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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van Stichting Elan, gevestigd te Hilversum. 

 

Wij kijken terug op een bijzonder jaar waarin de het Covid-19 virus het land in zijn greep hield en 

van grote invloed was op het dagelijks leven van iedereen. Ook voor Stichting Elan was de impact 

van de gevolgen van de pandemie enorm. We zijn er echter trots op dat wij - ondanks alle 

beperkingen- toch weer het verschil hebben kunnen maken en onze maatschappelijke opdracht 

hebben kunnen vervullen. 

 

De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer D.C. Vermaire, trad vanwege van het aflopen 

van de zittingstermijnen, per 1 augustus af en is als voorzitter opgevolgd door de heer Van Den 

Brink. Mevrouw M. Verhage is per 1 augustus 2020 toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. 

  

Ook in een ander opzicht was 2020 een bijzonder jaar aangezien dit het laatste schooljaar betrof 

van ons beiden als College van Bestuur. Per 1 augustus 2021 worden wij opgevolgd door Renate 

van der Mooren en Paul Schollaardt; wij hebben er alle vertrouwen in dat daarmee het eigene van 

Stichting Elan geborgd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilversum, April 2021 

Ada A.B. Fischer 

Rob W.J. van Elswijk 

College van Bestuur 
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BESTUUR & ORGANISATIE 

Stichting Elan vormt het bestuur over acht scholen voor speciaal (SO), voortgezet speciaal 

(VSO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in de regio Gooi e.o. (Bussum, Hilversum en 

Huizen). 

De scholen worden geleid door directeuren, die op schoolniveau verantwoordelijk zijn voor 

(de kwaliteit van) het onderwijs, de huisvesting, de financiën en de organisatie. Wij vatten 

dit samen in de 2 kerntaken van de directeur: 

1. Onderwijskundig leiderschap en  

2. De dagelijkse leiding van de locatie. 

Naast de 8 scholen onderscheiden wij binnen Stichting Elan een tweetal “entiteiten”, t.w.: 

1. De Expertisepool (“Dienstverlening derden”) 

De expertisepool (± 22 Fte) bestaat uit medewerkers van Elan die vanuit diverse 

functiecategorieën (o.a. psycholoog/ orthopedagoog, leerkracht, schoolmaatschappelijk 

werkende, logopedist etc.) binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 

Unita, uitvoering geven aan de activiteiten voortvloeiend uit het OndersteuningsPlan.  

2. BOOST (voorheen Elan & Co) 

BOOST (2,6 Fte) is een – voor geheel Nederland- unieke voorziening voor kinderen die 

(dreigen) thuis (te komen) zitten, waarin “onder één dak” op 4 domeinen intensief en 

integraal samengewerkt wordt aan één gezamenlijk doel, nl. “succesvol terug naar 

school”. Elan verzorgt binnen de voorziening “de oefenschool”. 

 
1.1 Bestuursgegevens 
1.1.1 Contactgegevens bestuur 

 

Naam: Stichting Elan 

Adres: Hoflaan 10a 1217 EA HILVERSUM 

Bestuursnummer: 42687 

Telefoon: 035-6852847 

Website: www.stichtingelan.nl  

Contactpersoon: Mw. A.A.B. Fischer (CvB) 

E-mail: a.fischer@stichtingelan.nl 

 

1.1.2 Brinnummers scholen 

 

1. Annie M.G. Schmidtschool (SBO) 19TU Hilversum 

2. Het Mozaïek (SBO) 08SR Hilversum 

3. De Klimopschool (SO en VSO) 01TQ Hilversum 

4. Elan Primair (SO) 1 01TQ02 Huizen (tijdelijk) 

5. Elan College Huizen (VSO)2 01TQ03 Huizen 

6. De Wijngaard (SBO) 04FL Huizen 

7. De Indonschool 10KT Bussum 

8. Elan College Bussum (Breeduit) 01TQ02 Bussum 

  

 

1 Elan Primair en Elan College Bussum (Breeduit) zijn separaat gehuisvest in respectievelijk Huizen (schoolgebouw Visio) en 

Bussum (Breeduit). Het brinnummer dat is toegekend (01TQ02) geeft aan dat het een nevenvestiging is van de Klimopschool 
(01TQ) en heeft betrekking op beide scholen. Elan Primair wordt als separate nevenvestiging van de Klimopschool 
aangevraagd. 

2 Elan College Huizen is eveneens een nevenvestiging van de Klimopschool. 
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1.2 Juridische - en organisatiestructuur  
Vanaf 1 augustus 2018 is de organieke scheiding tussen bestuur en toezicht statutair 

geformaliseerd in een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). 

Het CvB vormt het bestuur en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die worden 

uitgevoerd binnen onze stichting. De RvT is het intern toezichthoudend orgaan binnen 

Stichting Elan.  

De documenten: Bestuurs- en Toezichtreglement, het Reglement Directeuren en 

Directieberaad en de Toezichtvisie- en Toezichtkaderreglement, vormen een consistent 

geheel met de statuten. 

 

1.2.1 Organigram 

 

 

1.2.2 College van Bestuur (CvB) 

Het CvB van Stichting Elan is een tweehoofdig collegiaal bestuur en bestaat uit: 

- Mw. A. (Ada) A.B. Fischer 

- Dhr. R. (Rob) C.W. van Elswijk 

Tijdens het verslagjaar 2020 was er t.a.v. mw. Fischer sprake van één nevenfunctie: 

 

Naam Nevenfunctie  

Mw. A.A.B. Fischer Lid RvT Coöperatie Passend Onderwijs PO en VO Almere, 

Taalcentrum en Stichting Almere Speciaal. 

Bezoldigd 

 

1.2.3 Raad van Toezicht 

Tijdens het verslagjaar 2020 bestond de RvT uit vier personen: 

naam functie (neven)functies 

De heer D. (Dick) C. Vermaire 

Afgetreden per 1 augustus 2020 

voorzitter Voorzitter bestuur Stichting 

Welzijnsbelangen Flat 

Kerkelanden te Hilversum. 

 

De heer P. (Patrick) van den Brink lid 2014 -heden (hoofdfunctie) 

Directeur bestuurder centrum 

voor criminaliteitspreventie en 

veiligheid; het CCV 

2014 – heden  

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 
Staf 

Bestuursbureau 
GMR 

Scholen BOOST 

Expertise 

pool 
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De RvT heeft één interne commissie ingesteld: de renumeratiecommissie. Deze bestaat – 

naast de voorzitter- tevens uit de heer Kolk en voert namens de gehele RvT gedelegeerd 

het werkgeverschap uit. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek van het CvB door de heer 

Vermaire en de heer Kolk heeft in juni 2020 plaatsgevonden.  

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding binnen 

de richtlijnen van de VTOI/ WNT. 

 

Het Jaarverslag van de RvT is als separate bijlage bijgevoegd. 

 

1.2.4 Staf/ Bestuursbureau 

Het bestuursbureau van Stichting Elan is klein van omvang en bestaat in 2020 uit 4 

functionarissen: 

1. Directiesecretaresse (WTF 0,9) 

2. Personeelsfunctionaris (WTF 0,5) 

3. Bestuurssecretaris (WTF 0,6) 

4. ICT-functionaris (WTF 1,0) 

Het bestuursbureau is ondersteunend aan de organisatie als geheel. 

 

De personeelssalaris- en financiële administratie wordt verzorgd door Bureau Adequatum. 

 

1.2.5 Directieberaad  

Het Directieberaad is het overlegorgaan van directeuren en heeft een adviserende rol naar 

het CvB. De taken/ verantwoordelijkheden en werkwijze zijn beschreven in het al eerder 

genoemde Reglement Directeuren en Directieberaad. 

  

1.2.6 Medezeggenschap  

Tegelijkertijd met de wijziging van de bestuur- en toezichtstructuur (van one tier naar two 

tier) najaar 2018, is een aanvang gemaakt met een herstructurering van de 

medezeggenschap binnen Stichting Elan. Hierbij is gebruik gemaakt van de ondersteuning 

van Bureau ScoliX (Marcel Bos) en Groenendijk Onderwijs Consultancy (Kees de Bondt). Dit 

heeft ertoe geleid dat in voorjaar van 2020 de nieuwe inrichting en samenstelling van zowel 

de GMR als de MRen en het opstellen van de daarbij passende documenten 

(Medezeggenschap Statuten en – Reglementen) afgerond waren. 

De GMR in nieuwe samenstelling bestaat per 1 maart 2020 uit 8 leden (4 

personeelsgeleding en 4 oudergeleding3). Er is hierbij nadrukkelijk geworven op basis van 

 

3 Met het oog op de VSO-scholen binnen Stichting Elan is er een openstaande vacature voor een vertegenwoordiging uit de 

leerling geleding. Deze  vacature wordt tijdelijk vervuld door een ouder. 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Koninklijke Auris Groep 

De heer L. (Cor) C. Hulshof lid - 

De heer A. (Bram) Kolk lid - 

Mw. M. (Marianne) Verhage 

Aangetreden per 1 augustus 2020 

lid Lid Klachtencommissie Juridisch 

Loket Nederland (bezoldigd), Lid 

RvT VWC Huizen, Voorzitter 

Stichting Matthäus Passion 

Huizen, Voorzitter Lokale 

Afdeling CU Gooi-Noord, 

Mentoraat Jeugd Hervormde 

Gemeente Huizen, Voorzitter 

Klachtencommissie van DE 

ROOS Opleidingen 
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het profiel “GMR-Lid”, om het verschil met het MR-lidmaatschap aan te geven 

(stichtingsbelang vs. schoolbelang). 

Elke school heeft een MR (ouder – en personeelsgeleding) en een eigen overlegstructuur 

t.b.v. de schoolspecifieke MR-aangelegenheden. 

Het CvB voert het overleg met de GMR, de directeuren voeren het overleg met de 

(school)MR. 

 

1.2.7 Klachtenbehandeling 

Er zijn in het verslagjaar 2020 geen klachten ingediend. 

 

1.2.7.1 Procedure klachtenbehandeling 

Elke school heeft een Interne Contact Persoon (ICP), welke een training (CED-groep) heeft 

gevolgd om zo goed mogelijk toegerust te zijn op zijn/ haar taak. Stichting Elan is voor al 

haar scholen aangesloten bij de Landelijke Klachten- en Geschillencommissie (LKC). 

De Klachtenregeling incl. “klokkenluidersregeling” is herzien en is na positief advies 

vastgesteld. 

De Externe Contact Persoon is Mw. A. (Angela) Groen (CED-groep). 

 

1.2.8 Governance 

Stichting Elan kent een z.g. “two tiermodel” met een College van Bestuur (CvB) en een 

Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur en 

wordt gevormd door mevrouw Fischer en de heer Van Elswijk.  

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden, t.w. de heren Vermaire (voorzitter, tot 1 

augustus), Van Den Brink (voorzitter, vanaf 1 augustus), Hulshof en Kolk. Mw. Verhage 

is per 1 augustus toegetreden tot de RvT en volgde daarmee de heer Vermaire op. 

 

Per 1 maart 2020 is in de persoon van mw. Van Ommen de functie van 

bestuurssecretaris ingevuld.  

 

Bestuur en toezichthouders van Stichting Elan volgen de Code Goed Bestuur in het 

Primair Onderwijs (PO). In onze besturingsvorm hanteren wij de Code Goed Bestuur van 

de PO-Raad zoals hij bedoeld is. 

 

De RvT houdt toezicht op basis van het opgestelde Toezichtkader, dat volgens een vast 

schema in de vergaderingen aan de orde komt. De RvT ziet er scherp op toe, dat “toezicht” 

en “bestuur” gescheiden blijven op basis van eigen verantwoordelijkheden. Het onderdeel 

“compliance” maakt deel uit van de Beleidsagenda. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  8 

 

2 DOELSTELLING, VISIE & MISSIE 
2.1 Wie zijn we, wat doen we, waar staan we voor? 

 

Onze levensbeschouwelijke identiteit: 

Stichting Elan kent een dubbele grondslag, d.w.z. dat zowel de (protestants) christelijke 

als de algemeen bijzondere levensbeschouwelijke identiteit vertegenwoordigd zijn en 

gewaarborgd worden binnen onze scholen. De scholen vullen die identiteit actief in en 

kiezen daarin hun eigen vormen, die het best passen bij hun context. 

Naast de levensbeschouwelijke uitgangspunten komt de vraag “wie je bent en waar je 

voor staat” tot uiting in de waarden en normen van de organisatie. 

Voor al onze scholen geldt dat deze algemeen toegankelijk zijn. 

 

Onze waarden: 

Met elkaar hebben we de volgende waarden centraal gesteld voor ons handelen: 

o Ankerwaarden: betrokken en betrouwbaar; 

o Ambitiewaarden: ambitieus en vakkundig; 

o Eigenwaarde: durf; 

o Belofte: optimaal leren, met plezier; 

o Droom: elk kind trots op zijn school. 

 

Voor wie bestaan we en wat willen we bereiken? 

We hebben de stellige overtuiging dat we nodig en van betekenis zijn voor de kinderen 

in de regio ‘t Gooi die meer – soms veel meer - nodig hebben dan wat de reguliere 

scholen kunnen bieden. 

Wij willen: 

- het verschil maken voor kinderen die in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs 

om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling kunnen doormaken; 

- deze kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage 

meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. 

De bagage meegeven - of beter nog: kinderen in staat stellen zich die bagage eigen te 

maken – spreekt niet vanzelf, want de meesten van onze kinderen zijn tegen 

belemmeringen aangelopen. 

 

Onze missie is, dat de kinderen toegerust voor wat allemaal nog komen gaat onze 

scholen verlaten, “de volgende stap”. Die toerusting vraagt meer dan vaardigheden of 

competenties, het gaat ook en vooral om geloof in jezelf, om de overtuiging dat je veel 

kan en dat je er mag zijn en dat je mag zijn wie je bent. Wie dat bereikt, is trots en 

ervaart trots van anderen, van de opvoeders bijvoorbeeld. We leggen daarom onze 

missie en ambitie neer in de slogan ‘Trots en toegerust.’ En dat motto geldt niet alleen 

voor de kinderen, maar ook voor de mensen die met en voor de kinderen werken. 

Toegerust om dat werk te doen, trots op het verschil dat we door dat werk maken. 

 

De “verdraaide organisatie” 

Centraal in ons denken en handelen staat het principe van de “verdraaide organisatie”: 

alles is in eerste instantie gericht op de doelstelling (de bedoeling) van “waartoe wij op 

aarde zijn”. Wij denken “van binnen naar buiten”. Wij realiseren ons dat we niet zonder 

procedures, protocollen en documenten kunnen, maar zij zijn niet het uitgangspunt van ons 

handelen. In onderstaand schema is deze denkrichting weergegeven: 
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Grondhouding 

Het verschil willen maken voor leerlingen voor wie het verschil nog niet is gemaakt hebben 

wij “vertaald” (geconcretiseerd) in een grondhouding van waaruit iedereen die werkt bij 

Stichting Elan, zou moeten denken, praten en handelen. Die grondhouding luidt: 

 

Wij gaan ervan uit dat iedere leerling het 100% goed wil doen.  

 

Dit betekent en impliceert o.a. dat: 

- Wij ervan uitgaan dat iedere leerling gewaardeerd wil worden en daar – ten principale- 

zich 100% voor in wil zetten.  

- Vanuit dat uitgangspunt is het aan òns om “het instrument, het middel” te zijn om de 

leerling in staat te stellen te zijn/ worden wie het – in wezen- zo graag wil en kán zijn; 

- Dit vraagt om een actieve houding van ons als professionals om vèrder (voorbij!) te 

kijken dan het gedrag van dat moment en na te gaan wat de leerling op dat moment 

van de professional(s) nodig heeft (aandacht, liefde, duidelijkheid, begrenzing, negeren 

van het gedrag) om te kunnen zijn/ worden wie het graag wil en kan zijn; 

- Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak vanuit een gemeenschappelijke “Elan-visie” op 

schoolniveau vertaald naar de specifieke doelgroep en gedragen door het 

multidisciplinaire (school)team.  

- Wij gaan er tevens vanuit dat het de leerkracht is die “ertoe doet en die het moet doen” 

en dat de hele schil van onderwijs ondersteunend personeel (OOP) binnen de school 

“versterkend is in de basis en ondersteunend aan de leerkracht”. Deze visie op de inzet 

van OOP oftewel - hoe sterker de leerkracht is/ wordt gemaakt, hoe beter het 

onderwijs- maakt dat we daadwerkelijk vorm en inhoud geven aan “het maken van het 

verschil”. 

 

Evaluatie en voortgang 

In het Strategisch Beleidsplan voor de periode 2018-2022 zijn 14 doelen opgenomen die 

wij in de planperiode willen realiseren. In de “inhoudelijke voortgangsrapportages” 

rapporteren wij periodiek aan de RvT de voortgang in doelrealisatie.  
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2.2 Kernactiviteiten  
2.2.1 Onderwijs 

Stichting Elan verzorgt speciaal, voortgezet en speciaal basisonderwijs van hoge kwaliteit in 

haar 8 scholen: 

2.2.1.1 Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

1. Annie M.G. Schmidtschool/ Hilversum 

2. Indonschool/ Bussum 

3. Het Mozaïek/ Hilversum 

4. De Wijngaard/ Huizen 

Scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO) 

1. Klimopschool (SO en VSO)/ Hilversum 

2. Elan Primair (SO)/ Huizen 

3. Elan College Bussum/Breeduit (VSO)/ Bussum 

4. Elan College Huizen (VSO)/ Huizen 

Elan heeft de keuze gemaakt om elke locatie als een eigenstandige school te beschouwen 

en daar de formatie (incl. directie en ondersteuningsstructuur) op af te stemmen. Dit is 

nader toegelicht en uitgewerkt in “allocatie van middelen”. 

Met haar scholenbestand vertegenwoordigt Elan een overwegend “marktaandeel” m.b.t. 

(voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en voor wat betreft locaties een evenwichtige 

spreiding over ’t Gooi. 

Alle scholen vervullen een regionale functie voor de omliggende gemeenten. Met de (beide) 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is afgesproken dat bij voorrang leerlingen 

afkomstig uit de gemeenten binnen de regio worden geplaatst. 

Dat dit soms “wringt” is m.n. voelbaar bij de VSO-school Elan College Huizen, waar een 

enorme druk merkbaar is op het aantal beschikbare lesplaatsen. Het spanningsveld wordt 

(mede) veroorzaakt door enerzijds de goede naam en behaalde resultaten van de school en 

anderzijds de bereikte maximale capaciteit van het gebouw. Om aan de toenemende vraag 

te kunnen voldoen is in 2019 een inpandige “verbouwing” ingezet waarmee een extra 

lokaal (en dus opvang voor een extra groep) kon worden gerealiseerd. Medio 2020 is een 

aanvraag bij de Gemeente Huizen m.b.t. 2 (semipermanente) noodlokalen gehonoreerd, 

welke in september in gebruik genomen zijn. De kosten kwamen hoger uit dan het 

beschikbaar gestelde budget, waardoor Stichting Elan deze voor eigen rekening moest 

nemen. 

 

Naast de Elan-scholen zijn er nog 4 andere scholen voor (voortgezet) speciaal 

(basis)onderwijs in de regio, zonder dat er echter sprake is van concurrentie: 

1. De Hummelingschool (SBO)/ Hilversum; 

2. De Kleine Prins (SO en VSO)/ Hilversum; 

3. De Mozarthof (SO en VSO)/ Hilversum en 

4. De Donnerschool (SO)/ Hilversum 

 

2.2.2 Expertisepool 

Vanaf de start van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Unita (SWV Unita) in 

2014, is er gekozen voor het (beleidsrijke) “expertisemodel” en de daarmee 

samenhangende “werkwijze MDO”4. De expertise om uitvoering te geven aan deze 

werkwijze wordt voor ruim 90% ingeleend vanuit Elan, met een totale omvang van ± 22 

Fte op jaarbasis. De functiecategorieën van de inzet betreffen die van: (GZ)psycholoog, 

orthopedagoog, leraar (ambulant begeleider, ambulatorium lezen, taal- en rekengroepen), 

logopedist, schoolmaatschappelijk werkende etc.  

 

4 Werkwijze MDO: MDO staat voor MultiDisciplinair Overleg. 
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De waardering voor de geleverde inzet is hoog en wordt qua benodigde expertise/ 

specialisme voortdurend afgestemd op de (veranderende) vraag vanuit (de scholen van) 

het SWV. 

De afspraken met het SWV zijn lange termijn afspraken en kunnen met maximaal 25% per 

jaar worden verminderd. Het daarmee samenhangend risico (zoals beschreven in de 

Rapportage Risicoanalyse) is onderkend; d.m.v. een “structurele” en een “flexibele” schil 

zijn wij in staat om het risico samenhangend met de contractafspraken te beheersen. 

 

2.2.3 BOOST (voorheen Elan & Co) 

Net als in andere regio’s van Nederland, is er ook in ’t Gooi een groep kinderen die wel naar 

school zou kunnen, maar niet naar school gaat; deze kinderen “zitten thuis” of verblijven in 

een zorgsetting (dagopvang/ dagbesteding zoals b.v. een zorgboerderij). Veel van deze 

kinderen zijn thuis komen te zitten door een (aanvankelijk) tijdelijke schooluitval: in 

afwachting van behandeling/ psychiatrie, angststoornissen, gedragsproblematiek etc. 

Daarbij bleek dat leerlingen die gedurende langere tijd (> 3 maanden) niet naar school 

gingen, terugkeer naar school niet meer mogelijk bleek. De kloof die was ontstaan bleek 

onoverbrugbaar. De consequentie van “niet langer naar school gaan” betekent dat deze 

kinderen niet kunnen profiteren van de school niet alleen als “plek om onderwezen te 

worden” maar vooral “de school als gemeenschap”, daar waar je al die vaardigheden leert 

en oefent om een zelfstandige plek in de maatschappij te kunnen vervullen. Deze kinderen 

behalen geen diploma, hebben geen zicht op betaald werk en zullen niet in hun eigen 

onderhoud kunnen voorzien, kortom zullen altijd aangewezen blijven op “zorg” (uitkering, 

dagbesteding) en geen perspectief op “huisje, boompje, beestje”. 

Naast hoge financiële lasten hiervan voor de gemeenschap op de lange termijn, achten wij 

het onacceptabel dat deze kinderen de mogelijkheden op een volwaardige plaats in de 

maatschappij moeten ontberen. Dit heeft ons in een vroeg stadium (2018) genoopt tot 

nadenken over wat wèl succesvol zou kunnen zijn om “uit het onderwijsbestel gevallen” 

leerlingen weer terug te kunnen geleiden naar school en hen daarmee een 

toekomstperspectief te kunnen bieden. De bestaande interventies in den lande 

(combinaties van onderwijs en zorg) hebben tot onvoldoende resultaat geleid. Elan heeft 

het initiatief genomen om te komen tot een (voor geheel Nederland) unieke voorziening 

waarbij onder één dak 4 domeinen intensief en integraal samenwerken aan één 

gemeenschappelijk doel ”succesvol terug naar school”. De 4 domeinen van waaruit de 

activiteiten plaatsvinden zijn: 

1. Behandeling/ psychiatrie; 

2. Doelgerichte dagactiviteiten; 

3. Opvoedondersteuning/ gezinsbegeleiding en 

4. Onderwijs in de vorm van “de oefenschool” 

De (oorspronkelijke5) naam Elan & Co heeft betrekking op de samenwerking tussen Elan en 

Youké, de zorgpartner die verantwoordelijk is voor de inhoud en bekostiging van de 1e drie 

domeinen. De leerlingen zijn 5 dagen per week (tijdens de schooltijden) op de voorziening 

aanwezig waarbij er een dag- en weekplanning is passend bij de fase (m.b.t. terugkeer 

naar onderwijs/ “school”) waarin de leerling zich bevindt. 

Beide partners (Elan en Youké) zijn zelfstandig financieel verantwoordelijk voor de 

financiering van de activiteiten binnen de voorziening.  

Dit betekent dat Elan de (personele) lasten (2,6 Fte) draagt van de onderwijsactiviteiten in 

de oefenschool en de coördinatie van de locatie. Met de beide samenwerkingsverbanden 

(Unita en Qinas) zijn hiertoe kostendekkende afspraken gemaakt. 

 

 

5 In maart 2020 is bekend geworden dat de Regio de voorziening als interventie heeft erkend onder de voorwaarde dat de 
naam Elan & Co gewijzigd zou worden. De nieuwe naam is BOOST, hetgeen staat voor Behandeling, Onderwijs, 
Ontwikkeling, Samenwerking en Terugkeer. 
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Na een lange periode van voorbereiding is Elan & Co als BOOST op 18 november 2019 

feitelijk gestart als voorziening. De resultaten die in 2020 (ondanks Corona) behaald zijn, 

stemmen ons hoopvol. De opdracht: “succesvol weer terug naar school” bleek voor een 

aantal leerlingen geëffectueerd te kunnen worden. 

 

2.2.4 Leerlingen 

2.2.4.1 Overzicht 2018 – 2020 

In onderstaand overzicht zijn de recente ontwikkelingen van de leerlingen op de teldata en 

groeiteldata van de afgelopen 3 jaren zichtbaar. De groeiteldatum (1 februari) is voor onze 

scholen even zozeer van belang i.v.m. de bekostiging van het voordelig (stijging t.o.v. T-1) 

danwel nadelig (daling t.o.v. t-1) verschil. 

 

 01-02-
2018 

01-10-
2018 

01-02-
2019 

01-10-
2019 

01-10-
20 

01-02-
2021 

AMGS 212 223 231 240 230 236 

Indon 78 73 74 66 65 66 

Mozaïek 167 149 160 158 168 166 

Wijngaard  123 124 127 118 114 117 

Totaal SBO 580 569 592 582 577 585 
Klimop 95 102 102 105 85 86 

Elan Primair 75 81 82 77 66 69 

Elan College  85 108 108 87 81 86 

ECH 93 101 99 108 114 115 

Totaal (V)SO 348 392 391 377 346 356 
       

Totaal St. 
Elan 

928 961 983 959 923 941 

 

Opvallende zaken t.a.v. de leerlingaantallen in deze periode: 

- De stijging van de Annie M.G. Schmidtschool lijkt zich te stabiliseren rond de 235 

leerlingen; 

- min of meer gelijkblijvend leerlingenaantal op de andere SBO-scholen, m.u.v. de Indon, 

die onder de 70 leerlingen is gezakt en een lichte daling op De Wijngaard;  

- forse daling VSO Elan College Bussum (vooral gevolg van herzien toelatings- en 

verwijzingsbeleid) en 

- een gestage stijging op VSO Elan College Huizen (verwachting doorgroei potentieel 

naar 120 leerlingen). 

De daling op de Indonschool is enigszins verontrustend. De vernieuwbouw van de school 

(aanvang mei 2020 en gereed mei 2021) zal een gunstige invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van de school qua gebouw en daarmee op het leerlingenaantal.  

 

Evenals in het regulier basisonderwijs, zien wij op onze SBO-scholen een toename van 

leerlingen afkomstig uit oorlogsgebieden waarbij sprake is van problematiek als gevolg van 

ervaren trauma. 

 

Toegankelijkheid en toelating 

Gezien de dubbele grondslag van onze Stichting, zijn alle leerlingen – mits in het bezit van 

een geldige ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV)- van harte welkom op de Elan-school die 

passend is bij hun onderwijsbehoefte. 

T.a.v. de SBO-scholen onderling, hanteren wij het “voedingsgebied criterium” boven 

“keuzevrijheid van de ouders”. Dit betekent dat de SBO-school er in principe is voor 

leerlingen uit het eigen voedingsgebied en b.v. het Mozaïek geen leerlingen opneemt die tot 

het voedingsgebied van de Indon behoren. Mozaïek en Annie M.G. Schmidtschool stemmen 
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met elkaar af gezien het feit dat beide scholen in Hilversum gevestigd zijn en ouders (al of 

niet op basis van denominatie) op basis van hun voorkeur kiezen voor één van beide 

scholen. 

 

2.2.5 Inzet extra werkdrukmiddelen 

De beschikbare extra middelen in verband met werkdruk worden ingezet in de formatie. De 

in 2020 ontvangen bijdrage in verband met de werkdruk van leraren in het VSO is geheel 

aangewend ten behoeve van uitbreiding van het personeel. 

 

Bestedingscategorie Besteed bedrag Eventuele toelichting 
Personeel   € 73.469 Uitbreiding personeelsformatie 

Materieel     0 

Professionalisering   0 

Overige     0 

 

 

2.3 Samenwerkingspartners 
In het document “stakeholdersbeleid” heeft het CvB beschreven met wie Stichting Elan 

relaties onderhoudt. In dit Bestuursverslag beperken wij ons tot de meest relevante: 

2.3.1 Samenwerkingsverbanden PO en VO 

In de 1e plaats noemen wij hier de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de 

regio ‘t Gooi: 

2.3.1.1 Unita (PO) 

Onder het SWV Unita vallen de volgende Elan-scholen: 

1. De SBO-scholen (Annie M.G. Schmidt, Indon, Mozaïek en Wijngaard); 

2. Klimopschool (SO) en 

3. Elan Primair (SO) 

Naast de overdracht > 2% voor het SBO is de financiering vanuit Unita voor wat betreft de 

SO-leerlingen afhankelijk van de bekostigingscategorie van de TLV (1, 2 of 3). De ervaring 

leert dat slechts bij hoge uitzondering categorie 3 wordt toegekend. 

Zoals bij 1.4.2 besproken, heeft Elan meerjaren afspraken m.b.t. de inzet van Elan- 

medewerkers vanuit de Expertisepool t.b.v. de werkzaamheden die voortvloeien uit het 

OndersteuningsPlan. 

 

Bijzondere bekostigingsafspraken heeft Elan met SWV Unita m.b.t. de BOOST (Elan & Co) 

voorziening. Voor de kinderen die hiervoor in aanmerking komen ontvangt Elan een 

“arrangementsbekostiging”. 

 

Mw. Fischer maakt sinds 2014 deel uit van het bestuur van SWV Unita; per 1 maart 2020 is 

de bestuursstructuur van Unita gewijzigd en is mw. Fischer per die datum toegetreden tot 

de Commissie van Toezicht (CvT). 

2.3.1.2 Qinas (VO) 

Onder het SWV Qinas vallen de volgende Elan-scholen: 

1. Klimopschool (VSO-afdeling); 

2. Elan College Bussum (VSO/ Havo Vwo)) en 

3. Elan College Huizen (VSO Vmbo) 

Het SWV Qinas kent (i.t.t. het expertisemodel van Unita) het z.g. “schoolmodel”. Stichting 

Elan voert geen aanvullende activiteiten uit. Naast de reguliere bekostiging, ontvangt Elan - 

op basis van een verdeelsleutel (leerlingenaantallen)- voor de VSO-leerlingen een 

additionele “arrangementsfinanciering”. 

Evenals met SWV Unita zijn met SWV Qinas afspraken gemaakt voor de jongeren die 

gebruik maken BOOST (Elan & Co). 
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Mw. Fischer maakt deel uit van de Commissie van Toezicht (CvT) van Qinas. 

2.3.2 BSO 

Stichting Elan onderhoudt met de volgende BSO-organisaties een samenwerkingsrelatie: 

o Kwintes; 

o SKBNMM 

o Bink; 

o SKH; 

o Youké; 

o Zorg in Beweging (ZiB) en 

o Leger des Heils. 

Deze organisaties verzorgen op de S(B)O-locaties de buitenschoolse opvang: d.w.z. na 

schooltijd èn in de schoolvakanties. Voor het gebruik van de ruimtes in school wordt een 

kostendekkende vergoeding in rekening gebracht (energie, schoonmaak etc.). 

De samenwerking met ZiB is in de loop van 2020 beëindigd.  

Gewijzigde voorwaarden t.a.v. Inkoop (regionaal) heeft een aantal samenwerkingspartners 

genoodzaakt niet langer in te schrijven op (een aantal) trajecten waar onze scholen gebruik 

van maken; dit betreft o.a. Kwintes en Youké. 

 

2.3.3 IVIO 

M.b.t. Elan College Bussum (en in zeer geringe mate voor Elan College Huizen) wordt 

gebruik gemaakt van de dienstverlening van IVIO. IVIO is de enige partij waarvan het 

onderwijsaanbod aansluit bij de vanuit Elan (College) gestelde vraag. Andere partijen 

blijken – na onderzoek- niet in dezelfde mate als IVIO te kunnen voldoen aan gewenste 

behoefte. De afspraken met IVIO zijn bijgesteld en betreffen nu een tarief per leerling per 

schooljaar dat geheel voorziet in de onderwijsbehoefte van dat leerjaar (leerboeken èn 

begeleiding/ ondersteuning) en is vastgesteld op € 4.800 per jaar.  

 

2.4 Strategisch Beleidsplan 2018-2022 uitgewerkt in Jaarplannen 
2.4.1 Strategisch Beleidsplan 2018-2022 

In het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 (SBP) is de richting aangegeven waarin Stichting 

Ela zich in de betreffende planperiode wil ontwikkelen. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan 

voor de periode 2022-2026 wordt in de loop van 2021 opgesteld. 

2.4.2 Werkwijze Jaarplan en Jaarverslag 

De aangegeven richting van het SBP wordt jaarlijks uitgewerkt in enerzijds een terugblik op 

(evaluatie van) de gestelde doelen en ontwikkelingsrichting (Jaarverslag) en anderzijds een 

– op basis van de evaluatie- Jaarplan, waarin concreet de doelen (beleidsvoornemens) zijn 

opgenomen voor het volgend schooljaar.  

Evaluatie en Jaarplan zijn beiden opgenomen in één document. 

De “inhoudelijke voortgangsrapportages” (februari en juni) maken onderdeel uit van de 

rapportagecyclus naar de RvT.  

 

 

3 VERANTWOORDING GEVOERD BELEID 
3.1 Onderwijs & kwaliteit 

3.1.1 Onderwijskwaliteit 

Kwaliteitszorg staat hoog op onze agenda. Door continu de vingers aan de pols te 

houden (doen we wat we zeggen) en te monitoren (behalen we de gestelde 

doelen), houden we zicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteitszorg betekent 

het regelmatig terug laten komen van de effecten van beleidsplannen en afspraken 

op zowel stichting- als schoolniveau. Van belang is dat beleidsplannen een 

weerspiegeling zijn van het daadwerkelijk gevoerde beleid en dat de 

beleidsuitspraken ook regelmatig worden herijkt in een vooraf afgesproken cyclus 

(PDCA). 
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De afspraken van een school op specifieke leerstofgebieden, leerinhouden, 

gebruikte didactische en pedagogische instrumenten komen regelmatig volgens de 

kwaliteitscyclus onder de aandacht van directie en leerkrachten. De uit de evaluatie 

komende actiepunten worden meegenomen in de schooljaarplannen. 

De wijze waarop de scholen de ontwikkeling van de leerlingen volgen valt ook 

binnen het kwaliteitsbeleid. De leerlingen worden niet alleen gevolgd op het gebied 

van rekenen en taal, maar ook op het gebied van onder andere sociaal emotionele 

ontwikkeling. Tijdens de opbrengstenvergaderingen worden twee maal per jaar de 

opbrengsten besproken zowel op individueel-, groeps- als schoolniveau. 

Leerkrachten maken in samenwerking met de intern begeleider zelf de analyses en 

stellen doelen voor de komende periode voor individuele leerlingen en op 

groepsniveau. Indien gewenst kunnen op grond van de analyse aanpassingen 

gedaan worden in het schooljaarplan. 

Op alle scholen van de stichting ligt de focus op het resultaatgericht werken volgens de z.g. 

PDCA (plan, do, check, act)-cyclus. Richtinggevend voor het onderwijsproces zijn het 

vooraf geformuleerde ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel van de leerlingen. 

3.1.2 Resultaatmeting en verantwoording 

Het meten van de resultaten van ons onderwijs (doelrealisatie) draagt tevens bij aan het 

kunnen expliciteren van de meerwaarde van onze scholen ten opzichte van het regulier 

onderwijs. Tweemaal per jaar vinden de zg. “opbrengstgesprekken” (directeur – CvB) 

plaats, waarbij de directeuren zich in brede zin verantwoorden over de behaalde resultaten 

(opbrengsten) van het onderwijs van hun school. 

De horizontale verantwoording aan stakeholders vindt zowel op school- als 

stichtingsniveau plaats d.m.v. de Schoolgids (o.a. eindopbrengsten/ resultaten uitstroom 

V(S)O, eindexamenresultaten e.d.), rapportages en verslagen, Jaarverslag incl. 

Jaarrekening etc.  

Het beleid t.a.v. de (interne) stakeholders is verwoord in de Notitie Stakeholdersbeleid. 

3.1.3 Professionele organisatie en leerkringen 

Op Stichtingsniveau ligt de focus nadrukkelijk op professionalisering en is als zodanig ook 

opgenomen als speerpunt in het (meerjaren) SBP als “elke dag een beetje beter”. Bij het 

onderdeel Personeel en Professionalisering gaan wij hier nader op in. 

3.1.4 Inspectie en Onderwijskwaliteit 

Conform het nieuwe Toezichtkader is Stichting Elan medio 2018 bezocht door de Inspectie, 

waarbij alle aspecten (Onderwijs en Kwaliteitszorg, Financiën/ bedrijfsvoering en beheer en 

Governance incl. verantwoording naar stakeholders) in de beoordeling werden betrokken. 

Naar aanleiding van het bestuursgesprek (Inspectie met CvB) vonden de z.g. 

“verificatieonderzoeken” op de scholen plaats waarbij de kwaliteit “in brede zin” beoordeeld 

werd. Daarnaast sprak de Inspectie met (een delegatie van) de RvT en GMR.  

Het eindoordeel van de Inspectie luidde dat er voldoende vertrouwen is in de kwaliteit van 

Stichting Elan en – behoudens thema-onderzoeken- er geen aanleiding is om eerder dan 

pas na 4 jaar onderzoek te doen. 

Daarnaast maken onze scholen (steekproefsgewijze) onderdeel uit van de z.g. 

Themaonderzoek van de Inspectie (o.a. Online Onderwijs ten tijde van Corona). De 

bevindingen hiervan worden teruggekoppeld aan het CvB.   

3.1.5 Ontwikkelingen 

3.1.5.1 Interne netwerken 

Binnen Stichting Elan wordt - vanuit de professionaliseringsgedachte- het samenwerken en 

samen ontwikkelen (leren van en met elkaar) gestimuleerd. Wij zien dat dit in toenemende 

een behoefte en beweging “van binnenuit’’ wordt. Dit komt tot uitdrukking in de 

netwerken/ intervisiegroepen binnen functie-/ taakcategorieën, zoals b.v. 

(school)psychologen, - orthopedagogen, IBers, logopedisten, schoolorganisatorisch 

personeel (school administratief medewerkers), vakleerkrachten bewegingsonderwijs etc., 
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maar ook binnen “vakgroepen” zoals b.v. leerkrachten onderbouw, sociaal- emotionele 

ontwikkeling, vervolgonderwijs, 4 D etc.  

3.1.5.2 Profilering  

Op basis van de eigen en weloverwogen keuze zien wij binnen onze scholen 3 

“specialisatierichtingen”: 

- Geef me de 5  

- PBS 

- Handelingsgericht werken  

Stichting Elan koestert de eigenheid van de individuele keuze van de school en faciliteert de 

randvoorwaarden die met de gekozen specialisatierichting samenhangen. 

Daar waar mogelijk wordt “gezamenlijk optrekken” tussen de scholen gestimuleerd, o.a. in 

het traject “de leerkracht doet ertoe” onder begeleiding van drs. Mirella Minderhout 

(Bureau Mind). 

3.1.6 Onderwijsachterstanden 

Het onderwijsachterstandenbeleid zoals dit binnen de reguliere scholen voor 

basisonderwijs vormgegeven en verantwoord wordt vanuit de ontvangen extra middelen, is 

voor de scholen van Stichting niet van toepassing; wij ontvangen geen extra bekostiging.  

Voor wat betreft de extra middelen t.b.v. het wegwerken van achterstanden vanuit de 

additionele middelen die beschikbaar werden gesteld in het kader van Corona: Stichting 

Elan heeft hier in 2020 geen beroep op gedaan. 

3.1.7 Passend Onderwijs 

1. De verantwoording van de (ondersteunings-)middelen voor Passend Onderwijs hebben 

allereerst betrekking op het verzorgen van gekwalificeerd (voortgezet) speciaal en 

speciaal (basis)onderwijs. Wij realiseren ons terdege dat wij als scholen (V)SO en SBO, 

meestal “de laatste schakel in de keten zijn” en dat als wij “opgeven” er voor deze 

kinderen/jongeren niets anders overblijft dan een zorgsetting of “thuiszitten” en er 

nauwelijks of geen perspectief is op een volwaardige plek in de maatschappij. 

2. Daarnaast betreft onze inzet het uitvoering geven aan de activiteiten die rechtstreeks 

voortvloeien uit de gestelde doelen van het OndersteuningsPlan, vnl. conform de 

werkwijze MultiDisciplinair Overleg (MDO). De inzet vanuit de expertisepool is 

vraaggestuurd en sluit nauw aan bij de ondersteuningsbehoefte van het SWV. Dit 

vraagt om een voortdurende bezinning op en aansluiting bij de gevraagde/ benodigde 

expertise. De professionalisering die ingezet wordt kan generiek (maar altijd gericht op 

het versterken van leerkrachtgedrag) of specifiek zijn. Zo bleek er de afgelopen twee 

jaar een toenemende behoefte aan expertise t.a.v. Hoogbegaafdheid te zijn. Dit heeft 

geresulteerd in het opleiden van twee van onze gedragswetenschappers tot z.g. “ECHA-

specialisten”.  

3. Tenslotte  vervullen wij binnen Passend Onderwijs de rol van een belangrijke partner 

daar waar het gaat om het verantwoordelijkheid willen dragen t.a.v. één van de doelen 

van Passend Onderwijs n.l. het vormgeven/ inrichten van het dekkend netwerk van 

voorzieningen en vervult Stichting Elan daarnaast een belangrijke rol als het gaat om 

het willen nemen van bestuurlijke, dan wel toezichthoudende verantwoordelijkheid. 

Verantwoording 

Het SWV Unita hanteert een FORMAT met behulp waarvan de inzet van de middelen door 

het schoolbestuur wordt verantwoord. De indeling die gevolgd wordt is: 

a. gestelde doelen t.a.v. Passend Onderwijs in het verantwoordingsjaar; 

b. de ingezette activiteiten om de doelen te behalen; 

c. de behaalde resultaten van de middelen verstrekt in het kader van Passend Onderwijs 

en 

d. de doelen voor de nieuwe planperiode. 
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De schriftelijke verantwoording vormt de basis van het zg. Bestuursgesprek, waarin de 

directeur-bestuurder6 het gesprek voert met het schoolbestuur over de inzet en behaalde 

resultaten . 

3.1.8 ICT 

ICT neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het hedendaagse onderwijs. Het 

streven van Elan is erop gericht zo actueel mogelijk in te spelen op de nieuwste 

ontwikkelingen vanuit het onderliggend gegeven “basis op orde”. In onze ontwikkeling 

worden wij ondersteund door een collega schoolbestuur (Verenigde Albertingk 

Thijmscholen) met veel ICT-expertise. Tevens houdt dit dat wij bij de aanschaf van 

Hardware/ software gebruik kunnen maken van gunstige voorwaarden daar waar het de 

inkoop betreft. 

In 2020 en begin 2021 heeft Elan in ruime mate kunnen profiteren van de vanuit de 

overheid beschikbaar gestelde devices (Chromebooks) t.b.v. thuisonderwijs; de eigen 

investeringen bleven hierdoor redelijk beperkt van omvang.  

3.1.9 Collegiale visitatie 

Binnen Stichting Elan is een Collegiale Visitatiecommissie actief, bestaande uit 2 

directeuren, IBer, leerkracht(en). Conform een jaarschema voeren zij 2 x per jaar een 

visitatie uit. Voorafgaand aan de visitatie stelt de directeur van de te visiteren school een 

zelfevaluatie op en formuleert een domein waarop de visitatie zich specifiek zal richten. 

I.v.m. de beperkingen door Corona hebben de regulier geplande afspraken geen doorgang 

kunnen vinden en moesten wij onze beperken tot online consultatie. 

3.1.10 Internationalisering 

Stichting Elan heeft geen internationaliseringsbeleid geformuleerd en is ook niet 

voornemens dit te ontwikkelen. Wel wordt er “over de grenzen gekeken” daar waar het 

gaat om (evidence based) nieuwe inzichten vooral op het gebied van (passend) onderwijs. 

 

 

3.2 Strategisch Personeelsbeleid 
Onze medewerkers vormen het belangrijkste “goed” en “kapitaal” binnen onze organisatie. 

Vanzelfsprekend ligt onze focus dan ook op het “vinden, boeien en binden” van 

gekwalificeerde, gemotiveerde maar bovenal “gepassioneerde” personeelsleden die 

intrinsiek gemotiveerd zijn om het verschil te willen maken voor leerlingen voor wie het 

verschil nog niet gemaakt is. 

 

Het werven & selecteren alsmede het behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel 

is een voortdurend aandachtspunt. Tot nu toe slagen wij – ondanks de groei en ondanks de 

krapte op de arbeidsmarkt- er nog steeds in om in de vacatures te voorzien.  

Wij hebben een aantal keuzes gemaakt in de wijze van werving & selectie, die maken dat 

het CvB al aan het begin van de sollicitatieprocedure betrokken is.  

 

Stichting Elan blijkt een aantrekkelijk werkgever te zijn voor ervaren leerkrachten uit het 

regulier onderwijs, die toe zijn “aan de volgende stap” in hun persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. Daarnaast onderscheidt Stichting Elan zich van andere besturen t.a.v. de 

geboden ontwikkel- en professionaliseringsmogelijkheden. De combinatie van zowel inzet in 

groepstaken als inzet binnen de expertisepool als b.v. Ambulant Begeleider is daar één van. 

 

6 De huidige Governancestructuur (2019) is nog die van een directeur, een bestuur en ALV (als hoogste toezichthoudend 
orgaan). Vanuit een eventuele “belangenverstrengeling” is t.a.v. het voeren van de Bestuursgesprekken ervoor gekozen om 
een externe samen met directeur het Bestuursgesprek te laten voeren. Van het Bestuursgesprek wordt een schriftelijk 
verslag opgesteld. Wanneer de Governancestructuur is gewijzigd (2020), zal de opzet veranderen en vormt de huidige 
directeur in de nieuwe functie van directeur-bestuurder het bestuur van het SWV. 
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De vanuit Stichting Elan geboden mogelijkheid om te solliciteren naar de functie van 

Leraar L-12 (“excellente leerkracht”) staat voor alle leerkrachten met een vast 

dienstverband open en is niet geboden aan “plafond”. Integendeel, Stichting Elan moedigt 

leerkrachten aan om zich (blijvend) te ontwikkelen; dit kan zijn op deelgebieden 

(specialisaties) als “in de volle breedte” b.v. als Leraar L-12. 

 

Het “opleiden in school” is niet alleen een belangrijk middel om te kunnen voorzien in 

het (structurele) lerarentekort, maar blijkt ook een prachtig instrument om “doorgroei-

wensen” van huidige en nieuwe medewerkers te kunnen realiseren. Dit gebeurt zowel 

vanuit de (gesubsidieerde) zij-instroomtrajecten als de (ongesubsidieerde) 

opleidingstrajecten binnen Elan (zie ook 3.2.2).   

 

Nieuwe medewerkers krijgen in principe een jaarcontract aangeboden (ook al betreft de 

vacature een periode < 1 jaar). Op basis van een zorgvuldig en intensief 

beoordelingstraject volgt (al of niet) een positieve voordracht vanuit de directeur voor een 

benoeming voor onbepaalde tijd. 

 

Stichting Elan hecht veel waarde aan een duurzame inzetbaarheid van haar 

medewerkers. Eén van de aspecten die daarbij een rol spelen is “de juiste man/vrouw op 

de juiste plaats”. Wij vinden het belangrijk onze medewerkers zoveel als mogelijk in te 

zetten op (het type) school waar diegene het best tot zijn/haar recht komt. De 

“wenseninventarisatielijst” die jaarlijks m.b.t. inzet in het nieuwe schooljaar wordt 

ingevuld, geeft inzicht op de (schoolspecifieke danwel schooloverstijgende) wensen van 

medewerkers t.a.v. al of niet wijziging taakomvang, type school, bijzondere taken etc. 

 

Naast preventie (voorkomen van uitval, zie ook 3.2.4 Arbo en ziekteverzuim) met inzet van 

externe expertise, zijn de voortgangsgesprekken van de directeuren met de medewerkers, 

voorbeelden van interventies gericht op duurzame inzetbaarheid. 

 

3.2.1 Ontwikkeling omvang personeelsbestand 2020 

 

Personeelsbestand in Fte 2018 2019 2020 
Management/ directie 8,4 7,2 9,3 

Onderwijzend Personeel/ OP 102,6 100,5 98,4 

Onderwijs Ondersteunend Personeel/ OOP 68,1 80,5 82,6 

Totaal  179,1 188,2 190,3 
 

Het personeelsbestand is t.o.v. 2020 verder gegroeid van 188 Fte naar 190 Fte. Dit is te 

verklaren uit het aanstellen van twee directeuren (Elan Primair/SO en Elan College 

Bussum/VSO) in de opvolging van de twee interim-directeuren voor die locaties. 

 

3.2.2 Professionalisering 

Stichting Elan maakt veel werk van professionalisering; wij zien het als onze opdracht om 

onze medewerkers optimaal toe te rusten op hun werk. Zowel op stichtingsniveau als 

binnen de scholen, worden scholingsactiviteiten (conform scholingsplan) individueel, in 

teams en in functiegroepen gericht ingezet.  

Het budget dat samenhangt met de professionaliseringsactiviteiten is beduidend hoger dan 

de richtlijn uit de CAO PO 9 (gemiddeld € 500 per Fte).  

 

Prestatiebox 

Sinds 1 augustus 2012 ontvangen we vanuit het z.g. “bestuursakkoord” een extra bedrag 

(“Prestatiebox middelen”), bedoeld om de prestaties van leerlingen, leraren en 

schoolleiders te vergroten. Dit budget kan onder meer worden ingezet voor taal en 
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rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling, opbrengstgericht 

werken en professionalisering van leraren en schoolleiders. De Prestatiebox is een niet-

geoormerkt budget, hetgeen met zich mee brengt dat er andere regels t.a.v. de 

verantwoording gelden. Wij leggen jaarlijks op hoofdlijnen verantwoording af over de inzet 

van middelen in ons jaarverslag. 

Hieronder lichten wij toe hoe wij de beschikbare middelen vanuit de Prestatiebox besteedt 

om haar beleid te kunnen (blijven) uitvoeren. Deze toelichting dient tevens als 

verantwoording. 

 

De geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord: 

- De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde. 

- Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd 

zich te registreren. 

- Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. 

- Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren. 

- Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde 

bekwaamheidseisen. 

 

De Prestatiebox stelt Stichting Elan in staat om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. Bij de inzet  van de gelden staat de kwaliteitsverbetering van het onderwijs 

centraal. De gelden zijn voor het grootste gedeelte ingezet ten gunste van het gezamenlijk 

professionaliseringsbeleid “versterken van het pedagogisch en didactisch handelen van de 

leerkracht”: 

- Basiscursus “Geef me de 5” en “Omgaan met agressie/ interventies ter voorkoming van 

escalatie” voor alle medewerkers; 

- Post-HBO “Geef me de 5” t.b.v. de gecertificeerde “Geef me de 5- scholen”; 

- “Opleiden in school” vanuit de functie Leraarondersteuner. Dit betreft het niet-

gesubsidieerde7 opleidingstraject tot Leraar Basisonderwijs (PABO). Naast de 

opleidingskosten faciliteert Elan één dag studieverlof voor fulltimers. Op basis van een 

toedelingssleutel, wordt de “Leraar in Opleiding” begeleid en ondersteund door een 

excellente leerkracht; 

- Opleiding tot “schoolpsycholoog”: jaarlijks wordt één opleidingsplek beschikbaar 

gesteld; 

- Opleiding tot “specialist hoogbegaafdheid” voor gedragswetenschappers, de z.g. ECHA-

opleiding. 

Daarnaast zien wij op schoolniveau dezelfde focus ten aanzien van “versterken van het 

leerkrachtgedrag” waarbij de accenten gericht zijn op de schoolspecifieke doelgroep. 

 

In het kader van de verdere doorontwikkeling van opbrengstgericht- en datagestuurd 

werken (4D), is voor de bevordering van taal, lezen en rekenen geïnvesteerd in materiaal 

en personeel. De meeste diensten zijn afgenomen van de CED-groep. Hierbij is 

geïnvesteerd in scholing, leerlingvolgsystemen, toetsanalyses en  studiebijeenkomsten 

opbrengstgericht werken. 

 

Opleiden in de school 

Eén van de gesignaleerde risicofactoren (3.5 Risicobeheersing/ Rapportage Risicoanalyse) 

betreft het vinden van goed gekwalificeerd personeel t.b.v. de moeilijk vervulbare 

(gerelateerd aan de doelgroep) vacatures. Eén van de maatregelen om hierin te voorzien 

 

7 Stichting Elan maakt gebruik van de subsidie “Zij-instroom”. Om in aanmerking te komen voor dit gesubsidieerde 
“maatwerk opleidingstraject” dient de kandidaat te beschikken over een HBO, dan wel WO-vooropleiding. De “zij-instromers” 
die hierover niet beschikken zijn – na een selectieprocedure- bij Stichting Elan van harte welkom en verzorgt Elan het (niet 
gesubsidieerde) opleidingstraject i.s.m. de Marnix Pabo of Hogeschool van Utrecht. 
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betreft het “Opleiden in de school”. Stichting Elan heeft beleid geformuleerd waarin 

beschreven wordt op welke wijze wij het “Opleiden in de school” vorm geven. Dit heeft 

m.n. betrekking op het opleiden tot Leraar PO, d.m.v. zowel het z.g. “zij-instroomtraject” 

als eigen beleid vanuit de functie van Leraarondersteuner i.c.m. de PABO-opleiding.  

3.2.2.1 Procedure excellente leerkracht 

Oorspronkelijk vanuit de functiemix, maar inmiddels vanuit eigen beleid, wordt jaarlijks de 

procedure “L-12, excellente leerkracht” opengesteld. Hiertoe wordt m.b.v. een zorgvuldige 

procedure iedere leerkracht met een vast contract in de gelegenheid gesteld te solliciteren 

op de Leraar L-12 functie. Elan hanteert vooralsnog geen bovengrens aan het aantal 

beschikbare functies en ziet het als een uitstekend middel om het excellent vakmanschap 

te waarderen.  

3.2.3 Arbo en ziekteverzuim 

Stichting Elan heeft in haar ziekteverzuimbeleid een werkwijze opgenomen die “dicht bij de 

werkvloer” staat en korte lijnen kent; wij “kennen” al onze medewerkers. Het (langdurig) 

ziekteverzuim ligt bijzonder laag (< 3%) - en daarmee ruim onder het landelijk 

percentage- en is vrijwel geheel medisch bepaald. Werkgerelateerd ziekteverzuim zien wij 

bijna niet o.a. als gevolg van de preventie die ingezet wordt.  

Elan heeft een contract met een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en maakt geen gebruik 

van een Arbodienst. 

 

3.2.4 Aanpak werkdruk 

Naast de beschikbare middelen vanuit de maatregelen om de werkdruk te verlagen, heeft 

Elan beleid geformuleerd om hierin extra te kunnen faciliteren. Hierbij worden de middelen 

vanuit de werkdrukgelden op schoolniveau, gecombineerd met de vrijvallende premie 

Vervangingsfonds (Vf) als gevolg van de keuze voor het Eigen Risicodragerschap (i.c.m. de 

“42 dagen variant”) èn een additioneel budget aangevuld tot een totaalbudget op 

schoolniveau wat overeenkomt met (ruim) één Fte Leraar L-11.  

Conform de afspraken t.a.v. het Werkverdelingsplan, maakt iedere school een eigen keuze 

t.a.v. de besteding van dit budget. We zien hierin dan ook uiteenlopende varianten, 

passend bij de eigen schoolorganisatie. De afspraak is dat de school met dit “boventallig” = 

“bovenformatief” budget (en de eigen keuze van inzet) in principe zelf in alle openvallende 

“incidentele en kortdurende” gaten (ziekte, verlof etc.) kan voorzien. Daar waar er sprake 

is van een structurele vacature (vertrek van een leerkracht b.v.), wordt in overleg met het 

CvB z.s.m. en - bij voorkeur intern of anders extern- in de vacature voorzien. 

 

3.3 Huisvesting en facilitaire zaken 
3.3.1 Stelselwijziging 

Met ingang van 1 januari 2019 is Elan overgestapt van het aanhouden van een Voorziening 

Onderhoud naar het activeren van het onderhoud. In samenspraak met de accountant 

heeft Elan hiervoor gekozen vanwege de aanzienlijke administratieve lastenverlichting in de 

nieuwe systematiek. Hierbij is er voor gekozen - op basis van de overgangsregeling zoals 

beschreven in RJ 212.8 van de Raad voor de Jaarverslaggeving - de stelselwijziging 

prospectief door te voeren. In de begroting wordt rekening gehouden met het tijdelijk 

verschil in omvang van de afschrijvingen ten opzichte van de voormalige dotatie. Bij de 

afschrijvingstermijnen zijn nu ook de afschrijvingstermijnen van onderhoud opgenomen. In 

de jaarrekening en toelichting hierop  wordt ingegaan op de financiële effecten van deze 

wijziging.  

3.3.2 Technische Dienst 

Vanaf augustus 2018 is er sprake van een Technische Dienst (2 medewerkers, totaal WTF 

1,0) t.b.v. het dagelijks onderhoud van de gebouwen. Op basis van de 

Meerjarenonderhoudsplannen en geactualiseerde Jaarplannen Onderhoud, wordt een 

planning opgesteld van de werkzaamheden die in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. 
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De TB beschikt over professionele apparatuur, een werkplaats en een goed ingerichte 

(dienst)bus. Wekelijks wordt in het TD-overleg de weekplanning door het CvB vastgesteld. 

3.3.3 Verhuur 

Gebleken is dat de leerlingen van onze (speciale) scholen over het algemeen aangewezen 

zijn op extra faciliteiten binnen de “buitenschoolse opvang” (BSO). Om hierin te voorzien 

zijn er met verschillende BSO-partners (zie 1.5.2) afspraken gemaakt om gebruik te 

kunnen maken van één of meerdere ruimtes in het schoolgebouw waar de leerlingen na 

schooltijd deelnemen aan de BSO-activiteiten. De afspraken betreffen zowel een 

inhoudelijke component (kleinere groep, HBO-opgeleid personeel en werkend in lijn met de 

visie/specialisatie van de school Geef me de 5, PBS etc.) als een facilitaire 

(huisvesting)component. De vergoeding die in rekening wordt gebracht is kostendekkend 

(energie, schoonmaak etc.). De afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten en de 

facturering wordt verzorgd door het administratiekantoor. 

3.3.4 Duurzaamheid 

Daar waar mogelijk geeft Stichting Elan duurzaamheid geïntegreerd vorm door bij 

beslissingen maatschappelijke, personele, milieu- en financiële aspecten af te wegen. Dit 

wordt vooral zichtbaar in het personeelsbeleid (zie paragraaf 3.2.1) en wordt ook vertaald 

in het streven naar duurzame relaties met leveranciers, gemeenten, zorgpartners etc.  

Afvalscheiding proberen wij zo milieubewust mogelijk te organiseren en projecten als “De 

gezonde school  worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Daar waar (ver)nieuwbouw/ 

renovatie aan de orde is, geven wij nadrukkelijk aandacht aan de mogelijkheden om hierin 

het aspect “duurzaamheid” gestalte te geven (o.a. zonnepanelen, warmte installaties, 

isolatie etc.). 

3.3.5 Veiligheid 

Stichting Elan leeft binnen alle geledingen de veiligheidsvoorschriften incl. 

ontruimingsoefeningen etc. nauwgezet na. 

 

3.4 Financieel beleid 
3.4.1 Allocatie middelen 

3.4.1.1 Bekostigingsgrondslag en formatietoedeling 

Het aantal leerlingen op 1 oktober “T-1” vormt de grondslag voor de bekostiging. 

Stichting Elan hanteert echter de zogenaamde T-systematiek, hetgeen inhoudt dat op basis 

van het aantal leerlingen per nieuwe schooljaar de formatie wordt toebedeeld.  

In het beleidsdocument “Staffels” zijn de uitgangspunten en kaders voor de 

formatietoekenning uitgewerkt. Hierin is per schoolsoort en per functiecategorie bepaald 

wat de omvang van de beschikbare inzet is. Op basis van het aantal leerlingen per nieuwe 

schooljaar, de bijbehorende staffels èn het beschikbare budget in het kader van de 

werkdrukverlaging (zie 2.2.5), kan elke directeur een concept Inzet Formatie maken als 

basis voor de verdeling van de taken binnen de school.  

In aanloop naar de Inzet Formatie voor het nieuwe schooljaar, wordt de ontwikkeling van 

de leerlingenaantallen (incl. schoolverlaters en nieuwe TLV’s) wekelijks gevolgd en vinden 

de besprekingen daarover met het CvB plaats.  

De schooldirecteuren zijn niet bevoegd om personeel aan te stellen dan wel uit te breiden. 

Maandelijks wordt op basis van een door het administratiekantoor aangeleverde rapportage 

“loonkosten personele inzet” inzicht geboden in de personele mutaties over de 

achterliggende periode en vergeleken met de vanuit het Bestuursbureau (Personeelszaken) 

door het CvB geaccordeerde ingevoerde gegevens. Wijzigingen in taakomvang (uitbreiding, 

verminderingen) worden schriftelijk geaccordeerd door het CvB. 

3.4.1.2 Allocatie financiën 

Conform het uitgangspunt “toedelen wat nodig is” is in de “Werkwijze Begroting en 

Coderingen” beschreven op welke wijze de middelen zijn gealloceerd, wat de 

bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de directeuren (budgethouders) zijn, 
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wat de werkwijze is t.a.v. opstellen concept exploitatiebegroting en concept 

investeringsbegroting etc. 

Aan de hand van de facturen worden de uitgaven van de schooldirecteuren op het 

administratie vergeleken met de taakstellende begroting; de bevindingen worden 

meegenomen in de tertaalrapportages en indien nodig wordt al eerder contact opgenomen 

met het CvB. 

Zie ook 2.5.1.1 

3.4.2 Vastgelegde (beschreven) procedures 

Naar aanleiding van de controle op een eerder Jaarverslag, is op een aantal geconstateerde 

omissies actie ondernomen. Dit betreft o.a. de beschrijving van de gehanteerde procedures 

t.a.v. inkoop etc. De betreffende beschrijvingen zijn beschikbaar en maken deel uit van 

(het nog verder te completeren) Handboek AO. 

3.4.3 Treasury  

3.4.3.1 Treasurybeleid en Treasuryverslag 

Conform de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is het bestuur verplicht 

jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af te leggen over het gevoerde Treasury beleid.  

Ook in 2019 zijn en worden alle liquide middelen aangehouden als een tegoed op de 

bankrekening.  

Stichting Elan hanteert het vastgestelde Treasurystatuut (aangepast februari 2020). In dit 

statuut is bepaald binnen welke kaders het financierings- en beleggingsbeleid is ingericht. 

Het uitgangspunt blijft dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun 

bestemming worden besteed. In 2020 is er geen sprake van beleggingen of leningen. 

 

3.5 Risico’s en risicobeheersing 
3.5.1 Intern risicobeheersingssysteem 

In het eerste kwartaal van 2020 is onder begeleiding van een externe partij een 

risicoanalyse uitgevoerd. De risicoanalyse was weliswaar beknopt van aard en omvang, 

maar gaf aanleiding tot het beschrijven van een aantal onderdeel in termen van 

risicomanagement. De voornaamste risicogebieden hadden betrekking op ondermeer: 

 

P & C- cyclus Algemeen 

De Planning- en Control cyclus bestaat het uit jaarlijks opstellen van een 

exploitatiebegroting en een investeringsbegroting (kalenderjaar). Daarin komt tot uiting 

welke plannen er voor het komende (kalender)jaar gemaakt zijn. Het administratiekantoor 

stelt t.b.v. het CvB financiële tertaal (4 maanden) rapportages op, welke conform planning 

besproken worden in de vergaderingen van de RvT als vast onderdeel van de 

beleidsagenda.  

In de rapportages wordt een overzicht van de baten en lasten van de gecumuleerde 

periode gegeven, welke in hetzelfde overzicht vergeleken wordt met de (periode)begroting. 

Verschillen worden geanalyseerd en - waar nodig- worden interventies ingezet. 

 

P & C-cyclus scholen 

Op het niveau van de scholen begint de P&C-cyclus met het opstellen en aanleveren van 

een concept exploitatiebegroting en concept investeringsbegroting voorzien van een - per 

onderdeel- deugdelijke argumentatie (principe: geld volgt beleid) door de directeur. De 

exploitatiebegroting heeft betrekking op een beperkt aantal posten, specifiek aan de 

schoolorganisatie gerelateerd (zie overzicht “werkwijze begroten”). De conceptbegrotingen 

zijn onderwerp van gesprek bij het schoolbezoek in de maand november, waar ingegaan 

wordt op de door de directeur voorgestelde keuzes en de financiële vertaling hiervan.  

Het CvB stelt de schoolbegroting vast en verwerkt deze op stichtingsniveau. 

De begroting is taakstellend; de directeuren zijn verantwoordelijk voor de schoolspecifieke 

posten en de daarmee samenhangende budgetten. De directeur is verantwoordelijk voor de 

monitoring van de binnen de begroting vastgestelde bedragen en heeft hiertoe dagelijks 
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inzage in de financiële administratie van de school. Tijdens elk schoolbezoek (de 

schoolbezoeken vinden 1 x 5 à 6 weken plaats) staat het onderwerp “financiën” op de 

agenda en brengt de directeur verslag uit van de financiële uitputting, m.n. daar waar er 

sprake is van afwijkingen. Zo nodig kan dit leiden tot (een) interventie(s). Afspraak met de 

directeuren is dat overschrijdingen op een post zichtbaar blijven (dus niet “weggeboekt” 

worden op een andere post waar onderschrijding is), en toegelicht worden tijdens het 

schoolbezoek, conform het principe “pas toe of leg uit”. 

Daarnaast verschaft het administratiekantoor het CvB informatie over de uitputting van de 

schoolbudgetten, m.n. daar waar er sprake is van (dreigende) overschrijdingen.  

 

Inkoopbeleid en contractenregister 

Elan is gestart  met het opnieuw beschrijven van de AO/IC. Onderdeel hiervan zijn het 

inkoopbeleid, het eenmalig inrichten van een contractenregister en het opzetten van een 

procedure voor het bijhouden van het contractenregister. Voor het aanbestedings- en 

inkoopbeleid zijn er nu procesbeschrijvingen aanwezig.   

Alle aanwezige contracten, die beschikbaar waren, zijn opgenomen in een Excel 

contractenregister. Hierbij is ook per contract de afloopdatum en de opzegdatum 

opgenomen. Dit bestand is onderdeel van het balansdossier. Nieuwe contracten worden 

vanaf nu direct in het contractenregister opgenomen, conform de procesbeschrijving.  

 

Europese aanbesteding 

Daar waar sprake is van een door Elan afgesloten contract, dan valt dit onder de Europese 

aanbestedingsnorm. Uit het overleg met de accountant bij de controle over 2018 kwamen 

een aantal crediteuren naar voren. Daarvan is gebleken dat er ofwel geen sprake is van 

een contract (Digital Services, Heutink), ofwel het contractbedrag valt binnen de norm 

(Ekeris, Adequatum, Bureau Bos, Ricoh), ofwel de gecontracteerde is vanwege het 

noodzakelijke “maatwerk” (Elan College) de enige aanbieder van de gewenste 

dienstverlening (IVIO). 

 

Functiescheiding 

In de financiële administratie is sprake van een scheiding in het invoeren van facturen en 

het fiatteren ervan. Voor wat betreft de personele administratie is er spraken van een 

beperkte bevoegdheid t.a.v. het invoeren van mutaties t.a.v. (nieuw) personeelsleden. De 

locatiedirecteuren zijn alleen bevoegd tot het invoeren van kortdurende (< 14 dagen) 

ziektevervangingsmutaties. Bij langdurige vervanging is er overleg met het 

Bestuursbureau. Alle mutaties m.b.t. langdurige ziektevervanging, vervangingen in het 

kader van verloven (zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon 

verlof etc.) alsmede alle benoemingen en ontslagen lopen via het Bestuursbureau 

(accordering CvB).  

 

Voorjaar 2020 is een verdere functiescheiding ingevoerd waardoor “het klaarzetten” van de 

betalingen door het administratiekantoor gescheiden is van de feitelijke betaling (CvB) 

d.m.v. de z.g. “2e handtekening procedure”.  

 

3.5.2 Risicoanalyse 2021 i.r.t. signaleringswaarden bovenmatig eigen vermogen 

Per brief zijn alle onderwijsorganisaties eind 2020 geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen 

rondom de “signaleringswaarden bovenmatig eigen vermogen (risicoreserve)”. Op basis 

van een formule wordt bepaald wat het “normatief eigen vermogen” van de 

onderwijsorganisatie is, waarmee tevens bepaald kan worden of er sprake is van een 

bovenmatig en zo ja wat de omvang daarvan is. indien er sprake is van een bovenmatige 

risicoreserve dan is (gefaseerde) afbouw aan de orde. Naar aanleiding van de brief is een 

stappenplan opgesteld dat voorzag in: 
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1. Het opstellen van een risicoanalyse en het bepalen van de omvang van de benodigde 

risicoreserve, rekening houdend met de specifieke samenstelling en omgevingscontext 

van Stichting Elan; 

2. Het bepalen van het verschil tussen “benodigd eigen vermogen” (risicoreserve) en 

feitelijk eigen vermogen en daarmee de omvang van het zo nodig af te bouwen 

bovenmatig eigen vermogen; 

3. Het opstellen van een “afbouwplan” waarin beschreven staat welke keuzes zijn 

gemaakt, op basis van welke uitgangspunten en in welke periode de afbouw 

gerealiseerd wordt; 

4. Het verwerken van de consequenties in een Meerjarenbegroting “beleidsrijk” en – zo 

nodig- in een bijgestelde Begroting 2021. 

 

In de vergadering van 9 maart 2021, heeft de RvT ingestemd, danwel goedkeuring 

verleend aan de beleidsdocumenten (incl. “Opleggers”) die betrekking hebben op het 

bovenstaande: 

- Risicoanalyse januari 2021; 

- Wijzigingsvoorstel en gewijzigde Begroting 2021 i.r.t. afbouw bovenmatig eigen 

vermogen; 

- Meerjarenbegroting 2021 – 2025 “beleidsrijk” waarin opgenomen de afbouw van 

het bovenmatig eigen vermogen in de te onderscheiden jaarschijven. 

De GMR heeft d.d. 8 maart 2021 positief advies uitgebracht m.b.t. bovenstaande 

beleidsdocumenten. 

 

 
Afbouw risicoreserve 
Op basis van de opgestelde Risicoanalyse (januari 2021) bedraagt het benodigd eigen 
vermogen € 3.942.000. Rekening houdend met de gewijzigde Begroting 2021 

(geprognosticeerd resultaat gewijzigd van € 176.000 positief naar € 114.000 negatief) 
bedraagt de omvang van het bovenmatig eigen vermogen € 2.159.321.  

De afbouw wordt gerealiseerd in de periode 2021 t/m 2025 d.m.v. extra investeringen op 

de volgende deelterreinen: 

 

1. Inhuur expertise 

Hiermee doelen we op het inzetten van externe expertise t.a.v. ICT, vernieuwen van de 

websites (inclusief interactieve modaliteit), versterking thuisonderwijs, intranet en verdere 

ontwikkeling van “de leerkracht doet ertoe”; 

2. Verhogen nascholings-/ professionaliseringsbudget 

Extra impuls t.b.v. professionalisering (“toerusting”); 

3. Investering schoolpleinen 

Er bestaan al langere tijd wensen van de schoolteams om hun schoolplein te herinrichten 

en aan te passen op een zodanige wijze dat deze (rekening houdend met de doelgroep) 

tegemoet komen aan aspecten als bewegend spelen, ontwikkelen en (aan)leren/ oefenen 

van vaardigheden (samen spelen en samenwerking), “ontdekkingsplein” en “groener”.  

4. Project “versterking onderwijsorganisatie” 

Stichting Elan is divers samengesteld daar waar het de typen doelgroepen/ typen 

(voortgezet) speciaal (basis)onderwijs betreft. Het inzetten van specifieke projecten 

afgestemd op de eigen onderwijsorganisatie (inclusief inzet projectformatie) leidt tot een 

kwalitatieve impuls. 

5. Inhuur t.b.v. innovatie/ ontwikkeling Onderwijs-Zorg Arrangementen (OZA)  

Wij zien in toenemende mate de behoefte om “zorg” in te zetten in onze scholen. Hiermee 

doelen we op facilitering van “pilots” waarbij de expertise vanuit de zorg wordt ingezet om 

het onderwijs te versterken. 
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De extra investeringen waarmee de afbouw wordt gerealiseerd, worden nadrukkelijk niet 

ingezet in de vorm van (het aangaan van) structurele personele verplichtingen. Dit zou 

weliswaar op korte termijn “de snelste manier” zijn, maar is op de lange termijn onverantwoord 

gelet op de bekostigingsindicatoren. 
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4 VERANTWOORDING FINANCIËN 
 

4.1 Financiële positie op balansdatum en analyse van het resultaat 
De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien van € 429.135. het daadwerkelijk 

resultaat van 2019 bedraagt € 1.133.856 positief, een verschil van € 704.721. 

Onderstaand treft u een vergelijking aan tussen realisatie 2019, begroting 2019, realisatie 

2018 en een nadere toelichting op de verschillen. 

 

4.1.1 Analyse resultaat 

Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 versus begroting 2020. 

 

 
 

4.1.2 Specificatie belangrijkste verschillen 

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 afgenomen met € 399.823. De belangrijkste 

verschillen zijn:  

       

 
 

Rijksbijdragen 

In 2020 is duidelijk zichtbaar dat als gevolg van toename van leerlingen, de rijkssubsidie is 

toegenomen. Naast de toename van het aantal leerlingen op de teldata was er ook nog 

sprake van en indexatie van bedragen in de schooljaren 2018/2019 en 2019/2010 die 

substantieel waren. 

 

Overige baten 

De overige baten zijn t.o.v. 2019 met name toegenomen als gevolg van een eenmalige 

uitkering van het participatiefonds (ca. € 188.000). 

 

Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Verschil Realisatie 

2019

Verschil

15.469.651 14.860.855 608.796 14.263.160 1.206.491

2.238.119 2.173.950 64.169 2.095.252 142.867

17.707.770 17.034.805 672.965 16.358.412 1.349.358

14.462.065 14.975.461 -513.396 13.167.918 1.294.147

Afschrijvingslasten 563.274 460.404 102.870 386.126 177.148

834.611 707.181 127.430 656.696 177.915

1.112.413 942.728 169.685 1.012.442 99.971

16.972.363 17.085.774 -113.411 15.223.182 1.749.181

735.407 -50.969 786.376 1.135.230 -399.823

Totaal lasten

Exploitatieresultaat

Lasten
Personele lasten

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Baten
Rijksbijdragen OCenW

Overige baten

Totaal baten

Toename rijksbijdragen 1.206.491€   
Toename overige baten 142.867€      

€ 1.349.358

Toename personele lasten 1.294.147€   
Toename afschrijvingslasten 177.148€      
Toename huisvestingslasten 177.915€      
Toename overige instellingslasten 99.971€        

1.749.181€   

-€ 399.823
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Personele lasten 

De personele lasten zijn toegenomen als gevolg van de in februari 2020 doorgevoerde 

CAO-aanpassingen. 

 

Afschrijvingslasten 

De toename van de afschrijvingslasten zijn met name veroorzaakt door versnelde 

afschrijvingen van meubilair en herziening van afschrijvingstermijnen. 

 

De belangrijkste verschillen in het gerealiseerde resultaat 2020 t.o.v. het  

begrote resultaat zijn: 

 

 
 

Algemeen: 

Een groot deel van het resultaat boven de begroting laat zich verklaren door indexaties van 

de subsidies in het jaar 2020. Daar tegenover staat dat de afspraken gemaakt in de CAO 

(begin 2020) in de realisatie belast worden in het jaar 2020. Als gevolg hiervan loopt het 

resultaat in 2020 in positieve zin op. 

 

Rijksbijdragen: 

De toename van de rijkssubsidie laat zich verklaren door de prijsindexaties die met 

betrekking tot de schooljaren 2018/2019 en 2019/2020 hebben plaatsgevonden. Daarnaast 

is bijzondere en aanvullende bekostiging verstrekt in het jaar 2020 die niet begroot was, 

evenals een hogere vrijval vanuit beschikbaar gestelde (geoormerkte) subsidies. 

 

Afschrijvingen: 

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot als gevolg van een herziening van de resterende 

gebruiksduur van de vaste activa. De aanpassing van de resterende gebruiksduur heeft 

geleid tot een afschrijvingslast van ca. € 100.000 

 

Personele lasten: 

De personele lasten blijven binnen de begroting, met name als gevolg van zorgvuldig 

beheer in de formatie.  
  

Meer rijksbijdragen, dan begroot 608.796€      
Minder overige baten, dan begroot 64.169€        
Minder personeelslasten, dan begroot 513.396€      

1.186.361€   

Meer afschrijvingslasten, dan begroot 102.870€      
Meer huisvestingslasten, dan begroot 127.430€      
Meer overige instellingslasten, dan begroot 169.685€      

399.985€      

786.376€   
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4.1.3 Balans en werkkapitaal 

 

De balans over het verslagjaar kan in vergelijking met voorgaand jaar als volgt worden 

weergegeven: 

 

 
 

De toename van het eigen vermogen betreft de toevoeging van het resultaat over het 

verslagjaar. 

 

Het werkkapitaal kan in het kort als volgt worden geanalyseerd: 

 

 
 

Het werkkapitaal geeft een indicatie van de beschikbare middelen ter ondervanging van 

risico’s en calamiteiten. 

 

 
  

31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa 1.968.479      24,6% 2.236.387      28,9%
Vlottende activa 6.025.020      75,4% 5.496.741      71,1%

Balanstotaal 7.993.499    7.733.128    

Eigen vermogen 6.350.623      79,4% 5.624.029      72,7%
Voorzieningen 274.441         3,4% 482.880         6,2%

Kortlopende schulden 1.368.435      17,1% 1.626.219      21,0%

Balanstotaal 7.993.499    7.733.128    

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

Vlottende activa 6.025.020      5.496.741      528.279    

Kortlopende schulden 1.368.435      1.626.219      -257.784   

Werkkapitaal 4.656.585    3.870.522    786.063  

Eigen vermogen 6.350.623      5.624.029      726.594    
Voorzieningen 274.441         482.880         -208.439   

Vastgelegd 6.625.064      6.106.909      518.155    

In vaste activa 1.968.479      2.236.387      -267.908   

Werkkapitaal 4.656.585    3.870.522    786.063  
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4.1.4 Kengetallen 

 

Kengetallen 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen 

vermelden wij onderstaande kengetallen: 

 
 

Definities: 

 Solvabiliteit: 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft 

dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de 

stichting op langere termijn aan  

haar verplichtingen kan voldoen. 

 

Liquiditeit: 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. 

 

Rentabiliteit: 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief nettoresultaat in 

relatie tot de totale baten. 

 

Weerstandsvermogen: 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere 

bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Bij toepassing en verankering van het 

risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control 

cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 

 

Normatief publiek eigen vermogen 

Deze indicator is een signalering van ‘mogelijk bovenmatig publiek vermogen. De indicator 

betreft de boekwaarde van de vaste activa vermeerderd met een % van de baten ten 

opzichte van het eigen vermogen. Het percentage van de baten is afhankelijk van de 

omvang van de baten vermeerderd met een (eventuele) risico factor. 

Het verschil tussen het berekende normatief publiek eigen vermogen en het eigen 

vermogen van de stichting wordt als kengetal uitgedrukt ten opzichte van het eigen 

vermogen. Een negatieve uitkomst geeft aan dat er geen bovenmatig publiek eigen 

vermogen aanwezig is. Een positieve uitkomst geeft aan dat er (waarschijnlijk) een 

bovenmatig publiek eigen vermogen aanwezig is dat in de komende jaren zal moeten 

worden afgebouwd. 

2020 2019 Streefwaarde

Solvabiliteit 1 79,45% 72,73% > 50%

Solvabiliteit 2 82,88% 78,97% > 50%

Liquiditeit 4,40 3,38 > 1,5

Rentabiliteit 4,10% 6,93% >3%

Weerstandsvermogen 28,33% 23,75% 10-15%

Normatief publiek eigen vermogen 43,15% 34,38% 0%

Kalenderjaar
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4.2 Continuïteitsparagraaf 
 

4.2.1 A1. ONTWIKKELING KENGETALLEN LEERLINGEN EN PERSONEELSBESTAND 

 

4.2.1.1 Leerlingen 

 

A1. Kengetallen 

Leerlingenaantallen 
2019 2020 2021 2022 2023 

SO 117 117 95 95 95 

VSO 260 276 251 251 251 

SBO 582 557 577 577 577 

Totaal 959 950 923 923 923 

 

 

4.2.1.2 Personeelsbestand 

 

A1. Kengetallen Actueel Verwachting 

Personeelsbestand 2020 2021 2022 2023 

Personele bezetting in Fte:         

- Management/directie 7,2000 9,3000 9,3000 9,3000 

- Onderwijzend personeel 100,5339 99,3000 99,3000 99,3000 

- Overige medewerkers 80,4507 81,3000 81,3000 81,3000 

        

Totaal 188,1846 189,9000 189,9000 189,9000 

  

Toelichting op de leerlingaantallen:      

Bovenstaande weergave is het leerlingaantal van 1 oktober van elk jaar. Hiermee is 

duidelijk zichtbaar dat de omvang van de subsidies als gevolg van stijging van het 

leerlingaantal in het (voortgezet) speciaal onderwijs ook in 2019 en volgende jaren nog 

toenemen. Vanaf de telling 1 oktober 2020 wordt stabilisatie van het (totaal) aantal 

leerlingen verwacht.  

  

Toelichting op de personele bezetting:      

De actuele situatie is gebaseerd op de personele bezetting per 31 december 2020. Dit is 

inclusief vervangingen. In vergelijking tot de begroting kan dit enig verschil maken, omdat 

geen rekening gehouden is met eventuele vervangingen en als gevolg daarvan ook hogere 

inkomsten (vanuit UWV). 

 

Gevolgen Corona maatregelen i.r.t. leerlingen en personele bezetting 

Als gevolg van de Corona maatregelen, waaronder het sluiten van de scholen en het 

stopzetten van vrijwel alle activiteiten van het SWV Unita, m.n. de MDO’s, zien wij dat de 

toeleiding naar onze S(B)O-scholen stagneert. De verwachting is dat niet eerder dan najaar 

2020 de toestroom “ingehaald wordt” en het gebruikelijke patroon te zien zal geven. 

Aangezien de formatie toebedeeld wordt op basis van de T-systematiek (aanstaande 

teldatum), is het reëel om ervan uit te gaan dat de leerlingen die nu (door het stagneren 

van de procedure) nog niet aangemeld zijn, gedurende de 1e helft van het schooljaar 

‘20/’21 alsnog in zullen stromen. Wij zullen de beschikbare lesplaatsen en daarmee 

samenhangende personele bezetting op die verwachting toedelen.  
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Balans in meerjarenperspectief 
A2. BALANS EN MEERJARENBEGROTING 

 
 

 

Toelichting op de balans:        

Materiele vaste activa: 

Voor de jaren 2021 – 2023 wordt een geleidelijke toename verwacht van de vaste activa 

mede als gevolg van vervanging van reeds afgeschreven activa.  

     

Vlottende activa:        

Op grond van de begrote resultaten wordt in de komende jaren een afname verwacht in de 

omvang van de vlottende activa. (met name de liquide middelen).   

    

 

Eigen vermogen:        

Op grond van de resultaten voor de komende jaren wordt toename verwacht van het eigen 

vermogen.        

 

Voorzieningen:        

Ultimo 2018 is een voorziening wachtgeld gevormd. In 2019 heeft al een deel verrekening 

plaatsgevonden. In 2021 wordt een afname van de verplichting verwacht als gevolg van 

verrekening, waarna het op een gelijk blijvend niveau zal blijven. 

 

Kortlopende schulden:        

Er worden geen grote schommelingen verwacht in de kortlopende schulden. Handhaving 

omvang schuld zoals deze is ultimo 2019.  

 

  

A2. Meerjarenbegroting Actueel
Balans 2020 2021 2022 2023
ACTIVA

Totale vaste activa 1.968.479     2.111.608     2.302.629     2.433.532     

Vlottende activa 6.025.020     6.011.319     5.182.747     4.508.575     

TOTALE ACTIVA 7.993.499    8.122.927    7.485.376    6.942.107    

PASSIVA

Eigen vermogen

- Algemene reserve 5.280.231     5.166.200     4.528.649     3.985.380     

- Bestemmingsreserve personeel 810.911        810.911        810.911        810.911        

- Bestemmingsreserve privaat 245.156        245.156        245.156        245.156        

Totale eigen vermogen 6.350.623     6.236.592     5.599.041     5.055.772     

Voorzieningen 274.441        226.465        226.465        226.465        

Kortlopende schulden 1.368.435     1.626.219     1.626.219     1.626.219     

TOTALE PASSIVA 7.993.499    8.122.927    7.485.376    6.942.107    

Verwachting
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4.2.2 Financiële (reserve) positie 

Uit de risicoanalyse is ook naar voren gekomen dat de financiële positie van Elan zonder 

meer goed is te noemen. Enige jaren was het resultaat negatief. Dit had met name te 

voorfinanciering van de toename van het aantal leerlingen en was een bewuste keuze.  

 

Vanaf 2021 zijn er in de begroting negatieve resultaten opgenomen. Dit wordt mede 

veroorzaakt door het invoeren van het begrip signaleringswaarde’: normatief bovenmatig 

publiek vermogen. Stichting Elan heeft een signaleringswaarde die hoger is dan het publiek 

eigen vermogen (zie 4.1.4 kengetallen), waardoor in de jaren 2021 – 2023 een afbouw 

dient plaats te vinden. 

 

Zie ook 2.5 voor de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden. Het 

vermogen en beschikbare werkkapitaal is toereikend om de deze risico’s en onzekerheden 

het hoofd te kunnen bieden. 

        
4.3 Staat van baten en lasten in meerjarenperspectief 

 

 

 

 

Toelichting op de exploitatie:  

       

BATEN:        

Op grond van de leerlingaantallen is duidelijk dat de subsidies in de komende jaren lager 

zullen zijn dan is 2020. Bij stabilisatie van het aantal leerlingen zullen de inkomsten zich 

gaan stabiliseren rond de 16,5 miljoen. Dit is daarnaast natuurlijk wel afhankelijk van de 

afspraken die ook gemaakt worden met de samenwerkingsverbanden (in dit geval met 

name Unita). 

In de baten is geen rekening gehouden met eventueel gebruik van de extra financiële 

steunmaatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de Covid-19 impact op de kinderen. 

 

Staat van baten en lasten Actueel
2020 2021 2022 2023

Baten

- Rijksbijdragen 15.469.651    14.743.688    14.453.753    14.453.753    

- Overige overheidsbijdragen 84.277          49.000          49.000          49.000          

- Overige baten 2.153.842     2.134.220     2.134.220     2.134.220     

Totale baten 17.707.770  16.926.908  16.636.973  16.636.973  

Lasten

- Personeelslasten 14.462.065    14.751.643    15.001.643    14.901.643    

- Afschrijvingen 563.274        410.994        409.579        415.297        

- Huisvestingslasten 834.611        860.805        860.805        860.805        

- Overige lasten 1.112.413     1.015.497     1.000.497     1.000.497     

Totale lasten 16.972.363  17.038.939  17.272.524  17.178.242  

Saldo baten en lasten 735.407       -112.031     -635.551     -541.269     
Financiële baten en lasten -8.813          -2.000          -2.000          -2.000          

Resultaat 726.594       -114.031     -637.551     -543.269     

personeelsratio 81,7% 87,1% 90,2% 89,6%

Begroting
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LASTEN:        

      

Op grond van stabilisatie van leerlingaantal, stabiliseert ook de personele bezetting. Met 

deze stabilisatie zullen ook de bijbehorende personele lasten op een gelijk niveau blijven. 

Het stabiliseren op een gelijk niveau betekent procentueel een toename van de 

personeelsratio (personeelslasten als percentage van de totale baten)  

 

De toename van de huisvestingslasten zit met name in de omvang van de kosten voor 

onderhoud. 

        

Voor de afschrijvingen en de overige lasten wordt uitgegaan van stabilisatie van de 

uitgaven bij gelijkblijvend aantal leerlingen. 
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5. Jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht van Stichting Elan 

 
Organisatie 
 
De bestuursstructuur bij Stichting Elan is ingericht volgens het two tier-model met een college 

van bestuur (CvB) en een raad van toezicht (RvT). 

Het CvB is collegiaal en bestaat uit mevr. A. Fischer en dhr. R van Elswijk. De RvT bestaat uit 4 

leden: 

Dhr. D. Vermaire (tot 1 augustus 2020 voorzitter), voorzitter bestuur Stichting 

Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden te Hilversum. 

Dhr. P. van den Brink (per 1 augustus 2020 voorzitter / Algemene zaken en Financiën), 

Directeur-bestuurder centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, Voorzitter Raad van 

Toezicht Koninklijke Auris Groep. 

Dhr. C. Hulshof (Onderwijs). 

Dhr. B. Kolk, Delivery Manager EMEA Redwood Software Nederland BV (Organisatie, Financiën 

en ICT) 

Mevr. M. Verhage, (op 1 augustus 2020 toegetreden als lid, Stakeholders, Regio en Politiek) 

Lid Klachtencommissie Juridisch Loket Nederland, Lid toezicht houdend bestuur VWC Huizen, 

Voorzitter Stichting Matthaus Passion Huizen, Voorzitter Lokale Afdeling CU Gooi-Noord, 

Mentoraat Jeugd Hervormde Gemeente Huizen, Voorzitter Klachtencommissie van DE ROOS 

Opleidingen. 

 

In augustus 2020 is de heer Vermaire afgetreden als voorzitter van de RvT. We willen hem ook 

hier nogmaals hartelijk danken voor de waardevolle bijdrage, de betrokkenheid en persoonlijke 

inbreng. Deze zijn van grote waarde voor Stichting ELAN. De heer Vermaire zal aan ELAN 

verbonden blijven via de Steunstichting. 

Na een wervingsprocedure heeft de RvT unaniem besloten mevrouw M. Verhage per 1 

augustus 2020 te benoemen als lid RvT. 

  

Binnen de RvT brengt elk lid zijn eigen expertise in. De verdeling van de aandachtsgebieden 

zijn hierboven opgenomen achter de naam van leden. Bij samenstelling van de RvT wordt 

gezorgd dat elk aandachtsgebied is vertegenwoordigd zodat er een evenwichtige samenstelling 

is van expertise. 

In haar taak als werkgever van het CvB, voert de Remuneratiecommissie ( tot 1 augustus 2020 

dhr. D. Vermaire, voorzitter en dhr. B. Kolk, lid) eenmaal per jaar een beoordelings-, 

voortgangsgesprek met de leden van het CvB. 

 

In maart 2020 is mevr. A.E. van Ommen aangesteld als bestuurssecretaris. De taak van de 

bestuurssecretaris is het ondersteunen en adviseren van het CvB en de RvT bij het uitvoeren 

van hun opdracht. Daarnaast draagt de bestuurssecretaris bij aan het soepel laten verlopen 

van processen binnen de organisatie en zorgt voor verbinding tussen de diverse gremia. 

 

Rooster van aftreden 

De RvT heeft het volgende rooster van aftreden vastgesteld: 

- Dhr. B. Kolk per 1 augustus 2023. Dhr. Kolk is niet herkiesbaar. 

- Dhr. P. van den Brink per 1 augustus 2021. 

- Dhr. C. Hulshof per 1 augustus 2022. Dhr. Hulshof is niet herkiesbaar. 

- Mevr. M. Verhage per 1 augustus 2024. 
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Governance 
 

Remuneratiecommissie 

 

Beoordeling en bezoldiging CvB 

De Remuneratiecommissie heeft een beoordelingsgesprek gevoerd met het CvB.  

Hetgeen in het verslag van de RvT in 2018 is geschreven over de bezoldiging van het CvB geldt 

onverminderd. De CAO Bestuurders PO is van toepassing. Het huidige CvB is ingeschaald in B5 

van de CAO Bestuurders PO. Een toelichting bij deze inschaling is beschreven in 

bovengenoemde verslag van de RvT uit 2018. 

 

De Remuneratiecommissie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven: 

- Het verder versterken van de rapportages aan de RvT. Dit punt is  reeds goed 

uitgewerkt  

- Het accountantsverslag over 2019 bevat een aantal suggesties op basis waarvan de 

Elan organisatie nog verder kan worden geprofessionaliseerd. De RvT ziet graag dat 

het CvB zorgvuldig met deze suggesties omgaat. Dit is door het CvB opgepakt. 

- De afname van tevredenheidsonderzoeken bij medewerkers, leerlingen en ouders in 

schooljaar 2020-2021. Het CvB ontwikkelt in samenwerking met Peter de Vries en 

ZINUS een instrument waarmee de kwaliteit van het onderwijs kan worden gemeten. 

De eerste afnames met dit nieuwe instrument vinden schooljaar 2020-2021 plaats. 

 

Honorering RvT 

Het besluit over de honorering aan de RvT zoals deze in 2018 is vastgesteld, is door de RvT 

voor 2020 zonder wijziging opnieuw vastgesteld. Voor de voorzitter is dat 9% en voor een lid 

van de RvT 6% van het WNT-maximum. 

 

De WNT-classificatie voor Stichting Elan is opnieuw vastgesteld op een Klasse C-

onderwijsinstelling. Zowel de honorering van het CvB als van de RvT valt binnen de WNT-

norm. 

 

Naast de Remuneratiecommissie zijn er binnen de RvT geen commissies. 

 

Werving nieuw CvB 

In augustus 2021 zullen beide leden van het CvB met pensioen gaan. Het is de verantwoording 

van de RvT nieuwe leden voor het CvB te werven en haar taak het CvB te benoemen. Er is 

wederom gekozen voor een collegiaal CvB. In september 2020 heeft de RvT daarom een 

benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld, waarin zitting hadden: 2 leden van de RvT, 

2 leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (met volledig mandaat), 2 

locatiedirecteuren, een vertegenwoordiger uit het ondersteunend personeel en de 

bestuurssecretaris. Op voordracht van de BAC heeft de RvT, na een persoonlijk gesprek met de 

kandidaten, mevr. R van der Mooren en dhr. P. Schollaardt benoemd als nieuw CvB van Elan 

per 1 augustus 2021.  

 

Code Goed Bestuur PO 

Stichting Elan voldoet aan de Code Goed Bestuur PO. De RvT concludeert dat ook de wettelijke 

voorschriften worden nageleefd. In november 2020 is de aangepaste Code Goed Bestuur PO 

goedgekeurd door de ALV PO Raad. Er is geïnventariseerd hoe Stichting Elan zich verhoudt tot 

de nieuwe Code. Hieruit zijn geen aandachtspunten naar voren gekomen. 
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Werkwijze RvT 
 

Vergaderingen  

De RvT heeft in 2020 zes keer vergaderd.  

Er wordt gewerkt met een Beleidsagenda die aan de hand van het Toezichtkader en de jaarlijks 

terugkerende vaste onderwerpen wordt opgesteld. Zo is gewaarborgd dat alles wat van belang 

is voor een goed toezicht, aan de orde komt. 

Het CvB informeert de RvT zodanig dat zij beschikt over voldoende inzicht om toezicht te 

houden op het besturen van de organisatie. Hiervoor wordt naast het goede gesprek ook 

gebruikgemaakt van financiële rapportages (3) en rapportages over de onderwijsopbrengsten 

in relatie tot de doelen in het strategisch beleidsplan en het jaarplan (3). 

 

Zelfevaluatie 

Elk jaar doet de RvT een zelfevaluatie. In een cyclus van 3 jaren wordt de zelfevaluatie in eigen 

beheer gedaan, in samenwerking met een collega-RvT en onder begeleiding van een extern 

bureau. In januari 2021 heeft de RvT over 2020 een zelfevaluatie uitgevoerd in eigen beheer. 

De RvT is over het algemeen tevreden over haar functioneren en het functioneren van alle 

individuele leden. De leden ervaren een goede, onderlinge samenwerking. De RvT heeft naar 

aanleiding van de zelfevaluatie ook enkele goede voornemens en behoeftes uitgesproken. 

Zoals de behoefte meer te anticiperen op nieuwe ontwikkeling en zelf ook speerpunten te 

benoemen waarop de RvT specifiek wil inzetten. Met ingang van 2021 is mede daarom 

besloten enkele keren per jaar een THEMAbespreking te houden. Het eerste thema is 

Waardengedreven Besturen / Toezichthouden. De RvT heeft ook aangegeven de betrokkenheid 

te willen versterken door aan de voorkant en tussentijds zich meer te laten informeren over 

ontwikkelingen. Zo kan zij meer fungeren als sparringpartner voor het CvB en is er ruimte voor 

strategische discussies. De samenwerking en communicatie met het CvB is goed, transparant 

en constructief. 

 

Professionalisering 

De RvT werkt aan haar professionalisering. Jaarlijks volgen leden trainingen. Onder andere via 

het scholingsaanbod van de VTOI. Onderwerpen waar de RvT zich in heeft laten scholen in 

2020 zijn: Financiën voor toezichthouders, Proactief toezichthouden, Toezien op 

onderwijskwaliteit’. 

 

 

Horizontale verantwoording 
 

Scholen en medewerkers 

Twee keer per jaar brengt de RvT een bezoek aan een school. Het schoolbezoek aan Elan 

College Huizen in het voorjaar van 2020 kon in verband met de maatregelen rondom het 

COVID-19 virus niet doorgaan. Het schoolbezoek in het najaar 2020 aan BOOST kon ook niet 

plaatsvinden. Aan de hand van een alternatief (online) programma is de RvT geïnformeerd 

over de tussenvoorziening BOOST. De RvT heeft een goed beeld gekregen van wat de 

voorziening betekent voor kinderen en is onder de indruk hoe hier letterlijk elke dag het 

verschil wordt gemaakt voor kinderen waarvoor het verschil nog niet gemaakt is.  

De RvT was aan het begin van het jaar aanwezig bij nieuwjaarsborrel voor het voltallige 

personeel. De jaarlijkse, stichting brede studiedag, waarbij de RvT (met een afvaardiging) 

aanwezig is, kon in 2020 niet doorgaan in verband met de maatregelen als gevolg van het 

COVID-19 virus.  
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De RvT hecht veel waarde aan tevredenheid bij ouders, en het welzijn en –bevinden van 

leerlingen en medewerkers. Een instrument om dit in kaart te brengen is de 

tevredenheidsmeting. In het voorjaar 2021 zullen deze metingen worden uitgevoerd. 

 

Stichting Elan wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever. Dit blijkt meer dan eens uit de 

vele (open) sollicitaties die we ontvangen. Het landelijke tekort aan onderwijspersoneel is dan 

ook niet voelbaar binnen de stichting. Het CvB rapporteert regelmatig aan de RvT over het 

personeelsbeleid. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

De RvT heeft in 2020 één keer een fysieke bijeenkomst gehad met de GMR. De tweede 

geplande bijeenkomst, waarbij de gehele GMR en RvT aanwezig zouden zijn, is door de 

maatregelen als gevolg van het COVID-19 virus in goed gezamenlijk overleg geannuleerd. Als 

alternatief hebben de voorzitters een overleg gehad.  

De herstructurering, vernieuwing van de GMR die is afgerond in 2020, heeft geresulteerd in 

een zichtbaar beter functionerend gremium. De GMR manifesteert zich als een positief kritische 

partner op het niveau van het CvB en de RvT. 

 

Samenwerkende partijen 

In september 2020 heeft een afvaardiging van de RvT een gesprek gehad met de 

directeuren/bestuurders van de samenwerkingsverbanden Unita en Qinas, Youké en AT-

scholen. Aanleiding hiervoor was het inventariseren van de bestuurlijke opdracht voor het 

nieuw te benoemen CvB. Het gesprek heeft naast de informele kennismaking (die net zo 

belangrijk is, want zonder relatie geen prestatie) waardevolle inzichten en informatie gegeven. 

Onder andere over het nut en de noodzaak van het werken aan gezamenlijke doelen en de 

positieve feedback over de kwaliteit van onze dienstverlening. 

 

 

Rechtmatige en doelmatige ontvangst en besteding van middelen 
 
Strategie 

Het is het beleid van Stichting Elan om een passende onderwijsplek te bieden voor leerlingen die 

op ons onderwijs zijn aangewezen. Het CvB volgt dit beleid op onze scholen en bezint zich 

regelmatig op de leerlingenpopulatie en de vragen die zich aandienen vanuit het veld. Stichting 

Elan werkt integraal samen met alle partijen die kunnen bijdragen aan het doel om alle leerlingen 

goed onderwijs te laten volgen. De RvT ondersteunt van harte de initiatieven die het CvB hiertoe 

neemt. Regelmatig wordt de RvT bijgepraat over de ontwikkelingen op dit gebied. 

 

Onderwijs 

Twee keer per jaar ontvangt de RvT een rapportage van het CvB over de onderwijsopbrengsten. 

Alle scholen scoren op nagenoeg alle onderdelen voldoende bij de onderwijsinspectie. Waar nodig 

worden verbeteracties door het CvB met de schooldirecties ondernomen. De RvT constateert dat 

de kwaliteit van het onderwijs bij Stichting Elan hoog is. Dit blijkt mede uit de uitstroom op 

bovengemiddeld hoog niveau. 

 

Financiën 

Het CvB heeft de RvT steeds periodiek geïnformeerd over de financiële gang van zaken aan de 

hand van rapportages. De RvT heeft geconstateerd dat er sprake is van een ambitieus maar 
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degelijk beleid en dat de risico’s, die er altijd zijn, onderkend en geadresseerd worden. Er is 

steeds sprake geweest van rechtmatige verwerving en rechtmatige doelmatige besteding van 

middelen. 

Eind 2019 is de Begroting 2020 na positief advies van de GMR op hoofdlijnen van de begroting, 

goedgekeurd door de RvT. Ook is de Meerjarenbegroting 2019-2022 goedgekeurd. 

In februari heeft de RvT het Treasurystatuut vastgesteld. Volgens de cyclus van tweejaarlijkse 

vaststelling zal dit opnieuw gebeuren in 2022. 

In de RvT-vergadering van juni 2020 heeft de RvT kennisgenomen van het Bestuursformatieplan 

2020-2021, is het Jaarverslag 2019 en de Accountantsverklaring besproken met de accountant en 

goedgekeurd. Daarna is décharge verleend aan het CvB voor het gevoerde beleid in 2019. De 

adviezen van de accountant zijn overgenomen door de RvT. De RvT volgt de voortgang via 

tussentijdse rapportages van het CvB.  

De RvT heeft Horlings Nexia opnieuw aangesteld als externe accountant voor de Jaarrekening 

2020. 

De Begroting 2021 is in december 2020 met positief advies van de GMR op hoofdlijnen van de 

begroting, besproken en goedgekeurd.  

 

Huisvesting 

Stichting Elan heeft een Meerjarenonderhoudsplan dat het CvB volgens plan laat uitvoeren.  

Elan College Huizen heeft in augustus 2020 tijdelijke huisvesting gekregen. Er zijn 2 noodlokalen 

naast het gebouw geplaatst. 

Het CvB houdt de RvT regelmatig op de hoogte over de huisvesting. Zowel het CvB als de RvT 

hechten belang aan een goed geoutilleerde huisvesting. 

 

 

Tot slot 
 

Corona 

Het jaar 2020 is voor het onderwijs een bijzonder jaar geweest met alle perikelen en 

uitdagingen als gevolg van het COVID-19 virus. 

Het CvB is kundig geweest en is dat nog steeds in het maken van keuzes en het aansturen van de 

organisatie onder deze omstandigheden. De locatiedirecteuren en elke individuele medewerker 

heeft zich zichtbaar ingezet om het onderwijs en zeker ook de begeleiding aan leerlingen 

doorgang te laten vinden. De RvT is trots deel uit te maken van zo’n organisatie en spreekt haar 

grote waardering uit richting medewerkers en CvB. 

De maatregelen als gevolg van het COVID-19 virus hebben ook voor de RvT geleid tot 

aanpassingen. Er is vanaf maart 2020 alleen online vergaderd en ook de overleggen met 

stakeholders waren online. De aanpassingen hebben echter niet geleid tot een afstand van de 

RvT tot de organisatie. En hebben geen impact gehad op de informatievoorziening en 

betrokkenheid van RvT. Het online vergaderen heeft ook zijn voordelen laten zien. Het 

‘bijeenkomen’ en kortsluiten van zaken ging snel en soepel en had zijn voordeel door verlies 

van reistijd naar locaties. We zijn ons er echter net zo goed van bewust dat het fysiek bij 

elkaar komen en het elkaar letterlijk in de ogen kunnen kijken van zeer grote waarde is. Het 

waardengedreven besturen en toezichthouden, wat het CvB en de RvT beiden omarmen, 

vraagt juist ook om elkaar te ontmoeten. Dan kun je beter bouwen aan de relatie, de 

betrokkenheid en het sfeerproeven. 
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Vooruitblik 

2021 is bij het schrijven van dit verslag alweer een paar maanden oud. Het COVID-19 virus heeft 

de samenleving nog steeds in zijn greep en dat geldt ook voor de scholen, de leerlingen en de 

medewerkers. Daar waar sprake is van versoepelingen gaat dit mondjesmaat. Ook in 2021 wordt 

daarom van het CvB en de medewerkers een bovenmatige inspanning gevraagd. Als RvT zien we 

grote intrinsieke motivatie om ook in deze ingewikkelde tijd te doen wat nodig is en meer, en 

daar hebben we veel waardering voor. 

2021 is ook het jaar waarin een nieuw Strategisch Beleidsplan wordt opgesteld. Dit zal 

plaatvinden onder verantwoordelijkheid van een nieuw CvB. Mevr. R. van der Mooren en dhr. P. 

Schollaardt zullen op 1 augustus de bestuurstaken van mevr. A. Fischer en dhr. R. van Elswijk 

overnemen. 

De RvT is erg blij met het nieuwe CvB maar ziet dit ook als een afsluiting van een tijdperk. Het 

huidige CvB heeft sinds de start van Stichting Elan in 2014, de scepter gezwaaid en de 

organisatie gevormd tot die het nu is. Een stichting die het verschil maakt voor kinderen 

waarvoor dat verschil nog niet is gemaakt en die daarin iedere dag beter wil worden. 

De RvT is het CvB veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en wenst hen alle 

goeds voor de toekomst. 
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6. JAARREKENING 
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BALANS per 31 december 2020     

(na verwerking resultaatbestemming)     

      

 31-12-2020  31-12-2019 

 EUR EUR  EUR EUR 

Activa      

      

Vaste activa      

Materiële vaste activa 1.968.479   2.236.387  

Financiële vaste activa -   -  

  1.968.479   2.236.387 

      

Vlottende activa      

Vorderingen 1.652.127   1.299.881  

Liquide middelen 4.372.893   4.196.860  

  6.025.020   5.496.741 

      

Balanstotaal  7.993.499   7.733.128 

      

      

      

      

Passiva      

      

Eigen vermogen  6.350.623   5.624.029 

      

Voorzieningen  274.441   482.880 

      

Kortlopende schulden  1.368.435   1.626.219 

      

Balanstotaal  7.993.499   7.733.128 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020           
            
            
            
  Realisatie 

2020   
Begroting 

2020   
Realisatie 

2019 
  EUR   EUR   EUR 

Baten           

Rijksbijdragen 
15.469.651   14.860.855   14.263.160 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.277   46.950   79.509 

Overige baten 
2.153.842   2.127.000   2.015.743 

            

Totaal baten 17.707.770   17.034.805   16.358.412 
  

          

Lasten 
          

Personeelslasten 
14.462.066   14.975.461   13.167.918 

Afschrijvingen 
563.274   460.404   386.126 

Huisvestingslasten 
834.611   707.181   656.696 

Overige lasten 
1.112.413   942.728   1.012.442 

            

Totaal lasten 16.972.363   17.085.774   15.223.182 
  

          

Exploitatieresultaat 735.407   -50.969   1.135.230 
  

          

Financiële baten en lasten 
-8.813   -2.000   -1.374 

            

Resultaat 726.594   -52.969   1.133.856 
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KASSTROOMOVERZICHT 2020             
              
            
    2020   2019 
    EUR EUR   EUR EUR 
Kasstroom uit operationele 
activiteiten           
              

Exploitatie resultaat     735.407     1.135.230 

              

Aanpassingen voor:             

- Overige mutaties eigen vermogen             

- Afschrijvingen   563.274     386.126   

- Correcties vaste activa  - 1.004     

- Mutaties voorzieningen   -208.439     -95.496   

      353.831     290.630 

              

Veranderingen in vlottende middelen:             

- Vorderingen   -352.246     -238.051   

- Kortlopende schulden   -257.784     122.284   

      -610.030     -115.767 

              

Kasstroom uit operationele activiteiten     479.208     1.310.093 
              

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten           

              

Investeringen in materiële vaste activa -294.362     -541.421   

Financiële vaste activa   -     92.000   

      -294.362     -449.421 

              

Interest     -8.813     -1.374 

              

Mutatie liquide middelen     176.033     859.298 
              

              

              

Beginstand liquide middelen     4.196.860     3.337.562 

Mutatie liquide middelen     176.033     859.298 

              

Eindstand liquide middelen     4.372.893     4.196.860 
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GRONDSLAGEN 
  

  
              

Activiteiten               

De Stichting Elan, statutair gevestigd te Hilversum,  verzorgt onderwijs aan de bij de scholen ingeschreven 
leerlingen.  

                  

Algemeen               

De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in 
Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 
9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen. 
 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.        
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salderen                

" Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen  

  uitsluitend indien en voor zover:            

* een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermo-  

  gen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en          

* het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen."  

                   

Gehanteerde valuta              

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's, zijnde de 
functionele valuta. 

     

                   

Vergelijking met voorgaand jaar             

Voor zover de vergelijkende cijfers zijn aangepast heeft dit geen gevolg voor de samenstelling en de 
omvang van het begin vermogen en het resultaat van voorgaand jaar. 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA      

                   

Gebruik van schattingen              

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herziening van schattingen worden zoveel 
mogelijk opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

   

   

  

 

Financiële instrumenten              

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de 
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grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost. 

  

 

                   

Materiële vaste activa              

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, zijnde de verkrijgingsprijs en/of 
vervaardigingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bedragen vanaf 
€ 1.000 worden geactiveerd. 
 
In het verslagjaar zijn een tweetal schattingswijzigingen doorgevoerd: 
- De drempel voor investeringen is verhoogd van €500 naar € 1.000. Deze wijziging heeft geleid tot 

hogere lasten ter grootte van € 29.462 (en lagere afschrijvingslasten van ca. € 2.000). 
- De levensduur van de individuele activa zijn beoordeeld en waar nodig aangepast. Deze individuele 

beoordeling heeft geleid tot hogere afschrijvingslasten in 2020 ter grootte van € 160.000. Onderdeel 
van deze wijziging is het meubilair van de Indon school, welke na renovatie geheel zal worden 
vervangen(ca € 52.000 extra afschrijvingen) 

 
Verkregen investeringssubsidies ten behoeve van de aanschaf van materiele vaste activa worden in 
mindering gebracht op de investeringen. 
  

 

 

 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:          

        %        

Gebouwen en terreinen       5-20        

ICT       10-25        

Meubilair       10        

Inventaris en apparatuur   10-20        

Leermiddelen     10        

Vervoermiddelen     20        

                   

Kosten voor groot onderhoud en herstel wordt vanaf 1 januari 2019 volgens de componentenbenadering 
geactiveerd.  

 

Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.      

                   

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa        

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.  
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien 
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare 
waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.  
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat 
van baten en lasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële vaste activa              

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

 

 

VLOTTENDE ACTIVA              

                   

Vorderingen                

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.  
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Liquide middelen                

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije 
beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het 
bestuur worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 
 
  

 

 

 

 

Eigen vermogen                

                   

Algemene reserve                

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en 
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten 
laste van de algemene reserve gebracht). 
Reserves worden geacht uit publieke middelen ter zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in 
de toelichting op de balans. 

 

 

 

 

 

 

                   

Bestemmingsreserve personeel              

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een 
specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. 
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste 
de reserves komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de 
uitgaven zullen worden gedaan. 

 

 

 

 

Resultaatbestemming              

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt 
plaats op basis van een besluit van het bestuur. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of 
onttrokken aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt. 

 

 

 

                   

Voorzieningen                

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum 
bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de 
hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa 
in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op 
balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij 
een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
 
De voorzieningen worden niet tegen de contante waarde gewaardeerd, omdat het effect van de 
tijdswaarde niet materieel is. De rente de wordt gerekend over banktegoeden is verwaarloosbaar. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumgratificatie                  

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van 
de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, 
“blijf-kans percentage” en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum conform de cao. 

 

Kortlopende schulden              

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.    
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING          

                   

Algemeen                

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 
waarop deze betrekking hebben. 

 

 
                   

Rijksbijdragen OCW              

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies onder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in 
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten 
en lasten. 
Geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een 
bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot  
geen verrekeningsclausule heeft) wordt ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar 
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen 
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de kortlopende schulden. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 
van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies          

Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties met uitzondering van het Ministerie 
van OCW voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in 
mindering zijn gebracht op de lasten. 

 

 

 

                   

Overige baten                

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 
van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

 

 

                   

Pensioenlasten                

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van 
de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van 
extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg. 
 
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 
pensioengerechtigde leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als 
zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte 
basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 
verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies 
worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terug storting of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. 
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Afschrijvingslasten                 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de geschatte 
economische levensduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 
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levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

                   

Huisvestingslasten                

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

 
                   

Overige lasten                

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 

 

 
                   

Financiële baten en lasten              

Rentebaten en rentelasten              

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

 

 
                   

Resultaat                  

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiele baten en 
lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen 
resultaatbestemming. 

 

 
                   

                   

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT        

                   

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

ACTIVA 

 

Materiele vaste activa 

Het verloop van de vaste activa gedurende het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

De inventaris en appratuur kan als volgt worden gesplitst:

 

Gebouwen/ 
terreinen/ 
installaties

Inventaris 
/ 
apparatuur

Andere 
bedrijfsmid
delen TOTAAL

Aanschafwaarde 583.843 2.794.698 786.683 4.165.224

Cumulatieve afschrijvingen 278.899 1.328.135 321.803 1.928.837

Boekwaarde 31 december 2019 304.944 1.466.563 464.880 2.236.387

Mutaties 2020
reclassificaties voorgaande jaren 1.004 - - 1.004

Investeringen 0 237.186 57.176 294.362

Afschrijvingen -26.938 -464.986 -71.350 -563.274

Totaal mutaties 2020 -25.934 -227.800 -14.174 -267.908

Boekwaarde 31 december 2020 279.010 1.238.763 450.706 1.968.479

Aanschafwaarde 584.848 3.031.883 843.860 4.460.591

Cumulatieve afschijvingen 305.838 1.793.120 393.154 2.492.112

Boekwaarde 31 december 2020 279.010 1.238.763 450.706 1.968.479

ICT Meubilair
Overige 

apparatuur Totaal

Aanschafwaarde 1.383.328 1.377.744 33.626 2.794.698

Cumulatieve afschrijvingen 670.768 639.566 17.801 1.328.135

Boekwaarde 31 december 2019 712.560 738.178 15.825 1.466.563

Mutaties 2020
reclassificaties voorgaande jaren 0 -21.601 21.601 -

Investeringen 179.322 36.347 21.517 237.186

Afschrijvingen -273.292 -170.120 -21.574 -464.986

Totaal mutaties 2020 -93.970 -155.374 21.544 -227.800

Boekwaarde 31 december 2020 618.590 582.804 37.369 1.238.763

Aanschafwaarde 1.562.650 1.372.068 97.165 3.031.883

Cumulatieve afschijvingen 944.060 789.264 59.796 1.793.120

Boekwaarde 31 december 2020 618.590 582.804 37.369 1.238.763

Inventaris / apparatuur
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De andere bedrijfsmiddelen zijn als volgt te specificeren: 

 

 

 

Vlottende activa 

 

    31-12-2020  31-12-2019 

    EUR  EUR 

Vorderingen      

OCW    794.770  769.880 

Overige overheden   572.862  74.885 

Transitievergoedingen WIA (UWV)  92.000  92.000 

Nog te ontvangen 
posten   25.078  75.124 

Vooruitbetaalde kosten   167.417  287.992 
       

Totaal vorderingen   1.652.127  1.299.881 

       

       

Uitsplitsing:       

       

Basis bekostiging personeel  794.818  776.929 

Zware ondersteuning personeel     

Prestatiebox    -48  -7.049 
       

OCW    794.770  769.880 

  

Leermiddel
en

vervoermid
delen Totaal

Aanschafwaarde 772.768 13.915 786.683

Cumulatieve afschrijvingen 320.063 1.740 321.803

Boekwaarde 31 december 2019 452.705 12.175 464.880

Mutaties 2020
reclassificaties voorgaande jaren 0 0 -

Investeringen 57.176 0 57.176

Afschrijvingen -68.105 -3.245 -71.350

Totaal mutaties 2020 -10.929 -3.245 -14.174

Boekwaarde 31 december 2020 441.776 8.930 450.706

Aanschafwaarde 829.945 13.915 843.860

Cumulatieve afschijvingen 388.169 4.985 393.154

Boekwaarde 31 december 2020 441.776 8.930 450.706

Andere bedrijfsmiddelen
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31-12-
2020  

31-12-
2019 

    EUR  EUR 

Uitsplitsing:       

Gemeente Huizen, energiekosten  40.422  3.863 

Gemeente Hilversum, glasschade  1.847  1.447 

Gemeente Gooise Meren, renovatie Indon 530.593  69.575 
       

Overige overheden   572.862  74.885 

       

Detachering personeel   -  - 

Rente spaarrekening   393  393 

Verhuur en medegebruik   10.000  58.023 

UWV, uitkeringen   -  - 

Samenwerkingsverbanden   12.230  16.708 

Overige    2.455  - 
       

Nog te ontvangen posten   25.078  75.124 

       

IVIO    95.000  232.473 

APS licenties Microcsoft   22.628  22.628 

Licenties en onderhoud ICT  15.471  15.170 

Kopieerkosten   8.183  7.008 

Energiekosten   3.825  3.447 

Overig    22.310  7.266 
       

Vooruitbetaalde kosten   167.417  287.992 

       

       

       

Liquide middelen      

Kasgelden    -  - 

Tegoeden op 
bankrekeningen    4.372.893  4.196.860 

       

Totaal liquide middelen   4.372.893  4.196.860 
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PASSIVA 
 
 
Eigen vermogen       

   

Algemene 
reserve Bestemmingsreserve Totaal 

    personeel privaat  
       

Saldo 31 december 2018        2.837.638           810.911           245.156        3.893.705  

 resultaat 2019        1.133.856          1.133.856  

 overige mutaties 2019           596.468             596.468  

       

Saldo 31 december 2019        4.567.962           810.911           245.156        5.624.029  

          

 resultaat 2020           726.594             726.594  

       

Stand per 31 december 2020  
      

5.294.556  
         

810.911  
         

245.156  
      

6.350.623  
 
 
De overige mutaties 2019 is een gevolg van de stelselwijziging ten aanzien van de verwerking 
van groot onderhoud.  
 
De bestemmingsreserve personeel is met name ontstaan als gevolg van de mogelijke risico's 
in het kader van Passend Onderwijs. Denk hierbij aan het risico met betrekking tot 
leerlingaantallen en als gevolg daarvan afname van personele omvang en de risico's op het 
gebied van ingehuurd personeel door samenwerkingsverbanden. De laatste mutatie in de reserve 
heeft plaatsgevonden in het jaar 2017. 
 
De bestemmingsreserve privaat is al ontstaan binnen de rechtsvoorgangers van Stichting Elan 
en is ontstaan uit private opbrengsten. Vanaf de start van Stichting Elan heeft hier tot op heden 
geen enkele mutatie in plaatsgevonden. 
 

Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

   Wachtgeld Jubilea 
Arbeidsmarkt 

in Balans Totaal 

   EUR EUR EUR EUR 

       

Stand per 31 december 2019           345.000           137.880                     -             482.880  
Mutaties      

 Dotatie                      -               39.625             16.266             55.891  

 Onttrekking           -256.415             -7.915           -264.330  

 Vrijval                      -                       -                       -                       -    

       
       

Stand per 31 december 2020            88.585         169.590            16.266         274.441  

       

Kortlopend (< 1 jaar_)             88.585               9.192             16.266           114.043  
Langlopend (> 1 jaar)                     -             160.398                     -             160.398  
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Kortlopende schulden 

    31-12-2020  31-12-2019 

    EUR  EUR 

       

Crediteuren    136.755  425.114 

OCW    24.061  37.310 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 565.816  504.053 

Schulden terzake van pensioenen  167.421  162.851 

Overige kortlopende schulden  1.267  13.282 

Overlopende passiva   473.115  483.609 
       

Kortlopende schulden   1.368.435  1.626.219 

       

Uitsplitsing:       

Lerarenbeurs (studieverlof)  5.643  - 

Zij-instromers   18.418  37.310 
       

OCW    24.061  37.310 

       

Loonheffing    514.180  452.333 

Premies sociale verzekeringen  51.636  51.720 
       

Belastingen en premies sociale verzekeringen 565.816  504.053 

       

       

       

Uitsplitsing:       

Uit te betalen salarissen   1.267  13.282 
       

Overige kortlopende schulden  1.267  13.282 

       

       

       

       

Vakantiegeld    430.875  401.152 

Gemeente, cultuursubsidie  0  68.500 

Overige nog te betalen   42.240  13.957 
       

Overlopende passiva   473.115  483.609 

 

 

G Verantwoording van subsidies 
Stand 

ultimo

verslagjaar

Prestatie

afgerond?

Omschrijving Kenmerk Datum

EUR EUR EUR Ja/Nee

Lerarenbeurs 

(studieverlof)

1090672- 1 22- 9- 2020 9.674             5.643 NEE

Lerarenbeurs 

(studieverlof)

1006292- 1 9.674             9.674 0 JA

Zij- instromer 1027199- 1 19- 12- 2019 20.000 20.000 5.833 NEE

Zij- instromer 1027241- 1 19- 12- 2019 20.000 20.000 6.752 NEE

Zij- instromer 1027672- 1 19- 12- 2019 20.000 20.000 5.833 NEE

Totaal 79.348  69.674  24.061  

Toewijzing

Bedrag

 van de

 toewijzing

Ontvangen

 t/m vorig 

verslagjaar
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 

Onderstaand is opgenomen een overzicht van de niet in de balans opgenomen meer jaren 

verplichtingen: 

 

 

Stichting Elan heeft daarnaast de volgende contracten gesloten: 

- ten behoeve van de schoonmaak van de schoolgebouwen is er met een aantal 

schoonmaakbedrijven een contract gesloten.  Het contract met Ekeris schoonmaak, voor 

onbepaalde tijd gesloten, heeft een jaarlijkse waarde van ca. € 180.000. De overige contracten, 

met een totale waarde van ca € 85.000, kunnen jaarlijks worden verlengd met 1 jaar. 

- ten behoeve van de levering van energie zijn er contracten gesloten met NLE en PZEM, met een 

contractwaarde van ca. € 138.000 (prijspeil 2020), met een looptijd tot medio 2022. 

- ten behoeve van de administratieve dienstverlening is er een tweejarige overeenkomst gesloten 

met Stichting Adequatum ter grootte van € 113.000 per jaar (incl BTW) 

  

Met betrekking tot de renovatie van het schoolgebouw de Indonschool, welke zal worden 

opgeleverd in mei 2021, zal Stichting Elan een eigen bijdrage betalen ter grootte van € 180.000 

in verband met de duurzaamheid van het gebouw. 

  

(afgerond op € 1)

Bedrag Bedrag
Omschrijving Van tot maanden per maand totaal < 1 jaar >1 - < 5 jaar

Kopieer / printers 1-5-2015 30-4-2021 72 942 3.768 3.768
Kopieer / printers 1-5-2015 30-4-2021 72 3.241 12.964 12.964
Kopieer / printers 1-5-2019 30-4-2024 60 386 15.440 4.632 10.808

32.172 21.364 10.808

Looptijd looptijd
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

      

Baten      

      

 Realisatie 2020  
Begroting 

2020  
Realisatie 

2019 

 EUR  EUR  EUR 

Rijksbijdragen      

Lumpsum personeel 11.302.935  11.220.391  10.305.342 

Lumpsum materiële instandhouding 1.459.976  1.466.623  1.453.496 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 1.063.100  947.749  879.666 
      

Totaal Rijksbijdrage OCW 13.826.011  13.634.763  12.638.504 

(Niet-)geoormerkte subsidies 435.989  187.100  323.723 
      

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.207.651  1.038.992  1.300.933 
      

Totaal Rijksbijdragen 15.469.651  14.860.855  14.263.160 

      

      

Uitsplitsing:      

Prestatiebox 217.529  187.100  180.146 

Bijzondere en aanvullende bekostiging 144.991  -  95.379 

Bijzondere bekostiging leraren VSO 73.469  -  - 

Zij-instromers -  -  44.167 

Lerarenbeurs -  -  4.031 
      

(Niet)-geoormerkte subsidies 435.989  187.100  323.723 

      

Overige overheidsbijdragen en -subsidies      

Gemeentelijke bijdragen materieel 84.277  46.950  79.509 

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 84.277  46.950  79.509 

      

      

Overige baten      

Verhuur 13.692  45.000  53.598 

Buitenschoolse activiteiten 6.527     

Overige 2.133.623  2.082.000  1.962.145 
      

Totaal Overige baten 2.153.842  2.127.000  2.015.743 

      

Totaal baten 17.707.770  17.034.805  16.358.412 
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Lasten      

 

Realisatie 
2020  

Begroting 
2020  

Realisatie 
2019 

 EUR  EUR  EUR 

Personeelslasten      

Brutolonen en salarissen 10.209.473    9.127.942 

Sociale lasten 1.374.782  -  1.245.787 

Premie participatiefonds 380.028    339.862 

Premie Vervangingsfonds 288.628    275.174 

Pensioenpremies 1.486.129    1.364.797 

   -   

Totaal lonen en salarissen 13.739.040  13.994.896  12.353.562 

      

Dotatie en vrijval personele voorziening (wachtgeld)  -  -334 

Mutatie voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans 16.266     

Onttrekking en vrijval personele voorziening 
(jubilea) 39.625  -  -40.496 

Personeel niet in loondienst 579.682  620.000  595.629 

Bij- en nascholing 199.485  200.000  312.830 

Verzorging personeel -250  -  36.688 

Arbozorg personeel 50.360  90.000  35.686 

Overige personele lasten 49.292  70.565  43.959 
      

Totaal overige personele lasten 934.460  980.565  983.962 

      

Af: Uitkeringen UWV (-/-) -122.516  -  -169.606 

Af: Uitkeringen vervangingsfonds (-/-) -88.919  -  - 
      

Totaal uitkeringen -211.435  -  -169.606 

      

Totaal Personele lasten 14.462.065  14.975.461  13.167.918 
 

 

Gemiddeld aantal fte: 2020    2019 

Bezetting fulltime      

Management / directie 9,3    7,2 

Onderwijzend personeel 98,4    100,5 

Onderwijs Ondersteunend personeel 82,6    80,5 

      

 190,3    188,2 

      

Afschrijvingen 563.274   460.404   386.126  

      

      

Huisvestingslasten      

Huur 140.406  112.700  104.020 

Verzekeringen      

Klein onderhoud en exploitatie 168.138  148.500  97.796 

Energie en water 191.804  126.860  148.276 

Schoonmaakkosten 368.571  295.200  274.910 

Heffingen 29.668  23.921  24.818 

Vrijval medegebruikskosten -68.500  -  - 
      

Overige huisvestingslasten 4.524  -  6.876 

      

Totaal huisvestingslasten 834.611  707.181  656.696 
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Realisatie 
2020  

Begroting 
2020  

Realisatie 
2019 

 EUR  EUR  EUR 

      

Overige lasten      

Administratie- en beheerslasten      

Administratie en beheerslasten 186.381  211.000  208.498 

Reis- en verblijfkosten 11.300  5.000  23.868 

Telefoon- en portokosten 90.772  38.299  59.883 

Kantoorartikelen 2.761  2.000  1.692 

Overige administratie- en beheerslasten -  -  - 
      

Totaal administratie- en beheerslasten 291.214  256.299  293.941 

      

Inventaris, apparatuur en leermiddelen      

Leermiddelen 228.534  173.965  199.168 

Inventaris en apparatuur 25.537  15.166  18.227 
      

Overige 567.128  497.298  501.106 

      

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 821.199  686.429  718.501 

      

Overige      

Wervingskosten 27.190  15.000  2.398 

Representatie 74  5.000  2.961 

Buitenschoolse activiteiten 16.925  27.893  22.961 

Drukwerk/schoolgids      

Contributies/abonnementen 210.641  153.553  190.334 

Medezeggenschapsraad 1.048  1.500  816 

Verzekeringen      

Reproductiekosten 126.954  123.445  121.794 

Culturele vorming 16.925  11.183  21.945 
      

Overige 167.371  159.724  137.897 

      

Totaal overige  567.128  497.298  501.106 

      

Totaal overige lasten 1.112.413  942.728  1.012.442 
 

 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht:   

      

Honorarium onderzoek jaarrekening             31.969                 31.969  

Andere controleopdrachten                     -                       -                       -  

Fiscale adviezen                     -                       -                       -  

Andere niet-controledienst                     -                       -                       -  

           31.969                       -             31.969  

      

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting en in de 
consolidatie betrokken verbonden partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).  
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Financiële baten en lasten      

Rentebaten     826 

Rente-  en overige financiële lasten -8.813  -2.000  -2.200 
      

Totaal financiële baten en lasten -8.813  -2.000  -1.374 
 

 

 

WNT-verantwoording 2020 Stichting Elan 
 
bedragen x € 1     
  De heer Mevrouw 

  R.W.J. A.A.B. 

  van Elswijk Fischer 

Functie(s) 
Alg. dir. / 

CvB 
Alg. dir. / 

CvB 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? 
nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?  
ja ja 

      

Individueel WNT-maximum  
143.000 143.000 

      

Bezoldiging 2019     

Beloning 122.337 122.371 

Belastbare onkostenvergoedingen  0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 20.423 20.546 

Subtotaal 
142.760 142.917 

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 

      

Totaal bezoldiging 142.760 142.917 

      

Motivering indien overschrijding:      

      

Gegevens 2019     

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 

      

Bezoldiging 2019     

Beloning  117.536 118.085 

Belastbare onkostenvergoedingen  0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.710 19.817 

Totaal bezoldiging 137.246 137.902 

Individueel WNT-maximum 138.000 138.000 
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Toezichthoudend topfunctionaris     

De volgende toezichthoudende topfunctionarissen zijn de in de tabel hieronder opgenomen:  

 

Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag 

hebben ontvangen. 

 

  

bedragen x € 1

Aanhef De heer De heer De heer De heer De heer Mevrouw

Voorletter en tussenvoegsel D.C. P. van den P. van den A. L.C. M.

Achternaam Vermaire Brink Brink Kolk Hulshof Verhage -

 van Kooten

Functie(s) Voorzitter Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/07 1/8 - 31/12 1/1 - 31/07 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/8 - 31/12

Individueel WNT-maximum[8] 12.483 8.967 8.322 14.300 14.300 5.978

Bezoldiging 2020

Beloning 7.508 5.362 5.005 8.580 8.580 3.575

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - -

Subtotaal 7.508 5.362 5.005 8.580 8.580 3.575

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 7.508 5.362 5.005 8.580 8.580 3.575

Motivering indien overschrijding:

Gegevens 2019

Duur dienstverband in 2019 1/1 - 31/12 - 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 -

Bezoldiging 2019
Beloning 12.420 0 8.280 8.280 8.280 0

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -

Totaal bezoldiging 2019 12.420 0 8.280 8.280 8.280 0

Individueel WNT-maximum 2019 20.700 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800
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OVERIGE GEGEVENS 

 

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 

Resultaat verslagjaar 2020       €   726.594 

 

Toevoeging aan het stichtingsvermogen: 

- Algemene reserve (publiek)      €   726.594 

 

Het resultaat over het verslagjaar 2020 is, overeenkomstig de bepalingen in de statuten, 

toegevoegd aan de algemene reserve (publiek). 

 

 

 

          

CONTROLEVERKLARING 

De verklaring van de controlerend accountant, overeenkomstig de wet- en regelgeving, is 

opgenomen in de volgende pagina’s. 

  



 

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.        
 

Aan de raad van toezicht en  

het college van bestuur van 
Stichting Elan 

Hoflaan 10a  
1217 EA  Hilversum  

 

 
 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Elan te Hilversum 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 Elan op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met 

de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.  
 

De jaarrekening bestaat uit:  
 

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Elan, 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.  

 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 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  
 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  
 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens. 
  



 

 
 

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 op grond van de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 2020 en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 

het college van 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 met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 

van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. het college van 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 Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is het college van 
bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van 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 college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 

haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. het college van 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 fouten of fraude 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 en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 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 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 college van 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het college van 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 stichting 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 deze 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.  
 

 
Amsterdam, 23 juni 2021 

 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

 
 

Was getekend 
 

 

De heer C. Rabe 

Registeraccountant 
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON  
      

Naam: Stichting Elan 

       

Adres: Hoflaan 10a   

 

1217 EA 
Hilversum     

       

Telefoon: 035 - 6852847 

       

E-mailadres: info@stichtingelan.nl 

       

Internetsite: www.stichtingelan.nl 

       

Bestuursnummer: 42687 

       

Contactpersoon: Mw. A.A.B. Fischer 
E-mailadres: info@stichtingelan.nl 
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