort heeft de 
stichting met het oog op de toekomstige uitstroom 
van onderwijsmedewerkers extra ondersteunend 
personeel, zij-instromers en LIO-ers aangetrokken, ca. 
15 medewerkers. Het aantal leraren is gedaald met 9 
medewerkers naar 481.

De totale personele lasten zijn dit boekjaar 
uitgekomen op ca. € 39,0 miljoen, een stijging van ca. 
€ 168k ten opzichte van 2020. De lonen en salarissen, 
ca. € 37,2 miljoen, zijn gedaald met ca. € 430k ten 
opzichte van 2020. De daling is het gevolg van de 
lager wtf. Maandelijkse monitoring en strakke sturing 
heeft geleid tot het redelijk op orde hebben van 
een noodzakelijke bezetting maar de rek is er, mede 
door de inspanningen voor het verkleinen van de 
onderwijsachterstand door corona, voor de komende 
jaren uit. De afwijking van de lonen en salarissen 
ten opzichte van de begroting (ca. € 1 miljoen) wordt 
veroorzaakt omdat tijdens het opstellen van de 
begroting niet precies berekend kon worden wat het 
effecten van de extra subsidies in 2021 zouden 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 2021 
is hieraan ca. € 2,5 miljoen uitgegeven, ca. € 680k 
meer dan in 2020. De stijging wordt voornamelijk 

   Toewijzing Toewijzing Uitgevoerd*
Omschrijving   Kenmerk Datum
   
    
Subsidie inhaal- en ondersteunings 20/21  IOP-41251-PO 02-07-2020 J
Subsidie inhaal- en ondersteunings 21/22  IOP4-41251-PO 09-06-2021 J
Subsidie onderwijsass tot leraar 4 jr 2019-2023  SOOL20011	 26-02-2020 N
Opleidingsschool voor samenwerkingsverband 21/22	 	 OS-2019-C-020	 22-11-2021 N
Doorstroomprogramma PO VO   DPOVO21100	 20-07-2021 N
Impuls innovatie bewegingsonderwijs   IIB210068	 13-12-2021 N
Vrij roosteren leraren   VRL210030	 05-07-2021 N
Subsidie regeling schoolkracht   SK20-16DY 15-04-2021 J
Subsidie extra hulp voor de klas 1   EHK20104	 25-03-2021 J
Subsidie extra hulp voor de klas 2	 	  EHK21141	 05-08-2021 J

13

*De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking geheel uitgevoerd en afgerond
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veroorzaakt door inhuur van extern personeel 
voor vervanging en NPO en dotaties aan personele 
voorzieningen (duurzame inzetbaarheid en langdurig 
zieken).
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).

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Personeelslasten
Lonen en salarissen	 		 	 37.220.431	 36.200.000	 37.650.447	
Overige personele lasten    2.483.106	 1.648.000	 1.802.946	
Af: uitkeringen   	-670.019	 -548.000	 -587.618	
Personeelslasten    39.033.518 37.300.000 38.865.775	
   
Uitsplitsing   
Brutolonen en salarissen   	27.807.587	 	 28.355.992	
Sociale lasten wg    4.911.861	 	 5.151.975	
Pensioenpremies wg   4.500.983	 	 4.142.480 
Lonen en salarissen    37.220.431 36.200.000 37.650.447 
   
Dotaties personele voorzieningen    184.673	 100.000	 145.614
Personeel niet in loondienst    238.483	 700.000	 248.136	
Overig    2.059.950	 848.000	 1.409.195 
Overige personele lasten     2.483.106 1.648.000 1.802.946 
   
Af: uitkeringen    -670.019	 -548.000	 -587.618	
Uitkeringen     -670.019 -548.000 -587.618 

14
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Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn in 2021 op het zelfde niveau 
als 2020, ca. € 1,1. Agora beoogt met de hoogte van 
haar investeringen het afschrijvingsniveau rond 
de € 1 miljoen te houden. In 2021 is voor ca. € 1,2 
miljoen geïnvesteerd in vervanging van ICT, meubilair, 
schoolpleininrichting en leermethoden. Voor een 
specificatie van de investeringen wordt verwezen naar 
sectie 4.7 Toelichting Activa (zie tabel 15).

Huisvestingslasten
De huisvestinglasten bestaan uit uitgaven voor 
huur, onderhoud, schoonmaak en energie. De 
huisvestingslasten zijn met ca. € 144k gestegen ten 
opzichte van 2020 onder andere als gevolg van extra 
schoonmaakkosten vanwege corona en gestegen 
prijsniveau voor onderhoud en energie (zie tabel 16). 

Overige instellingslasten en 
leermiddelen
De overige instellingslasten en leermiddelen zijn 
in 2021 hoger dan 2020 en hoger dan begroot als 
gevolg van extra uitgaven voor corona en niet begrote 
extra subsidies (NPO, Extra handen voor de Klas). De 
uitgaven zijn met name door de extra subsidies over 
de gehele linie hoger uit gekomen dan verwacht (zie 
tabel 17). 

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Immateriële vaste activa    -     -     -   
Materiële vaste activa    1.110.112	 1.000.000	 1.109.797
Afschrijvingen    1.110.112 1.000.000 1.109.797 
   

15

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Huur   98.568	 60.000	 108.491
Klein Onderhoud   514.400	 225.000	 453.072
Energie en water    600.376	 550.000	 563.707
Schoonmaakkosten   1.082.570	 950.000	 1.069.147
Heffingen    107.952	 110.000	 117.162
Dotatie onderhoudsvoorziening   800.000	 800.000	 800.000
Overige huisvestingslasten   89.225	 50.000	 37.872
Totale Huisvestingslasten   3.293.091 2.745.000 3.149.451

16
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Accountant honoraria
In 2021 heeft de accountant voor ca. € 40.376 
gedeclareerd. De kosten voor de controlewerkzaam-
heden zijn voor de komende jaren geraamd op 
ca. € 29.500 inclusief de extra controle kosten voor de 
aanvullende subsidies (zie tabel 18).

Verbonden partijen
(zie tabel 19).

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Administratie en beheerslasten    924.436	 777.542	 845.019	
Inventaris, apparatuur en leermiddelen    161.509	 110.710	 83.550 
Overige    1.047.332	 811.748	 824.933
Leermiddelen   1.495.277	 1.320.500	 1.254.179
Totaal overige instellingslasten en leermiddelen   3.628.555 3.020.500 3.007.682 

17

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Onderzoek jaarrekening    40.376	 60.000	 42.341
Andere controleopdrachten    -				 	-				 	-   
Fiscale adviezen    -				 	-				 	-		 
Andere niet-controlediensten   	-				 	-				 	-   
Accountantslasten    40.376 60.000 42.341 
   

18

 
   
Periode Naam  Juridische Statutaire Code
   vorm zetel activiteit
   

01-01-2021	t/m	31-12-2021 SWV PO Zaanstreek   Stichting Zaandam 4
01-01-2021	t/m	31-12-2021 VvE De Kaaik  VvE Assendelft 4
01-01-2021	t/m	31-12-2021 VvE Blauwe Ring/Rode Ring VvE Houten 4 
24-11-2021	t/m	31-12-2021 VvE Schoolgebouw  VvE  Amsterdam 4

19
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Maar hé, nou
Laten we kijken of het 
anders kan. Hé nou

Een gezonde planeet is 
waar ik naar verlang
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4.13 Bezoldiging bestuurders 
en toezichthouders
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 2021 is in totaal 
ca. € 52.600 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 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 2017, 2018 en 2019, 3 
voor het gemiddeld aantal leerlingen over 2017, 2018 
en 2019 en 2 voor het aantal onderwijssoorten in 
2021. De 11 complexiteitpunten corresponderen met 
klasse D waarvoor het WNT-maximum voor 2021 is 
vastgesteld op € 163.000. 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.

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

Functiegegevens  Voorzitter CvB Lid CvB 
Aanvang en einde functievervulling 2021  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  128.741	 128.082
Beloningen betaalbaar op termijn  22.394	 22.402
Totaal bezoldiging  151.135 150.484
Toepassing WNT maximum  163.000	 163.000
 
Gegevens 2020  
Aanvang en einde functievervulling 2020  1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12
Omvang dienstverband (in fte)   1	 1
  
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  132.042	 132.216
Beloningen betaalbaar op termijn  20.362	 20.433
Totaal bezoldiging 2020  152.404 152.649
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Naast de hierna vermelde topfunctionarissen 
zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven 
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen.

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.

 
Toezichthoudende topfunctionarissen
 
Bedragen x € 1 J.P. Purmer B. Kooijman S.J. Koops 

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12 
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 14.454	 9.635	 9.635
Beloningen betaalbaar op termijn 0	 0	 0
Totaal bezoldiging 14.454 9.635 9.635
Toepassing WNT maximum 24.450	 16.300	 16.300
 
Gegevens 2020  
Aanvang en einde functievervulling 2020 14/10	-	31/12	 	 1/1	-	31/12 
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 3.313	 0	 8.000
Beloningen betaalbaar op termijn 0	 0	 0
Totaal bezoldiging 2020 3.313 0 8.000
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4.14	Financiële baten en lasten
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 licht hoger dan begroot en 
lager dan de kosten van 2020.

 
Toezichthoudende topfunctionarissen
 
Bedragen x € 1  A. Tekin A. Thijs

Functiegegevens  Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling 2021  1/1	-	31/12	 1/1	-	31/12 
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  9.635	 9.203
Beloningen betaalbaar op termijn  0	 0
Totaal bezoldiging  9.635 9.203
Toepassing WNT maximum  16.300	 16.300
	
Gegevens 2020  
Aanvang en einde functievervulling 2020   1/1	-	31/12
 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  0	 11.136
Beloningen betaalbaar op termijn  0	 0
Totaal bezoldiging 2020  0 11.136

 
   31 december Budget 31 december
   2021  2020

Rentebaten      -   
Rentelasten (-/-)    -13.279	 -12.500	 -14.161	
Financiële baten en lasten   -13.279 -12.500 -14.161
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4.15 Financiële instrumenten 
en risicobeheersing
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 stijging van de liquide middelen bedraagt ten 
opzichte van 2020 ca. € 5 miljoen, grotendeels 
veroorzaakt door een daling van de vorderingen 
en stijging van de kortlopende schulden. De 
onderliggende oorzaak zijn de vooruitbetaalde 
termijnbetalingen voor nieuwbouw van scholen 
van de gemeente Zaanstad en de ontvangen extra 
subsidies waar in 2021 nog geen bestedingen 
tegenover stonden. De operationele kasstroom 
2021 komt hierdoor uit op ca. € 6,2 miljoen. De 
kasuitstroom door investeringen bedroeg in 2021 ca. 
€ 1,2 miljoen.

4.17 Gebeurtenissen na 
balansdatum
De overheid heeft aangekondigd in 2023 de 
bekostigingssystematiek te vereenvoudigen. 
Vanaf dat moment gaat de bekostiging voor alle 
basisscholen bestaan uit één bedrag per school 
en één bedrag per leerling. De financiële gevolgen 
(herverdelingseffecten, overgangsregeling en 
afronding betaalritme vordering) voor Agora zijn op 
balansdatum nog niet geheel bekend.
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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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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: de raad van toezicht van Stichting Agora Stichting voor Bijzonder Primair 
Onderwijs in de Zaanstreek 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Agora Stichting voor Bijzonder Primair 
Onderwijs in de Zaanstreek te Zaandam gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel:  

▪ geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Agora Stichting 
voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek op 31 december 2021 en 
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

▪ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van  baten en lasten over 2021; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
   
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
   
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Agora Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in 
de Zaanstreek zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  
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voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek op 31 december 2021 en 
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

▪ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van  baten en lasten over 2021; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
   
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
   
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Agora Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in 
de Zaanstreek zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 
controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:  

▪ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
▪ alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2021 is vereist.  

  
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.   
  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
  
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 
Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 
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verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.  
  
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  
  
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.   
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 
en fraude ontdekken.   
  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:  

▪ het identificeren en inschatten van de risico’s  
▪ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  
▪ van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 
▪ het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
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een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

▪ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  

▪ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;  

▪ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

▪ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen; en  

▪ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.  
 
Alphen aan den Rijn, 16 juni 2022 
Van Ree Accountants 
 
 
w.g. 
 
drs. J. Bergman RA 
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