
20 20
BESTUURS VERSLAG



32  SIGNUM  Bestuursverslag 2020

Colofon

Redactie

Ontwerp

Sietske Mol

Signum Onderwijs

Inhoud
Voorwoord

Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving

Maatschappelijke thema’s

Visie en besturing

Risicomanagement

Bedrijfsvoering

Toekomstige ontwikkelingen

Continuïteitsparagraaf

Contactgegevens

4

6

7

11

25

31

41

51

55

1

2

3

4

6

7

8

INHOUD

Primair proces28 5



54  SIGNUM  Bestuursverslag 2020

Voorwoord

We kunnen er niet omheen, vanaf de eerste persconferentie van de Brabantse burgemeesters in maart 2020 heeft corona 
ons onderwijs en het gesprek daarover bepaald. Het was een kantelpunt, dat ons leven en werk op zijn kop zette. Zo 
maakte een heel ‘gewone’ Signumtraditie, om elkaar bij een ontmoeting de hand te schudden, plaats voor een ongewone 
anderhalve meter afstand. En veranderde de zo ‘vanzelfsprekende’ aai over de bol van een leerling in naar elkaar zwaaien 
op een beeldscherm. We belandden met elkaar in een nieuwe werkelijkheid. Er was ongeloof, onmacht, frustratie en 
verdriet. Er was ook enorme veerkracht. Eens temeer bleek: dat wat iemand raakt, zet hem in beweging. 

De eerste schrik te boven gingen we bij de eerste lockdown samen onmiddellijk op zoek naar mogelijkheden. 
Thuisonderwijs, online werkoverleg, iedereen maakte er het allerbeste van. Op veel plekken ontstond een intensieve 
samenwerking tussen opvang en scholen om noodopvang vorm te geven. Ook de samenwerking tussen scholen en 
bestuur werd positief versterkt. Op de momenten dat de scholen weer (deels) open mochten, waren we opgelucht en 
strijdvaardig. Welke realiteit zich ook aandiende, we zetten steeds onze schouders eronder om aan onze maatschappelijke 
opdracht te voldoen en het beste te doen voor onze leerlingen.

In dit volstrekt nieuwe en vaak lastig begaanbare landschap van richtlijnen en tegenstrijdige belangen was er naast de 
praktische uitdaging ook de mentale opgave. Ieders onderwijshart ging uit naar de kinderen die met het wegvallen van 
het-naar-schoolgaan niet alleen het leren in de klas moesten missen, maar ook het spelen met vriendjes en vriendinnetjes 
en het warme contact met juffen en meesters. We snakten er zelf ook naar. 
Corona deed (en doet) veel met het welbevinden van de mensen in de kindcentra. Een groot compliment is dan ook op 
zijn plaats aan onze leraren, directeuren en alle andere medewerkers. Zij hebben zich met meer dan bovengemiddelde 
inspanning ingezet om, ondanks de bijzondere sterk wisselende omstandigheden en grote zorgen om hun eigen 
gezondheid en die van familie en/of collega’s, goed (thuis)onderwijs te blijven verzorgen. We zijn ongelofelijk trots op de 
spankracht, veerkracht en draagkracht van alle Signum medewerkers. 

Zelden was een terugblik zo beladen. Het jaar 2020 is er niet een om al te lang naar om te kijken, we richten ons vooral 
op het nu en de toekomst, ze vragen al onze aandacht. Wel nemen we mee wat van waarde is. We lieten onderzoek 
doen naar de vraag welke ervaringen in het afgelopen jaar van blijvend nut voor ons kunnen zijn. Wat vonden kinderen, 
ouders, onderwijzend en ander personeel positief en wat vinden zij niet voor herhaling vatbaar? Op basis van de 
uitkomsten hebben we onze meerjarenontwikkelprogramma’s aangescherpt, met name als het gaat om het vergroten van 
kansen voor kinderen, het ontwikkelen van een professionele leeromgeving en lerende cultuur en het versnellen van de 
digitaliseringsagenda. Voorop staan daarbij als altijd, en misschien wel meer dan ooit, de optimale ontwikkeling en het 
welbevinden van onze leerlingen én onze medewerkers. 

Jan Heijmans

Arlène Denissen

Voorzitter college van bestuur

Lid college van bestuur

VOORWOORD
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1
Verplichte thema’s vanuit 
wet- en regelgeving

Het treasurybeleid van de stichting is risicomijdend en defensief. 
Daarbij worden de richtlijnen uit de regeling ‘Beleggen, Lenen en 
Derivaten OCW 2016’, die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft opgesteld (6 juni 2016 met kenmerk 
WJZ/800938), nageleefd. Signum heeft een treasurystatuut 
waarin kaders zijn vastgelegd: uitgangspunten, doelstellingen, 
richtlijnen en limieten. Signum belegt niet in derivaten en heeft 
geen leningen opgenomen noch uitgezet uit welke hoofde dan 
ook en heeft hierdoor geen koersrisico’s en kredietrisico’s. Wel 
heeft Signum in het verleden het overschot aan liquide middelen 
in obligaties uitgezet. Deze portefeuille is de afgelopen jaren 
afgebouwd en in 2020 volledig verkocht. De treasuryfunctie is 
beperkt en richt zich voornamelijk op geldstroombeheer en de 
administratieve organisatie omtrent de activiteiten die nodig zijn 
voor een efficiënt betalingsverkeer. 

Treasury

Voor schooljaar 2019-2020 ontvingen de scholen € 225 
per leerling en voor 2020-2021 € 243,86 per leerling aan 
werkdrukgelden. Voor de inzet hiervan maakten de teams hun 
eigen keuzes, in nauw overleg met de medezeggenschapsraden. 
Men kan kiezen uit: personeel, materieel, professionalisering of 
overig. De gelden van de werkdrukregeling zijn binnen Signum 
haast volledig opgenomen in de personele bemensing (97,9%). 
Kindcentra Wittering.nl en Kameleon-de Graaf hebben een 
klein percentage besteed aan materieel (respectievelijk 1,6 

Verantwoording besteding extra middelen 
werdrukverlaging PO

en 3,6%). Wittering.nl (7%), de Haren (23%) en de Troubadour 
(3,2%) hebben een deel ingezet op professionalisering. Ook voor 
komend jaar zullen de gelden met name ingezet worden ten 
behoeve van personele bezetting.

Signum ontving in 2020 ruim € 1.2 miljoen aan middelen uit 
hoofde van de prestatiebox. Dit geld is door de scholen besteed 
aan cultuureducatie, leermethodes en professionalisering van 
personeel.

Verantwoording besteding middelen 
prestatiebox

2 Maatschappelijke thema’s

Er is nauw overleg tussen het CvB en het hoofd HR 
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding. In deze 
gesprekken is het strategisch beleidsplan telkens thema van 
gesprek. In 2020 is aandacht besteed aan de gesprekscyclus 
(groei, eigenaarschap en verbinding). In de beleidsvoorbereiding 
zijn ook directeuren en de PGMR betrokken.  
In het kader van de regie op verzuim werken we vanuit de 
kernwaarden van Signum. Ruimte binnen kaders, eigenaarschap 
en ontwikkelmogelijkheden worden telkens besproken. Ook 
hierin vindt veelvuldige afstemming met alle geledingen plaats.  
Het functiehuis van het OOP is opnieuw ingericht. Dit is 
goed ontvangen (er is geen bezwaar aangetekend bij de 
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering). Komend 
jaar ontwikkelt HR beleid waarin procedures en afspraken 
beschreven staan gericht op doorgroei op functieniveau. Hierin 
betrekken we stakeholders uiteraard in een vroeg stadium. 

Strategisch personeelsbeleid

Met een lopend ondersteuningsplan en de beoogde herziening 
van de schoolondersteuningsprofielen in 2021 was 2020 voor 
passend onderwijs een uitvoeringsjaar met weinig nieuw beleid. 
De jaarlijkse rapportage vanuit het samenwerkingsverband geeft 
zicht op de kwaliteit van onze basisondersteuning. Deze is over 
het algemeen op orde. Bij de aangevraagde arrangementen 
zien we dat deze in toenemende mate door onze eigen mensen 
kunnen worden ingevuld. Dat is een mooie ontwikkeling omdat 

Passend onderwijs

we op die wijze knowhow opbouwen ten behoeve van onze 
inclusieve onderwijsbenadering. 
Nieuw dit jaar is de routing van de wijkgelden. Die zijn direct 
opgenomen in de schoolbegrotingen en lopen niet meer via 
SSPOH. Hierdoor blijft er geen geld meer op de plank liggen, 
maar zetten we het volledig in voor de ondersteuning van 
kinderen in de klas of in de school. 
Corona maakte dat ook het passend onderwijs anders liep dan 
anders. Zo konden experts en ondersteuners in perioden niet 
de scholen in en werd door gerichte inventarisatie een groep 
kinderen zichtbaar die tijdens de lockdowns een onvoldoende 
veilige of stabiele thuissituatie hadden. Deze groep van zo’n 50 
kinderen hebben we met noodopvang in de scholen kunnen 
helpen.  
Voor kinderen met arrangementen betekenden de lockdowns en 
halve openstelling vaak ook een andere aanpak. Veelal werden 
arrangementen op basis van een extra evaluatie verlengd, zodat 
ook deze kinderen met de juiste ondersteuning de gewenste 
ontwikkeling konden doormaken. 

2 MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
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Toewijzing van middelen naar schoolniveau
De impact van het coronavirus op het openbare leven en op de inrichting 
van het onderwijs is zonder meer groot te noemen. De maatregelen die 
vanuit de regering (op advies van het RIVM) werden opgelegd hebben 
een grote invloed (gehad) op de werkzaamheden en het welbevinden 
van het personeel in de kindcentra. De maatregelen doen (en deden) een 
stevig appèl op de flexibiliteit, de creativiteit, het organisatietalent en 
de communicatievaardigheden van elke werknemer. Dit heeft enerzijds 
werkdruk en gevoelens van angst en onzekerheid veroorzaakt, anderzijds 
ook nieuwe ontwikkelingen laten groeien en kansen gecreëerd.  
Zo is veel ervaring opgedaan met het verzorgen van online lessen 
voor thuisonderwijs en het organiseren van werkoverleg. Op veel 
plekken is een intensieve samenwerking ontstaan tussen opvang 
en scholen om de noodopvang tijdens de lockdowns en het hybride 
onderwijs vorm te geven. Ook de intensivering van de samenwerking 
met het bestuur is zeer betekenisvol. Niet alleen op het gebied van 
de adequate toelevering van beschermingsmiddelen (zoals maskers, 
handgel, spatschermen et cetera), maar ook door het inrichten van een 
coronaspreekuur waar medewerkers met vragen terecht konden en 
waar nodig extra ondersteuning van de Signumcoaches werd geboden. 
Het besluit om ook eigen medewerkers (C-pool) in te zetten bij de 
vervanging van zieke medewerkers, zwangere medewerkers (in het 
3e kwartaal van hun zwangerschap), of degenen die op de testuitslag 
van eventuele besmetting wachtten, heeft een positieve impact gehad 
op de continuïteit van het onderwijs en de betrouwbaarheid van de 
verzuimcijfers. Ook de waardering vanuit het bestuur door het regelmatig 
geven van kleine attenties en complimenten, is positief ontvangen. 

Impact coronavirus

Het personeelstekort is in het primair onderwijs een groeiend probleem. 
Ook Signum merkt dat het moeilijker wordt om vacatures in te vullen. 
Werving en selectie vraagt veel aandacht. Vacatures worden eerst intern 

Arbeidsmarktproblematiek

en vervolgens ook extern uitgezet. In enkele gevallen worden vacatures 
tegelijkertijd in- en extern uitgezet. De werving en selectie wordt 
gedaan via de kanalen LinkedIn, Indeed en via de nieuwe website. Het 
contact met de basisschoolcoaches die de LIO-stagiaires begeleiden is 
geïntensiveerd, met als doel de studenten in een vroegtijdig stadium te 
laten kennismaken met Signum als werkgever en hen op de hoogte te 
stellen van eventuele vacatures. Ook zijn er in 2020 vijf zij-instromers 
gestart. Signum werkt aan een sterk werkgeversmerk en profileert zich 
in netwerken en bij opleidingen. Daarnaast onderzoeken we andere 
mogelijkheden om de flexibele schil te verruimen. Er wordt gekeken 
of professionals uit andere branches bepaalde vakken of onderdelen 
kunnen verzorgen. Bovendien is er een medewerker PR aangenomen 
die als taak heeft de PR en communicatie te optimaliseren. Ondanks de 
arbeidsmarktproblematiek is er in de tweede helft van 2020 geen gebruik 
gemaakt van externe leerkrachten. Zo is veel ervaring opgedaan met het 
verzorgen van online lessen voor thuisonderwijs en het organiseren van 
werkoverleg. Op veel plekken is een intensieve samenwerking ontstaan 
tussen opvang en scholen om de noodopvang tijdens de lockdowns 
en het hybride onderwijs vorm te geven. Ook de intensivering van de 
samenwerking met het bestuur is zeer betekenisvol. Niet alleen op het 
gebied van de adequate toelevering van beschermingsmiddelen (zoals 
maskers, handgel, spatschermen et cetera), maar ook door het inrichten 
van een coronaspreekuur waar medewerkers met vragen terecht 
konden en waar nodig extra ondersteuning van de Signumcoaches werd 
geboden. Het besluit om ook eigen medewerkers (C-pool) in te zetten bij 
de vervanging van zieke medewerkers, zwangere medewerkers (in het 
3e kwartaal van hun zwangerschap), of degenen die op de testuitslag 
van eventuele besmetting wachtten, heeft een positieve impact gehad 
op de continuïteit van het onderwijs en de betrouwbaarheid van de 
verzuimcijfers. Ook de waardering vanuit het bestuur door het regelmatig 
geven van kleine attenties en complimenten, is positief ontvangen. 

2 MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
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Onze HR-medewerkers willen graag weten wat er leeft in de organisatie 
en waar behoefte aan is. Ze gaan dan ook regelmatig in gesprek met 
directeuren en andere medewerkers. Naast de HRM-HRD-groep heeft 
het hoofd HR geregeld overleg met de Signumcoaches, de directeuren en 
medewerkers uit de klankbordgroep en de werkgroep GMR personeel. 
Ook faciliteert hij onderzoek onder medewerkers (bijvoorbeeld over 
de arbodienst en gesprekkencyclus), overlegt hij met (potentiële) 
zij-instromers en poolers over hun ervaringen en spreekt hij op de 
introductiemiddag voor nieuwe medewerkers. 

In verbinding

Tien scholen van Signum hebben recht op bekostiging ten behoeve 
van het tegengaan van onderwijsachterstanden. Vanaf schooljaar 
2019-2020 vindt de toewijzing van middelen door het Rijk plaats via 
indicatoren van het CBS. Ten opzichte van de oude verdeelsleutel heeft 
dit voor scholen van Signum een fors negatieve impact die in vier jaar 
oploopt naar € 834.000. Scholen beslissen zelf hoe ze bovenstaande 
budgetten zo effectief mogelijk kunnen inzetten voor het doel 
waarvoor ze verstrekt worden. Voor alle scholen geldt dat de middelen 
vrijwel geheel gebruikt worden voor inzet van extra personeel. Denk 
bijvoorbeeld aan verkleining van klassen, extra onderwijsassistenten of 
meer personele capaciteit voor gerichte ondersteuning van leerlingen. 
Een NRO-aanvraag van € 0,5 miljoen voor een onderwijswerkplaats 
’onderwijsachterstanden’ die in samenwerking met UvA, Fontys en 
SSPOH-partners werd opgesteld, werd inhoudelijk positief beoordeeld 
maar helaas toegekend aan andere aanvragers. De deelname van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch aan de Gelijke Kansen Alliantie bood wel 
mogelijkheden. De zomerschool die vanuit dit beleid door CompasNul13 
werd georganiseerd is door vele kinderen bezocht. 
De coronapandemie lijkt bestaande kansenongelijkheid vaak te 
bestendigen. Thuisonderwijs tijdens lockdowns vraagt om voorzieningen 
als ruimtes, werkplekken, devices en netwerkverbindingen, maar ook 
om stabiliteit en aandacht van ouders. Onze scholen merkten tijdens de 
lockdowns de verschillen in thuissituaties. Via de gemeente en via NGO’s 
heeft Signum een flink aantal devices voor kinderen weten te verkrijgen.   

Onderwijsachterstanden

Visie & Besturing3
Visie en besturing

3.1 Missie, visie, kernwaarden

Missie: waarom wij bestaan
Signum is een organisatie voor bijzonder onderwijs, bestaande uit 
authentieke scholen, die vanuit waardenbewustzijn met eigenzinnig 
onderwijs willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en 
initiatiefrijke kinderen. Deze missie komt tot uiting in ons motto: 
Ondernemend in goed onderwijs.

Visie: wat wij willen bereiken
Signum wil dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, liefst in de eigen 
wijk. Wij bieden een eigentijdse, kansrijke ontwikkelomgeving en dragen 
bij aan een ondersteunend pedagogisch netwerk. Daartoe benutten we de 
passie en potentie van medewerkers. We leren, ontwikkelen en innoveren 
in professionele leergemeenschappen en werken samen met partners in en 
om de kindcentra.

Onze kernwaarden: wat wij belangrijk vinden
De kernwaarden van Signum vormen het DNA van de organisatie. Signum 
onderscheidt een drietal eindwaarden, die aangeven waar het ons in 
essentie om gaat:  
• kindcentra als oefenplaats voor het leven; 
• de wijk en de wereld een beetje mooier (leren) kleuren;  
• van betekenis zijn voor jezelf, de ander en je omgeving. 

De bijbehorende instrumentele waarden zijn: vertrouwen, verbinden en 
ondernemen. Ze helpen om onze eindwaarden te realiseren. 

De optimale ontwikkeling van kinderen, dat is waar het ons om gaat. 
Daarvoor zijn professionals nodig die op de goede plek de goede dingen 
doen, in verbinding met elkaar, met ouders en met partners in het 
kindcentrum en de wijk.

Strategisch
Toegenomen maatschappelijke druk en veranderend toezicht vragen 
om transparante en verantwoorde keuzes in ons onderwijsbeleid, 
bewuste keuzes waarmee we onze eigen context inkleuren. We kijken 
daarbij naar mogelijke toekomstscenario’s en de trends die daarop van 
invloed zijn. Het vak van onderwijsprofessional wordt complexer en 
dynamischer. Met de arbeidsmarktkrapte neemt ook het belang van 
goed werkgeverschap toe. We zien ook de bereidheid tot samenwerken 
en mogelijkheden om actuele vraagstukken interprofessioneel en 
interdisciplinair te benaderen.  

Ontwikkeling
Het strategisch beleidsplan gaat over ontwikkeling: van onze leerlingen, 
van ons personeel en van de samenwerking met elkaar en onze 
partners. Bij elk van deze thema’s hebben we een aantal centrale vragen 
gesteld, kwesties waar we als onderwijsorganisatie dagelijks mee te 
maken hebben en die direct raken aan onze verantwoordelijkheid. 
Daarbij hebben we concrete doelstellingen geformuleerd die we 
periodiek met elkaar zullen evalueren. Omdat we op deze drie 
gebieden meet- en merkbaar vooruitgang willen boeken, hebben we ze 
impactgebieden genoemd.  

3.2 Beleid

3 VISIE EN BESTURING
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Beweging  
Voorop staat de beweging die de kindcentra maken in de drie 
impactgebieden. Voorwaarde hiervoor is dat we ook als organisatie 
groeien. We willen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, het 
primaire proces optimaal kunnen ondersteunen, kunnen vernieuwen, 
veranderen en verbeteren. Vanuit ons beleidsplan willen we verbetering 
en verandering richten, onze interne organisatie verbeteren en het 
eigenaarschap in de lijn versterken. 

3.3 Juridische & interne 
organisatiestructuur 
Op 1 augustus 2020 vallen onder stichting Signum 22 basisscholen en 1 
speciale basisschool in de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Zaltbommel.

Brin nr School Plaats

Brin nr School Plaats

07UF Empel

05KL Engelen

03JH Rosmalen

05IZ Rosmalen

05JA Rosmalen

Basisschool 't Wikveld

Basisschool De Matrix

Kindcentrum Het IJzeren Kind

De Troubadour School voor 
Basisonderwijs

Basisschool De Masten

06KY Rosmalen

08MV

09PF

27ZA

31JG

Rosmalen

Rosmalen

Rosmalen

Rosmalen

12BT

12TH

12ZR

13WW

14AE

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

14VM

15KA

Rooms Katholieke Basisschool 
Den Krommenhoek

Basisschool 't Ven

Educatief Centrum 't Sparrenbos

Wittering.nl

Campus aan De Lanen

Basisschool het Palet

Basisschool de Haren

Basisschool de Duizendpoot

15MN

15RJ

24AZ

31LY

04VC

27UZ

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

Zaltbommel

Zaltbommel

Kindcentrum Westerbreedte

Kindcentrum Het Stadshart

Rooms Katholieke Basisschool 
de Kruisboelijn

RK Basisschool De Kameleon

Rooms Katholieke Basisschool 
De Kwartiermaker

Rooms Katholieke Basisschool 
't Boschveld

Rooms Katholieke Basisschool 
't Schrijverke

Kindcentrum Zuiderster

School voor Speciaal 
Basisonderwijs Toermalijn

de Fonkelsteen

Signum hanteert de Code Goed Bestuur in het primair 
onderwijs. Signum wordt bestuurd door een college van 
bestuur (CvB) bestaande uit twee personen. Het CvB 
legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT). 
Daarmee is voldaan aan de vereiste scheiding tussen 
besturen en toezichthouden.   

Het CvB is het bevoegd gezag en verantwoordelijk 
voor het realiseren van de doelstellingen van de 
stichting. Hierbij wordt zij ondersteund door de 
medewerkers op het stafbureau. De dagelijkse leiding 
van de scholen ligt bij de directeuren van de scholen. 
Zij leggen hierover verantwoording af aan het CvB. 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de functionarissen liggen vast in de statuten, de 
reglementen van CvB en RvT en de procuratieregeling.   

3 VISIE EN BESTURING
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Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteams en ouders 
actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. In de ‘horizontale 
dialoog’ zijn in 2020 de medezeggenschapsregelingen geëvalueerd, is een 
begin gemaakt met de herijking van het toezichtkader en zijn we binnen het 
directeurenoverleg gestart met regiegroepen. Deze activiteiten hebben alle 
als doel om de interne dialoog verder te versterken en vorm te geven. 

In 2020 lag de focus van het beleid van het CvB op het verder versterken van 
de gewenste basiskwaliteit en basisprofessionaliteit van de organisatie. We 
zijn gestart met de nieuwe kwaliteitsjaarcyclus. Op een twaalftal scholen 
zijn verdiepte analyses uitgevoerd met behulp van de ‘topic clock’ en werd 
een eerste serie monitorgesprekken gevoerd. Als gevolg van de impact van 
corona hebben de schoolbezoeken dit jaar geen doorgang kunnen vinden. 

Op grond van gewijzigde beroepsbeelden en een nieuwe CAO PO is het 
functiegebouw van Signum herzien. Daarnaast heeft een onderzoek naar 
de kwaliteit van ‘praktijkoefenplaatsen’ nieuwe inzichten opgeleverd in de 
gewenste kwalitatieve personeelsbezetting en de wijze waarop stages en 
professionalisering vormgegeven kunnen worden. 
 
In het programma ‘Focus op de basis’ zijn o.a. het financieel beleid, 
de planning-en-controlcyclus en het risicomanagement verder op 
orde gebracht. Op stedelijk niveau is onderzoek gedaan naar de 
eigendomsverhoudingen binnen de onderwijshuisvesting. Ook is in 2020 de 
meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. 

3.4 Versterken van dialoog, 
kwaliteit en professionaliteit

Het coronavirus had grote impact op onze samenleving en raakte ook 
het onderwijs hard. Het leven van kinderen, ouders en medewerkers 
werd in 2020 volledig anders. Naast een acute omschakeling naar digitaal 
thuisonderwijs kregen we te maken met sterk wisselende regimes ten 
aanzien van hygiëne, eisen ten aanzien van schoolgebouwen, onvoldoende 
testcapaciteit, verschillende lockdowns, het organiseren van noodopvang en 
compensatieprogramma’s, et cetera.  

De veiligheid van kinderen en medewerkers is steeds onze hoogste prioriteit 
geweest. Daarnaast hebben we alles in het werk gesteld om het mogelijk 
te maken dat ieder kind goed (thuis)onderwijs kon ontvangen. Zo is er 
stedelijk intensief samengewerkt om alle kinderen goed in beeld te houden, 
kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen en waar nodig extra 
investeringen te doen in gebouwen of de ICT-infrastructuur.  
 
In dit jaarverslag is een groot compliment op zijn plaats aan onze leraren, 
directeuren en alle andere medewerkers. Zij hebben zich met meer dan 
bovengemiddelde inspanning ingezet om, ondanks de bijzondere sterk 
wisselende omstandigheden en grote zorgen om hun eigen gezondheid en 
die van familie en/of collega’s, goed (thuis)onderwijs te blijven verzorgen. 
We zijn ongelofelijk trots op de spankracht, veerkracht en draagkracht van 
alle Signum medewerkers.

3.5 Onderwijs in tijden van corona 3.6 Maatschappelijke 
verantwoord ondernemen
Conform de Code Goed Bestuur PO is het verzorgen van goed onderwijs 
onlosmakelijk verbonden met de bredere verantwoordelijkheid voor 
de zorg, veiligheid en het creëren van gelijke ontwikkelingskansen voor 
kinderen. De betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
impliceert voor Signum een authentieke betrokkenheid bij de belangen 
van anderen (stakeholders), naast de verantwoordelijkheid voor de eigen 
organisatie, in de zin van sociaal rendement en continuïteit. Als waarden-
gedreven organisatie zit deze brede verantwoordelijkheid in onze DNA. 
Signum geeft vanuit haar kernwaarden invulling aan haar maatschappelijke 
opdracht en ziet haar kindcentra als oefenplaats voor het leven. Bij ons 
werken en leren mensen die van betekenis willen zijn voor zichzelf, de 
ander en hun omgeving. We kiezen er bewust voor om impact te maken 
in de wijk, en om de wereld om ons heen een beetje mooier te (leren) 
kleuren. Deze waarden zijn onder anderen terug te vinden in ons HR-beleid 
en in ons beleid ten aanzien van duurzaamheidsontwikkeling. Voor ons HR 
beleid betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen het 
bevorderen van inclusiviteit, vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. 
Ook de integriteit moet zijn gewaarborgd. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat menselijke waardigheden worden beschermd, passende 
arbeidsvoorwaarden worden geboden en er wordt gewerkt in een gezonde 
en veilige werkomgeving.  
   
In paragraaf 5.19 worden onze activiteiten op het gebied van 
duurzaamheidsontwikkeling verder toegelicht. Onderstaand een greep 
uit ons beleid en onze initiatieven op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen:  
• Verantwoordelijkheid nemen. Signum heeft een bijdrage geleverd  
 aan de totstandkoming van een gemeentelijk beleid ten aanzien van  
 Piet nieuwe stijl.  
• Kansen voor kinderen vergroten. In samenwerking met Stichting  
 Leergeld hebben we tijdens de eerste lockdown gezinnen met een  
 achterstandsindicatie voorzien van digitale apparatuur.  

Gezonde omgeving stimuleren. Diverse schoolpleinen zijn of worden 
ingericht met de nadruk op spelen, bewegen en groen. Diverse scholen 
ontwikkel(d)en initiatieven op het gebied van veilige school en gezonde 
school. Buiten leren wordt onderdeel van het onderwijsconcept. In KC De 
Kruisboelijn loopt bijvoorbeeld het traject Samen Buiten Leren.  

• Toegankelijkheid faciliteren. Scholen profileren zich op een    
bijzondere manier op het gebied van toegankelijkheid, bijvoorbeeld   
KC De Masten.  

• Innoveren in passend onderwijs. Scholen profileren zich op een  
bijzondere manier op het gebied van inclusiviteit, bijvoorbeeld KC ’t 
Schrijverke met het concept Co-Teaching.  

• Transparantie en ethisch gedrag voorleven (tone at the top). 
Voorspelbaarheid in handelen en transparantie van bestuur en 
besluitvorming is een belangrijke bouwsteen van ons besturingsfilosofie. 
We geven hier vorm en inhoud aan door bijvoorbeeld onze 
medezeggenschap in een vroeg stadium mee te nemen in ons 
besluitvormingsproces.  

• Respecteren belangen van stakeholders. Na de eerste lockdown heeft 
De Argumentenfabriek een onderzoek gedaan onder medewerkers, 
ouders en kinderen om lessons learned op te halen. De bevindingen uit 
dit onderzoek zijn vertaald naar concrete verbeteractiepunten die zijn of 
worden opgevolgd. 

3 VISIE EN BESTURING
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Om onze ambities op het gebied van kindontwikkeling en de ontwikkeling van 
medewerkers te kunnen realiseren, is samenwerking essentieel. Wij willen meer 
inclusief onderwijs van hoogwaardige kwaliteit bieden, passend bij de context van 
de wijk. Het organiseren van partnerschappen in en rond de kindcentra is gericht 
op de realisatie van deze ambitie. Samenwerken krijgt daarmee een belangrijke 
interprofessionele component, maar vindt ook plaats in het kader van educatief 
partnerschap met ouders. Onderstaand overzicht geeft weer hoe Signum de 
samenwerking met andere schoolbesturen heeft ingericht. 

Partner(s)

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

• hcsobnegotreH-s‘ sjiwrednO kjileknageoT neemeglA gnithcitS 
• .o.e thguV sjiwrednosisab kjiletsirhC stnatsetorP ne keilohtaK gnithcitS 

Leijestroom
• peorgnelohcS soiliF 
• tbA suinotnA nalpaneJ gnithcitS 
• Vrije School de Driestroom
• Islamitische basisschool Nour

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Schoolbesturen in de regio ‘s-Hertogenbosch, Vught, Schijndel, Boxtel en 
de Bommelerwaard.

Samwerkingsvorm

Stichting Schoolbesturen Primair 
Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (SSPOH)

Stichting facilitair beheer 
Kindcentra (SBK)

Stichting Digid@ct

Stichting Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs de Meierij

Onderwijs Mobiliteitscentrum-073

Omschrijving samenwerking

Platform voor afstemming en overleg 
over het lokaal primair onderwijsbeleid 
met de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Facilitaire dienstverlening en beheer van 
kindcentra

IT dienstverlening tbv kindcentra en 
stafbureau

Bieden van Passend Onderwijs en 
ondersteuning aan  leerlingen

Gezamenlijke vervangerspool ten 
behoeve van kort- en langdurige 
vervangingen op scholen

• hcsobnegotreH-s‘ sjiwrednO kjileknageoT neemeglA gnithcitS 
• draawrelemmoB sjiwrednO KR gnithcitS 
• jireieM ne saaM sjiwrednO raabnepO laanoigeR gnithcitS 
• tbA suinotnA nalpaneJ gnithcitS 

3.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden 
partijen, waaronder samenwerkingsverbanden

Stedelijke samenwerking
De Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs (SSPOH) heeft samen met de 
kinderopvangpartners in de stad haar visie geëxpliciteerd in vier ambities:    
•       Gelijke kansen voor elk kind (uitvoeringsagenda);    
•       Ononderbroken ontwikkeling in eigentijdse speel- en leeromgevingen  
         (ontwikkelagenda);    
•       Gemeenschappelijke professionalisering (professionaliseringsagenda);   
•       Voortdurende kwaliteitsverbetering (kwaliteitsagenda).   

Op basis van deze ambities tekenen zich in het stedelijk overleg drie 
werklijnen af voor een nieuwe Bossche Educatieve Agenda vanaf 2022: 
wijkgericht werken, kansen voor kinderen, en doorgaande ontwikkeling 
0-15.  
  
1.     Wijkgericht werken   
In deze werklijn komen de wens tot meer thuisnabije 
inclusievere voorzieningen, een bij de wijkuitdagingen passende 
ondersteuningsstructuur en een intensievere samenwerking 
tussen onderwijs en zorg samen. Concreet zijn in 2020 de 
schoolondersteuningsplannen van de Signum scholen herzien, zijn de 
proeftuinen onderwijs-zorg geëvalueerd en als doorbraakprojecten 
verankerd in het gemeentelijk beleid, is sbo De Sprankel gesloten 
en ontwikkelt sbo De Toermalijn in Zaltbommel zich tot inclusievere 
voorziening voor de Bommelerwaard.  

2.     Kansen voor kinderen   
In deze werklijn gaat het om de verankering van alle activiteiten rond ‘gelijke 
kansen’, achterstandenbeleid, Brede Bossche Scholen (BBS) en inhoudelijke 
ontwikkelingen als ‘Niet stapelen maar vervangen’ (NSMV). Concreet heeft 
Signum in 2020 laptops en tablets uitgeleverd aan minima ten behoeve 
van thuisonderwijs, zijn samen met partners zomerscholen opgezet, is een 
knelpunteninventarisatie BBS uitgevoerd en namen zeven Signumscholen 
deel aan NSMV.   

  

3.     Doorgaande ontwikkeling 0-15   
Op stedelijk niveau krijgen in deze werklijn alle activiteiten van 
Compas013 een plek. Het gaat dan bijvoorbeeld om VVE-beleid, 
kindcentrumontwikkeling, nieuwkomersgroepen en de aansluiting 
PO-VO. Conform ons beleid streven we onverminderd naar een 
doorgaande ontwikkeling van 0 tot 18 jaar en kijken we vanuit een breed 
perspectief naar de ontwikkeling van kinderen. Daartoe ontwikkelen 
we met kindcentrumpartners eigenzinnige concepten passend bij de 
ontwikkelbehoeften van kinderen in de wijk. In 2020 is de nieuwbouw 
van Campus aan de Lanen gestart en wordt in samenwerking met Kanteel 
Kinderopvang in KC Meerlaer en KC ’t Stadshart geëxperimenteerd met 
integrale aansturing. Ook op andere locaties vinden experimenten plaats in 
de buitenschoolse opvang en/of inzet van gemeenschappelijk personeel. 

3 VISIE EN BESTURING
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3.8 Bestuurders en 
toezichthouders en hun betaalde 
en onbetaalde (neven)functies

Het CvB bestond in 2020 uit:  

Dhr. Jan Heijmans (1959), voorzitter college van bestuur  
Nevenfuncties uit hoofde van functie:  
• Bestuurslid Stichting SSPOH (onbezoldigd)  
• Bestuurslid Stichting SBK (onbezoldigd)  
• Bestuurslid Stichting Digidact (onbezoldigd)  
• Lid Adviesraad PACT voor Kindcentra (onbezoldigd)  
Andere (bestuurlijke) nevenfuncties:  
• Lid bestuur Stichting de Brink te Dalfsen (variabele 
onkostenvergoeding)
• Lid toezichthoudend bestuur SWV PO de Meierij 
  
Mevr. Arlène Denissen (1965), lid college van bestuur  
Nevenfuncties uit hoofde van functie:  
• Bestuurslid Stichting Digidact (onbezoldigd)

In schematische weergave RvT leden:

Voorzitter: Carolien M. Angevaren (1956) (voorzitter)  
Hoofdfunctie: Directeur brandweerrepressie Veiligheidsregio Utrecht  
  
Lid: Bob (J.) R.H.J. van Kuijck (1965) (vicevoorzitter)   
Hoofdfunctie: Directeur SERUM Consultancy  
Nevenfuncties  
* Commissaris Huisartsencoöperatie West Brabant  
* Commissaris BMOP Holding  
* Docent en Examinator MSc Accountancy Nyenrode Business 
Universiteit  
* Lid Raad van Tucht van de Vereniging van Register Controllers  

Lid: Leon (W.J.) Spaan (1964) 
Hoofdfunctie: Rector 2College   
Nevenfuncties  
• Bestuurslid SWV Portvolio   
  
Lid: Henri van Mil (1963) 
Hoofdfunctie: Directeur GEODAN   
Nevenfuncties  
* Lid van de investeringscommissie van het Brabant Startup Fund van de 
Provincie Noord-Brabant  
  
Lid: Yvonne (E.M.) Jurjus (aanstelling per 1-08-2019) (1965)
Hoofdfunctie: Governance auditor / inspecteur bestuurstoezicht bij de 
Inspectie voor Leefomgeving en Transport (vanaf 1 mei 2020)  
Nevenfuncties  
* Bestuurslid Parochie Heilige Maria Rosmalen-’s-Hertogenbosch 
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3.9 Verslag Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad 

Samenstelling GMR
Personeelsgeleding:
• Mark van Halderen (De Matrix)
• Susanne Mulder (De Masten)
• Marieke Sondij (SBO Toermalijn)
• Gerdine van Wilgenburg (De Kruisboelijn)
• Vacature

Oudergeleding:
• Anuszka van Berkum (De Kruisboelijn)
• Jorno van Gelder (’t Sparrenbos)
• Rob Kantelberg (Het Palet)
• Vera van Limpt (De Masten)
• Iris Wubben (De Troubadour, voorzitter)

Rob Kantelberg heeft tussentijds afscheid genomen vanwege 
persoonlijke redenen. Voor Mark van Halderen 
liep zijn tweede zittingstermijn af en was daarmee niet herbenoembaar. 
Gerdine van Wilgenburg heeft 
besloten na afloop van haar eerste zittingstermijn in 2020 niet door te 
gaan voor een tweede termijn. Aan het 
einde van het kalenderjaar had de GMR daarmee 3 vacatures in de 
personeelsgeleding en 1 vacature in de 
oudergeleding. 
In 2021 nemen Vera van Limpt (afloop tweede termijn), Jorno van 
Gelder en Anuszka van Berkum (van beiden 
gaat het laatste kind van de basisschool). Daarmee ontstaan dus nog 
meer vacatures.
In de vergadering van 11 juni heeft Anuszka van Berkum het 
voorzitterschap overgenomen van Iris Wubben.
Prioriteit nu is de bezetting van alle vacatures. Streven is begin 2021 
verkiezingen te kunnen houden, zo 
mogelijk digitaal.

Structuur en functioneren bovenschoolse 
medezeggenschap
In 2019 is ervoor gekozen om met behulp van een externe adviseur te 
kijken naar de structuur en het 
functioneren van de medezeggenschap en contacten met de MR-en c.q. 
achterban.
In 2020 is besloten de structuur aan te passen. Daarmee vervallen de 
verkiezingsplatforms en worden de leden 
van de GMR gekozen door de leden van de Medezeggenschapsraden 

van de onder Signum ressorterende 
scholen. De omvang van de GMR wordt teruggebracht van 12 naar 10 
leden.
De veranderingen zijn verwerkt in het Medezeggenschapsstatuut, GMR-
reglement en MR-reglement en ter 
instemming voorgelegd aan GMR en Medezeggenschapsraden.

Werkgroepen
Behalve als lid van de GMR kunnen personeel en ouders zich ook 
inzetten in de werkgroepen. Er zijn drie 
werkgroepen:
• Personeel
• Financiën
• Onderwijs, ontwikkeling & ouders
De bezetting van de werkgroepen was in 2020 niet erg groot en de 
opkomst bij vergaderingen beperkt. Ook 
hier zal door de GMR in 2021 extra aandacht aan worden gegeven. 

Ambtelijke ondersteuning
Merel Janssen neemt de ambtelijke ondersteuning per 1 januari 2021 
over van Mabel van der Laag. Taken van 
de ambtelijke secretaris: in overleg met de voorzitters van GMR en CvB 
de agenda’s opstellen, verzorgen 
correspondentie en notuleren van vergaderingen.
De ambtelijk secretaris neemt deel in het landelijke netwerk van 
ambtelijke secretarissen.

Scholing
Op 13 en 28 oktober vond de cursus MR Start digitaal plaats. Totaal 19 
ouders en personeelsleden hebben aan 
deze cursussen deelgenomen. 
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3.10 Verslag Raad van Toezicht 

Visie op toezicht & naleving Code Goed Bestuur
De afgelopen jaren heeft de Raad van Toezicht (RvT) zich met name 
toegespitst op het resultaatgerichte toezicht. De ontwikkelfase 
van Signum als organisatie vroeg daarom. Inmiddels is de basis in 
belangrijke mate op orde. Dit geeft ons als RvT meer ruimte voor 
waardengericht toezicht: levert Signum als organisatie voldoende 
toegevoegde maatschappelijke waarde? Om te komen tot dit 
waardengericht toezicht en tot inhoudelijke discussies hebben we 
als RvT in 2020 al mooie stappen gezet. We hopen in 2021 onze 
herijkte visie op toezicht te kunnen vaststellen en het waardengericht 
toezicht daarmee ook een prominentere rol te geven in het 
toezichtkader en op de vergaderagenda.   
  
De RvT van Stichting Signum functioneert conform de Code Goed 
Bestuur van de PO-Raad en de voor de stichting geldende statuten en 
reglementen. De RvT heeft als taak om vanuit een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie en het beleid 
van het CvB, het naleven van wet- en regelgeving, de rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT adviseert 
gevraagd en ongevraagd het CvB, fungeert als klankbord en vervult 
de werkgeversrol voor het CvB. Bij de vervulling van hun taak richten 
de toezichthouders zich ook naar het belang van de organisatie. 
Met het oog op een goede vervulling van haar taken gaat de RvT 
uit van een vastgesteld toezichtkader, met behulp waarvan de 
aangelegenheden die de aandacht van de RvT vragen, gestructureerd 
aan bod komen.  

Samenstelling   
De RvT bestond op 1 januari 2020 uit vijf personen. Binnen de RvT 
zijn alle relevante kennisvelden, deskundigheden en relevante 

Overleg met CvB
Het CvB houdt de GMR elke vergadering mondeling op de hoogte van 
lopende zaken en ontwikkelingen.
Tussentijds werd de GMR via updates op de hoogte gehouden van 
dilemma’s en uitdagingen naar aanleiding 
van de corona-crisis. 
Op 28 januari 2020 zijn de verbetervoorstellen naar aanleiding van de 
resultaten van het onderzoek naar het 
functioneren van de GMR besproken met het CvB. De voorstellen van de 
GMR zijn door het CvB overgenomen.
Aandachtspunt blijft het tijdig ontvangen van de vergaderstukken.

Overleg met RvT
Op 11 juni en 6 oktober is overleg gevoerd met de Raad van Toezicht.
Met de Raad van Toezicht zijn de ervaringen van individuele GMR-leden 
over onderwijs in corona-tijd 
besproken. Ook met de RvT is de vereenvoudiging van de 
medezeggenschapsstructuur besproken. GMR en RvT 
hebben wederzijds waardering uitgesproken voor ieders ontwikkeling.

Overleg met dagelijks bestuur GMR ATO 
Scholenkring
In dit overleg is voornamelijk gesproken over de structuur van de 
bovenschoolse medezeggenschap bij beide 
stichtingen.

Bijeenkomsten GMR / genomen besluiten
3 februari 2020
• De GMR heeft input gegeven wat betreft bouwstenen voor kwaliteit.
• Besturingsfilosofie van het College van Bestuur: de GMR heeft 

zich in deze vergadering onthouden van advies, wel enkele 
aandachtspunten meegegeven aan het CvB.

• Stakingen zijn uitgebreid besproken

• Vakantierooster 2020-2021: positief advies GMR
• Mobiliteitsbeleid: instemming PGMR
• Structuur medezeggenschap: instemming van de GMR met 

voorstellen tot wijziging van de structuur.
11 juni 2020
• Bestuursformatieplan 2020-2021: PGMR stemt unaniem in.
• Concept jaarverslag en jaarrekening 2019: GMR geeft unaniem een 

positief advies
• Functiegebouw Signum: de notitie is ter kennisneming voorgelegd 

aan de GMR.
• Anuszka van Berkum wordt voorzitter, Iris Wubben wordt lid van het 

dagelijks bestuur.
6 oktober 2020
• Kennismaking met nieuwe hoofd bedrijfsvoering en toelichting 

begrotingscyclus.
• Informatie over de procedure aanpassing functiehuis en waardering 

OOP-ers en directeuren.
• Resultaten Kindcentrum Monitor.
• Protocol medische handelingen: instemming PGMR met de 

actualisering functiehuis directie en OOP Signum: de GMR stemt 
unaniem in.

• Besturingsfilosofie en organogram: de GMR adviseert unaniem 
positief.

• Medezeggenschapsstatuut, GMR-reglement, huishoudelijk 
reglement werkgroepen en MR-reglement:  
De GMR stemt unaniem in met het Medezeggenschapsstatuut. 
Unaniem wordt ingestemd met het GMR-reglement inclusief de in 
deze vergadering besproken aanpassingen. De GMR stemt unaniem 
in met het huishoudelijk reglement werkgroepen en geeft unaniem 
een positief advies inzake het MRreglement. Het statuut en MR-
reglement worden ter instemming voorgelegd aan alle MR-en. 

• Jaarplan GMR 2020: de GMR stelt unaniem het jaarplan 2020 vast 
inclusief wijzigingen die zijn besproken. 

• Ondersteuning beperkte bezetting PGMR: als er geen verandering 

komt in de bezetting van de PGMR, worden de werkgroepen 
Personeel en OOO samengevoegd ter ondersteuning van de 
PGMR. Per bijeenkomst van de werkgroepen wordt bekeken of 
samenvoeging nodig is.

10 december 2020
• De GMR heeft een eerste terugkoppeling gehad over het proces 

actualisering functiehuis OOP en directeuren.
• Project V: de PGMR stemt unaniem in.
• Notitie ‘Als kwaliteit de bedoeling is. Werken met bouwstenen 

voor kwaliteit.’: de GMR geeft unaniem een positief advies.
• Conceptbegroting 2021 en meerjarenbegroting: de GMR 

onthoudt zich van advies omdat onvoldoende transparant is hoe 
het beleid is gekoppeld aan de begroting. De GMR stelt hierover 
nog aanvullende vragen aan het CvB.

• Het aanbod van de MR-Academie vraagt nog om nader 
onderzoek en informatie.

• Werving nieuwe GMR-leden en verkiezingen: het stappenplan, 
verkiezingsreglement en samenstelling verkiezingscommissie 
worden vastgesteld.

• Het jaarverslag van de GMR wordt voorlopig vastgesteld en nog 
aangevuld met de uitkomsten van deze vergadering. 

• De GMR stelt het jaarplan 2021 van de GMR vast. 

Onderwerpen jaarplanning 2021
• Evaluatie aanmelding- en toelatingsbeleid.
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Honorering   
De leden van de RvT ontvangen jaarlijks een vergoeding waarvan de 
hoogte wordt vastgesteld door de RvT. De verstrekte vergoedingen worden 
openbaar gemaakt in het financiële jaarverslag van de stichting. De RvT 
volgt de richtlijn van de VTOI bij het vaststellen van haar honorering die in 
haar geheel binnen de WNT valt.

Bijeenkomsten en besluiten   
De RvT en het CvB vergaderden in 2020 vijf keer samen en twee keer 
in gezamenlijkheid met de GMR. Bij al deze vergaderingen heeft de RvT 
een vooroverleg. Ook binnen de commissies is op reguliere basis overleg 
tussen RvT en CvB binnen de context van de betreffende commissie (Audit, 
Kwaliteit, Remuneratie). Behalve de reguliere taken heeft het jaar 2020 voor 
de RvT grotendeels in teken gestaan van corona en de werving en selectie 
van de voorzitter en een nieuw lid RvT. Tevens is er in 2020 door de RvT 
uitgebreid stilgestaan bij de visie op toezicht. Het doel is om deze visie in 
lijn te brengen met het strategisch beleidsplan van Signum en daarbij ook 
expliciet aandacht te hebben voor het waardengericht toezicht. In dit kader 
zijn de plannen van het CvB besproken die moeten leiden tot de realisatie 
van het strategisch beleidsplan.  

Professionalisering
In 2017 is een procedure zelfevaluatie vastgesteld. Conform deze procedure 
is in 2019 een evaluatie uitgevoerd onder leiding van een externe partij. Bij 
de evaluatie is gekeken naar de wijze waarop en de mate waarin de raad 
van toezicht haar rol vervult, gemeten naar huidige wetgeving, de Code 
Goed Bestuur PO en ‘good practices’ rond goed toezicht. Deze evaluatie is 
uitgevoerd onder de begeleiding van onderwijsadviesbureau B&T. Dit jaar 
zou, conform procedure, een interne zelfevaluatie plaatsvinden. Vanwege 
corona was het echter niet mogelijk om voor deze evaluatie fysiek bij elkaar 
te komen, terwijl dit wel de voorkeur heeft. Er is daarom besloten om een 

externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid is een generalist die tevens een 
bepaald specialisme meebrengt. In de junivergadering van 2019 heeft de heer Spaan 
aangegeven zijn functie als lid Raad van Toezicht per januari 2021 te beëindigen. 
Mevrouw Angevaren heeft zijn rol als voorzitter op interim-basis overgenomen. In 
deze junivergadering is besloten dat een extern wervingsbureau op zoek gaat naar een 
nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht met expertisegebied onderwijs en dat er 
gelijktijdig een nieuw lid voor de Raad van Toezicht zal worden geworven met expertise 
financiën, op voordracht van de GMR. Dit traject is in oktober 2019 opgestart. Op 15 
maart 2021 is Liz Chermin per direct benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Ingrid Timmermans zal per 1 augustus 2021 het stokje overnemen van de heer Bob van 
Kuijck als lid Raad van Toezicht met expertisegebied financiën en tevens benoemd op 
voordacht van de GMR. De GMR is nauw betrokken geweest bij dit proces en heeft bij 
beide kandidaten deelgenomen aan het selectieproces.  

  
Naam Benoeming Herbenoeming Aftreden per Start  

procedure
Benoeming 
vervanging

Bob van Kuijck 01-01-2014 Januari 2018 Juli 2021 Afgerond Augustus 2019

Leon Spaan* 01-01-2014 Januari 2018 Maart 2021 Afgerond Maart 2021

Carolien Angevaren 01-08-2015 Augustus 2019 Juli 2023 Januari 2023 Augustus 2023

Henri van Mil 01-08-2017 Augustus 2021 Juli 2025 Januari 2025 Augustus 2025

Yvonne Jurjus 01-08-2019 Augustus 2023 Juli 2027 Januari 2027 Augustus 2027

Liz Chermain 01-03-2021 Maart 2025 Maart 2029 Augustus 2029 Januari 2029

Ingrid Timmermans 01-08-2021 Augustus 2025 Augustus 2029 Januari 2029 Maart 2029

Rooster van aftreden

 * De heer Spaan heeft aangegeven in verband met andere verplichtingen zijn termijn niet 
volledig te kunnen afmaken waardoor hij in maart 2021 zal aftreden. Om processen efficiënt 
te kunnen inrichten, is de procedure ter vervanging van de heer van Kuijck eerder opgestart. 
Dit maakt dat de heer Spaan per 15 maart 2021 is afgetreden. De heer van Kuijck zal conform 
rooster aftreden.

uitgebreide evaluatie te plannen in 2021.   
De verschillende leden hebben trainingen gevolgd, mede in het kader van 
de permanente educatieverplichting die verschillende leden hebben. 

Commissies    
De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:  
• Auditcommissie: Henri van Mil (voorzitter) en Bob van Kuijck  
• Remuneratiecommissie: Yvonne Jurjus (voorzitter) en Carolien Angevaren  
• Kwaliteitscommissie: Leon Spaan (voorzitter) en Henri van Mil  

Auditcommissie
De auditcommissie (AC) houdt zich bezig met de governance en 
financiële aangelegenheden van de stichting. In dit kader bereidt de AC 
de bespreking van de governance- en financiële aangelegenheden van 
de RvT voor en adviseert zij de RvT over te nemen besluiten.  Behalve de 
reguliere zaken zoals de voorbespreking van de  
managementletter, jaarrekening en begroting heeft de AC haar input 
geleverd voor de nieuwe financiële beleidsnota. Deze uitgangspunten 
zijn vastgesteld en zijn in 2020 verder geïmplementeerd. De AC heeft 
in 2019 vooral zeer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de financiële 
situatie van de stichting en de daarmee samenhangende financiële en 
administratieve besturing van de organisatie. Met het CvB is intensief 
gesproken over het structureel in lijn brengen van kosten en baten van 
de stichting. Daarbij is ook het belang onderstreept om te monitoren of 
de overhead van het bestuurskantoor in lijn is met de omvang van de 
algehele organisatie. Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen, 
betreffen de problematiek omtrent de aan Signum gelieerde stichtingen 
en organisaties, de eigendomsvarianten van de schoolgebouwen 
alsmede de vaststelling en aanwending van de reserves van de stichting.  

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert de RvT onder andere met 
betrekking tot de rol die de RvT vervult als werkgever van het CvB. De 

Kwaliteitscommissie
De algemene taak van de kwaliteitscommissie is het voorbereiden 
van de besluitvorming van de RvT op het specifieke werkterrein 
van de commissie, met als doel de RvT te ondersteunen bij haar 
toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
de kwaliteit van het onderwijs en de daarmee verbonden organisatie- 
en personeelsaspecten. Tevens heeft de kwaliteitscommissie tot doel 
om de klankbordfunctie in te vullen voor het CvB op voorgenoemde 
aspecten.    
In 2019 is het strategisch beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. Het 
bevat een aantal concrete doelstellingen met betrekking tot de 
ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. De geformuleerde ambitie voor 
2023 heeft betrekking op onze gedeelde opvatting over wat Signum 
‘goed onderwijs’ vindt én gaat over scholen met eigenzinnige profielen 
en kwaliteitscriteria passend bij de context van de wijk. Met de 
vaststelling van het strategisch beleidsplan is ook een herijking van 
het kwaliteitskader noodzakelijk. Hiertoe zijn in 2020 mooie stappen 
gezet die ook in de kwaliteitscommissie uitgebreid zijn toegelicht en 
besproken.  Zo zijn de monitorgesprekken en de schooljaarposters 
geïntroduceerd, samenkomend in een nieuwe systematiek van 
kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs.  

3 VISIE EN BESTURING

gesprekkencyclus start bij aanvang van het kalenderjaar. In februari 
vinden de zogenoemde individuele startgesprekken plaats met het CvB. 
Gaande het jaar is er een tussentijdse evaluatie. In het startgesprek 
wordt tevens de evaluatie/het eindgesprek van het voorafgaande 
kalenderjaar aan de orde gesteld. Voorts volgt de remuneratiecommissie 
de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
en honorering van het CvB en de RvT en adviseert de commissie de 
RvT in voorkomende gevallen met betrekking tot de vaststelling van de 
honorering van CvB- en RvT-leden; dit in overleg met de auditcommissie. 
Daarbij worden de voorgeschreven kaders van de WNT en de richtlijnen 
van de VTOI in acht genomen.  
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3.11 Omgeving
In 2020 is 62 keer een beroep gedaan op de 
bestuursvertrouwenspersonen voor ouders en personeel. Hiervan 
waren 9 problemen/klachten gerelateerd aan corona. Na bemiddeling 
en gesprekken en/of acties zijn de meeste klachten naar wederzijdse 
tevredenheid afgehandeld. Enkele klachten hebben nog een vervolg 
in 2021. Er is 1 klacht uit 2020 ingediend bij de klachtencommissie van 
Stichting KOMM. Hierbij is volstaan met een excuusbrief van school, 
Stichting KOMM heeft in deze geen uitspraak gedaan.  
Er zijn geen klachten ingediend bij de Commissie 
Integriteitsvraagstukken (CIV) in het kader van de klokkenluidersregeling. 
Details en meer informatie over de procedure bij klachten of 
informatie over de klokkenluidersregeling zijn terug te vinden op www.
signumonderwijs.nl. 3.12 Internationalisering

Hoewel geen speerpunt in het strategisch beleid is in sommige van onze scholen 
een onderdeel van de wereld waarmee kinderen wat nadrukkelijker kennis maken. 
Zo wordt op ’t Wikveld jaarlijks door kinderen geld ingezameld voor een weeshuis 
in Uganda. Om het jaar brengt een delegatie van ouders, leerkrachten en kinderen 
de daarvan gekochte spullen terplaatse. Door cornamaatregelen kon de reis van 
afgelopen jaar niet doorgaan. 
’t Schrijverke is een kindcentrum met vele ook internationale verbindingen met 
vakgenoten. De school is actief in internationale netwerken waarin het gezamenlijk 
aanvragen doet voor projectfinanciering.  In 2020 werd een aanvraag voor een 
Taalreis naar Malta (techniek en engels) van 38k. aangevraagd en gehonoreerd. 
Door de Coronamaatregelen is deze reis nog niet uitgevoerd. Samenwerking met 
onderzoekers van de universiteit van Leuven (promotieonderzoek co-teaching) richt 
zich op de versterking van het concept met co-teachning. Eén leerkracht is 10 dagen 
naar Kenia geweest met Teachers for Teachers. Kinderen uit het Kc zamelden geld in 
om dit mogelijk te maken.  
Voor 2021 is Signum voornemens om via Campus aan de Lanen Wittering.nl een 
aanvraag te doen aan het Erasmus-programma. 

4
Risicomanagement

Risicomanagement draagt bij aan het op een verantwoorde wijze 
realiseren van onze strategische doelen. Met ons risicobeleid 
wegen we zorgvuldig af welke risico’s Signum loopt en welke 
beheersmaatregelen wij daartegenover zetten. We toetsen de 
effectieve werking van deze maatregelen.

Governance
Het college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het 
risicomanagement van de organisatie als geheel. Voor de 
inrichting van het risicomanagement hanteren we het ‘threelines 
of defense’-model. Hiermee volgen we de huidige best practices 
voor risicomanagement. Het CvB delegeert de uitvoering van 
het risicomanagement aan de directeuren (‘eerste lijn’). De 
afdelingen van het bestuurskantoor ondersteunen vanuit de 
‘tweede lijn’. De afdeling bedrijfsvoering is ook onderdeel van deze 
tweede lijn en zorgt voor beleidskaders en de coördinatie van het 
risicomanagementproces. De interne auditfunctie (‘derde lijn’) 
wordt op basis van onderwerp vervuld door een multidisciplinair 
team. Dit team toetst onafhankelijk en rapporteert de resultaten 
aan het CvB. Het CvB rapporteert hierover aan de auditcommissie 
van de raad van toezicht. In 2020 is de lijn van 2019 voortgezet 
waarbij risicomanagement binnen Signum meer geformaliseerd en 
gestructureerd wordt uitgevoerd. Daardoor neemt de volwassenheid 
van de risicomanagementfunctie toe naar een ‘gedefinieerd’ niveau. 
De risicogrenzen op organisatieniveau hebben we vastgelegd in 
diverse concrete beleidsnotities, codes en richtlijnen op gebieden 
als veiligheid, mandaten, autorisatiebevoegdheden en gedrag. 
De auditcommissie ziet toe op het adequaat functioneren van de 
risicobeheersingsactiviteiten. 

Raamwerk risico- en prestatiemanagement
Risicomanagement is een zich herhalend en continu proces en is 
onderdeel van de reguliere planning-en-controlcyclus. Minimaal 
een keer per jaar voeren de bedrijfsonderdelen een diepgaande 
analyse van de bedreigingen en kansen uit. Voor ieder risico bepalen 
we wat de mogelijke impact kan zijn op de risicocategorieën 
Financieel, Reputatie, Integriteit en Veiligheid. We sturen middels 
beheersmaatregelen die individuele risico’s verlagen en op basis van 
financieel strategische prognoses

4 RISICOMANAGEMENT
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De belangrijkste risico’s zijn onderstaand opgenomen. 
 
Externe risico’s 
• Instabiliteit van bekostiging door ontwikkelingen in het onderwijsstelsel; 
• Omvangrijke wijzigende huisvestings- en inrichtingseisen door gemeentelijk 
huisvestingsbeleid; 
• Fluctuatie in leerlingaantallen door demografische ontwikkelingen; 
• Onvoldoende bekwaam personeel door lokale krapte op de arbeidsmarkt; 
• Achterblijven bij technologische (digitale) ontwikkelingen. 
 
Strategische risico’s 
• Onder druk staande samenwerkingsverbanden met gelieerde partijen; 

• Beperkte verandercapaciteit en veranderingscapaciteit van medewerkers; 
• Wendbaarheid en veerkracht van de organisatie om onverwachte schokken 
op te vangen (resilience); 
• Onvoldoende innovatief vermogen. 
 
Vermijdbare risico’s 
• Toenemende dreiging van cybercrime; 
• Toename incidenten en calamiteiten (o.a. ongewenst/grensoverschrijdend 
gedrag); 
• Privacyschendingen door het niet naleven van aangescherpte 
privacywetgeving. 

Strategisch 
beleidsplan 

& KPI’s

Implementa�e 
en uitvoering

3
Risicobeoordeling 

en prioritering

24
Risicobeheersing, 

monitoring en 
rapportage
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• Risico-inventarisa�e
• Bepaling beheersmaatregelen
•  

4 egatroppar ne gnirotinom ,gnisreehebocisiR    
• Mi�gerende maatregelen en opvolging
• Monitoring en rapportage risico's

Verwachte financiële resultaten

Bepaling van poten�ële impact risico’s op financiële

Risicoprofiel en strategische risico’s

Risicobeheersing en risicobereidheid
Signum wil in goed onderwijs kunnen blijven investeren. Daartoe moeten 
risicobuffers worden aangehouden om onvoorziene tegenvallers in de 
exploitatie te kunnen opvangen. Op basis van een integrale risicoanalyse en 
normstellingen die door de Commissie Don en OCW worden gehanteerd, 
wordt de optimale omvang van die buffer bepaald. Uitgangspunt is dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om onvoorziene tegenvallers op te 
kunnen vangen waarbij de surplus aan onderwijsvernieuwing en -verbetering 
besteed wordt. Dit werd in 2020 vertaald in een nieuw vermogensbeleid. 
Uitgangspunt van de begroting 2020 was om 2,5-3,0% van de inkomsten te 
besteden aan verbetering, vernieuwing en innovatie. 

Risicocultuur
Risico’s zijn het effect van onzekerheid op het realiseren van onze 
doelstellingen en daarmee is risicomanagement essentieel voor het 
realiseren van onze strategische ambities. Risico’s beheersen is een 
onderdeel van de besturingsfilosofie waarmee Signum een cultuur wenst te 
creëren waarin enerzijds bewust en proactief wordt omgegaan met risico’s 
die de doelstellingen van de organisatie kunnen bedreigen. Anderzijds willen 
we ook tijdig kansen zien en ze kunnen benutten. In 2019 is het project 
‘Risicomanagement’, 
onderdeel van het programma Focus op de basis, van start gegaan. 
Hierin is volop ruimte voor het bespreekbaar maken en versterken 
van het risicobewustzijn binnen Signum. In het eerste kwartaal van 
2020 is risicobewustzijn verder vormgegeven door middel van gerichte 
risicomanagementsessies voor zowel de schooldirecteuren (via Serious 
Gaming) als het bestuurskantoor. Ook het voltallige managementteam 
en college van bestuur namen deel aan deze sessies. Hiermee getuigt de 
‘tone-at-the top’ bij Signum van voldoende besef dat risicomanagement een 
wezenlijk onderdeel is van ‘ondernemend in goed onderwijs’. 

Compliance en integriteit
Opereren volgens de wet- en regelgeving is een voorwaarde voor al 
onze activiteiten. Onze kernwaarden zijn: verbinden, vertrouwen en 
ondernemen. Met deze kernwaarden als leidraad voor ons gedrag zoeken 
we intern en extern de samenwerking op; precies wat onze strategie van 
ons vraagt. Onze leidraad helpt ons om continu de juiste beslissingen te 
nemen over de wijze waarop we een activiteit uitvoeren. Ook in 2020 
hebben we in dialoog met directeuren en medewerkers ruimte gecreëerd 
om verdere invulling aan deze waarden te geven. Op alle scholen en op het 
bestuurskantoor is een vertrouwenspersoon. We werken hiernaast samen 
met een externe vertrouwenspersoon van Stichting KOMM. Medewerkers 
die slachtoffer zijn geworden van ongewenst 
gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie of 
medewerkers die dat soort gedrag signaleren, kunnen bij deze 
vertrouwenspersonen terecht. In 2020 zijn er 53 meldingen gedaan bij 
bestuursvertrouwenspersonen. Jaarlijks evalueren we het functioneren van 
het vertrouwenswerk.

4 RISICOMANAGEMENT
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5.1 Interne en externe 
kwaliteitszorg: de 
belangrijkste ontwikkelingen 
in het afgelopen jaar
Eén van de meest in het oog springende maatregelen die 
naar aanleiding van de coronapandemie zijn genomen 
is het cancelen van de afname van eindtoetsen in 2020. 
Hierdoor zijn er aanmerkelijk minder schooladviezen 
VO bijgesteld dan in andere jaren. Ook voor het externe 
toezicht door de onderwijsinspectie betekende dit dat een 
belangrijke gegevensbron miste. Eindopbrengsten vormen 
een belangrijke basis voor de risicoscan die door de inspectie 
wordt gebruikt als input voor het jaarlijkse bestuursgesprek. 
Dit gesprek vond in 2020 weliswaar plaats, maar werd online 
gevoerd. De inspecteur is in het gesprek geïnformeerd 
over de stand van zaken met betrekking tot doorgevoerde 
verbeteringen binnen scholen met relatief hoge risicoscores in 
2019. Een inspectiebezoek aan deze scholen bleek vervolgens 
niet noodzakelijk. Ook de interne kwaliteitscheck waarin 
topic clockgesprekken worden ingepland op basis van een 
trendanalyse van eindopbrengsten werd een jaar opgeschort. 
Deze cyclus wordt in 2021 weer opgepakt.

5.2 Onderwijs: de belangrijkste 
ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar
Vanaf de eerste persconferentie van de Brabantse burgemeesters 
in maart heeft de coronapandemie het gesprek over ons 
onderwijs bepaald. De steeds wisselende regimes, te weten: 
lockdown, openstelling voor halve groepen en openstellingen met 
beperkende maatregelen vroegen veel van onze leidinggevenden 
en teams. Zij toonden flexibiliteit en oplossingsgerichtheid, tact 
en verbindende communicatie, oplossingen die soms buiten de 
comfortzone lagen, ook als deze teams zelf te maken hadden 
met ziekte of besmetting. Hierbij was er vaak nauwelijks tijd 
om te wennen aan nieuwe realiteiten; de volgende diende 
zich alweer aan. Voor teams en hun MR-en vroeg dat vaak om 
oplossingen waarbij afwegingen gemaakt moesten worden tussen 
verschillende regels en richtlijnen, en belangen en wensen vanuit 
de schoolgemeenschap. Waar dit proces aanvankelijk met veel 
positivisme tegemoet werd getreden werd dit proces naarmate de 
crisis langer duurde lastiger in sommige kindcentra.
Tijdens de lockdown, maar ook in periodes van halve openstelling 
en openstelling met beperkende maatregelen is door Signum 
consequent de veiligheid en welbevinden van kinderen en 
medewerkers bovenaan de prioriteitenlijst gezet. De regimes met 
thuisonderwijs, en halve openstelling zorgden echter wel voor 
nieuwe uitdagingen waarin veel leerkrachten noodgedwongen 
een enorme ontwikkeling in digitale didactiek hebben 

5
Primair proces

doorgemaakt. Toch is de norm van goed afstandsonderwijs niet een 
reële voor het door ons geïmproviseerde thuisonderwijs. Al boden 
de omstandigheden mogelijkheden voor anders leren en ander zicht 
op leren door leerkrachten, in veel situaties zorgden ze ook voor een 
beperking in leren en ontwikkelen. In kennis, in vaardigheid en in 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De lockdown zorgde voor veel nieuwe uitdagingen. Ouders waren veelal 
onder de indruk van de oplossingen die vanuit onderwijs en opvang 
werden aangeboden: 

• Er zijn veel inspanningen verricht om in samenwerking en 
afstemming met de kinderopvangorganisaties in kindcentra 
noodopvang te verzorgen. Deze opvang was bestemd voor kinderen 
van ouders in vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Met 
name deze laatste groep vroeg vaak veel extra zorg en aandacht van 
medewerkers in kinderopvang en onderwijs;  

• Thuisonderwijs vroeg veel aanpassen, omzetten en anders 
didactiseren van leerstof, maar ook het regelen van devices voor 
kinderen die hier geen beschikking over hadden; 

• In samenwerking werden kinderen die niet online verschenen thuis 
opgezocht en uitgenodigd of uitgedaagd deel te nemen aan het 
thuisonderwijs. Slechts enkele kinderen bleven onbereikbaar. Veel 
kinderen in achterstandsgezinnen bleken wel bereikbaar en goed 
aan het leren te krijgen.

5 PRIMAIR PROCES
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5.6 Onderzoek en ontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling krijgen binnen Signum vorm in een veelheid aan 
projecten en initiatieven. Onderzoekend leren is een belangrijke vorm in 
initiële opleidingen van onze leerkrachten. In onze opleidingsscholen worden 
deze onderzoeken gericht ingezet om bij te dragen aan schoolontwikkeling. 
Ook de onderzoeken die in het kader van (professionele) masters zijn 
uitgevoerd worden afgestemd op de concrete schoolontwikkelvraagstukken 
in onze kindcentra.

5.3 Onderwijsprestaties
Vanwege corona zijn er in 2020 geen eindtoetsen afgenomen. Afhankelijk 
van het lesaanbod in lockdownperiodes en tijdens de halve openstelling 
zijn er ook aanpassingen geweest in de toetsprogramma’s in de kindcentra. 
Iedere school heeft op basis van de gecreëerde mogelijkheden in aanbod en 
de daarin gerealiseerde leeropbrengsten keuzes gemaakt. Deze keuzes waren 
maatwerk in de eigen context. 
Positief opvallend is dat Signumscholen hun achterstandsleerlingen minder 
onder-adviseren over doorstroom naar het voortgezet onderwijs dan 
landelijk het geval is. Helaas is ook bij onze scholen een effect zichtbaar van 
het niet afnemen van eindtoetsen.

5.4 Onderwijskundige en 
onderwijsprogrammatische zaken
Signumscholen werken in het kader van hun jaarplancyclus aan de 
versterking van hun onderwijs. Iedere school ontwikkelt en versterkt zijn 
curriculum passend bij de eigen context. Onder meer via de schoolbezoeken 
door het CvB en de monitorgesprekken wordt inzicht verkregen in 
ontwikkelingen op de individuele scholen. Sommige scholen richtten 
zich daarbij specifiek op het versterken van het kerncurriculum en hun 
leeropbrengsten. Andere legden de focus op de vernieuwing van hun 
onderwijsconcepten, bijvoorbeeld door het investeren in thematisch 
onderwijs, kernconcepten, bewegend leren of maker education. Signum 
vindt het van belang dat scholen gebruik maken van mogelijkheden die 
de gemeente biedt. Het programma Niet stapelen maar vervangen waarin 
educatieve aanbieders hun aanbod beter inpassen in de curricula van 
scholen, werd bij vijf van onze kindcentra geïntroduceerd. Een ander 
pilotproject waarin een drietal pilots is uitgevoerd was Mevolution for kids. 
In de pilots werd gewerkt met de procesgerichte didactiek van het Sociaal 
Ontwerpend Leren. Doel van de pilot was om zicht te krijgen op werkende 
onderwijskundige en veranderkundige principes, maar bovenal een 

belangrijke opmaat naar een nieuwe softwarerelease van het kindportfolio, 
gepland in 2021.
In het kader van de doorgaande lijn 0-15 werd in 2020 in het project Unit5 
geëxperimenteerd met onderwijsaanbod door leerkachten van Campus aan 
De Lanen, Wittering.nl en het Rodenborch College. In augustus 2020 gingen 
de eerste groep 8 leerlingen van start in deze unit. Zij zullen na drie jaar 
campusonderwijs in deze unit doorstromen naar een passend niveau in het 
3e leerjaar van het voortgezet onderwijs.

5.5 Toegankelijkheid en 
toelatingsbeleid
Ouders hebben de vrijheid van schoolkeuze. Daarom wordt vanuit het 
Signumbeleid iedere leerling die aan de wettelijke eisen voldoet toegelaten 
op de Signumschool die ouders kiezen. Een drietal Signumscholen was vol in 
2020, en heeft om die reden ouders moeten verwijzen naar collega-scholen 
in de wijk. In 2020 zijn er geen kinderen niet toegelaten op andere gronden.

6
Bedrijfsvoering

6.1 Impact van het coronavirus 
op het personeel
De impact van het coronavirus op het openbare leven en 
op de inrichting van het onderwijs is zonder meer groot te 
noemen. De maatregelen die vanuit de regering (op advies 
van het RIVM) werden opgelegd, hebben een grote invloed 
(gehad) op de werkzaamheden en het welbevinden van het 
personeel in de kindcentra. Zij doen (en deden) een stevig 
appèl op de flexibiliteit, de creativiteit, het organisatietalent en 
de communicatievaardigheden van elke werknemer. Dit heeft 
enerzijds werkdruk en gevoelens van angst en onzekerheid 
veroorzaakt, maar anderzijds ook nieuwe ontwikkelingen laten 
groeien en kansen gecreëerd.  
Leraren en ondersteuners hebben ontzettend hard gewerkt om 
het onderwijs zo goed mogelijk voortgang te laten vinden. De 
positieve punten van de crisis zijn absoluut de betrokkenheid 
en inzet van het personeel’, de snelheid en slagvaardigheid 
waarmee het afstandsonderwijs is opgezet, de samenwerking 
binnen de kindcentra en de flexibiliteit van het personeel.  
Een duidelijk negatief punt van de crisis is de werkdruk. In 
alle onderwijssectoren staat die werkdruk in de top drie van 
het lijstje met punten van zorg. De regeldruk en het continue 
anticiperen op wijzigende richtlijnen en omstandigheden heeft 
veel gevraagd van teams. Ook de maatschappelijke discussies 
over de maatregelen en aanpak worden meegenomen naar 
school. Het communiceren en in goede banen leiden van deze 
maatschappelijke discussies binnen teams en ouderpopulatie 
is ook een facet dat vaak onderbelicht blijft, maar dat veel tijd 
en energie heeft gekost. Al deze extra inzet en aanpassingen 

vragen tijd die niet besteed kan worden aan datgene waar het 
daadwerkelijk om draait – de leerling en het geven van het best 
mogelijke onderwijs.  

6.2 De basis versterken
Niet alleen uit de omgang met de coronacrisis blijkt dat bij 
Signum werkgeluk hoog in het vaandel staat. In navolging van 
voorgaande jaren is ook in 2020 veel aandacht uitgegaan naar 
Focus op de basis. Een voorbeeld hiervan is de gesprekkencyclus. 
Met inzichten vanuit literatuur- en veldonderzoek werkt de 
HRM-HRD-groep aan een herontwerp van deze cyclus, waarin 
de elementen van werkgeluk, visie op professioneel leren 
en betekenisvolle inzet van Mevolution een belangrijke plek 
innemen. Ook heeft de HRM-HRD-groep zich gebogen over het 
mobiliteitsbeleid en vastgesteld dat daar een paragraaf aan 
toegevoegd moet worden om vrijwillige ontwikkelingsgerichte 
mobiliteit te stimuleren en faciliteren. 
Daarnaast hebben in het kader van Focus op de basis wat 
personele verschuivingen plaatsgevonden op de afdeling HR 
van het bestuurskantoor. Naast een nieuw hoofd HR is ook 
een nieuwe HR-medewerker aangenomen om samen met de 
betrokken collega’s de werkprocessen bij de PSA (personele 
administratie) te beschrijven, verbeteren en digitaliseren. Ook 
sluiten de Signumcoaches regelmatig aan bij de verschillende 
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HR-overlegmomenten, met name als het gaat om verzuim en duurzame 
inzetbaarheid. 
In Afas zijn nieuwe werkprocessen uitgerold, waardoor de aanvraag en 
verwerking van processen efficiënter verloopt. Zo is de verwerkingstermijn 
van nieuwe contracten aanzienlijk verkort. Bovendien zijn belangrijke 
stukken, artikelen en regelgeving voor de medewerkers eenvoudiger te 
vinden op het nieuw ingerichte SharePoint. Door deze wijzigingen is er nu 
sprake van een solide inrichting, hetgeen direct een positieve uitwerking 
heeft op de werking van processen op het gebied van bedrijfsvoering. Voor 
2021 willen we zowel Afas als de RAP (intranet van HR-documenten) meer 
onder de aandacht brengen van de medewerkers. 

6.3 Verzuim
Signum werkt samen met de arbodienst Capability. De verzuimmanager werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Door wisseling van deze manager zijn er uit het veld 
vragen gekomen omtrent de kwaliteit van deze arbodienst. Na ingrijpen van het hoofd HR is hierin verbetering opgetreden. Desondanks is er een onderzoek gestart naar de 
effectiviteit en kosten van deze arbodienst. Dit onderzoek heeft een looptijd tot juni 2022. 
In 2020 was het verzuim 7,46%. Dit is 0,8 procentpunten lager dan in 2019 (8,26%), maar hoger dan de benchmark in het primair onderwijs (5,7%). Als we het verzuimcijfer 
van februari door zouden trekken (als er geen coronapandemie was geweest) dan zou Signum ongeveer op een gemiddeld verzuimpercentage van 7,19% zijn uitgekomen 
(daling van 1,07 procentpunten). Ook is het van belang om de piek van maart buiten beschouwing te laten. De verzuimcijfers van deze maand zijn niet betrouwbaar, omdat 
een deel van de medewerkers die door coronamaatregelen moesten thuisblijven (quarantaine, wachten op testuitslag) zich ziek meldde.

Verzuimpercentage

Wat is de trend van het verzuimpercentage?

jan 2020 feb 2020 mrt 2020 apr 2020 mei 2020 jun 2020 jul 2020 aug 2020 sep 2020 okt 2020 nov 2020 dec 2020

9,01% 9,00%

12,23%

7,69%
7,06% 7,06%

6,26%
6,12%

7,02%
7,76%

6,94%

7,46%

4,37%

Kort 
(1 t/m 7 dagen)

Middel 
(8 t/m 42 dagen)

Lang 
(43 t/m 365 dagen)

Langer dan 1 jaar 
(366 t/m 730 dagen)

Wat is het verzuimpercentage per verzuimduurklasse?

0,98%

0,73%

1,59%

1,11%
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Verzuimfrequentie

Wat is de trend van het verzuimfrequentie?

apr 2020 mei 2020 jun 2020 jul 2020 aug 2020 sep 2020 okt 2020 nov 2020 dec 2020

0,13

0,42

1,05

0,28

1,21

0,93
1,10

0,73

0,70

0,38

Wat is de trend van het percentage nulverzuim?

apr 2020 mei 2020 jun 2020 jul 2020 aug 2020 sep 2020 okt 2020 nov 2020 dec 2020

89,7% 88,7% 84,2%
90,6%

85,7% 85,2% 83,7% 85,8%

58,29%

92,1%

Conclusies uit de verzuimcijfers 2020: 

• Er was een duidelijke stijging van de cijfers rondom de eerste lockdown;  
• De trend was dat het gemiddelde verzuimpercentage daalde;
• Er was ten opzichte van de sector een sterkere daling van het   

verzuimpercentage in de periode maart t/m juli;  
• Aandachtsgebieden waren: lang verzuim in de leeftijdscategorieën 30-40 

en 60-70;  
• De verzuimfrequentie was laag; 
• Het gemiddeld aantal verzuimdagen was hoog. 

Door deelname aan ‘Plan V’ wordt het beleid omtrent verzuim en de 
duurzame inzetbaarheid kritisch geanalyseerd. Door hieraan gerichte 
verbeteracties te verbinden, zal het verzuimcijfer verder worden verlaagd. 
Daarnaast worden de volgende acties ingezet dan wel gecontinueerd om het 
verzuim onder controle te houden c.q. te verlagen: 

• De verzuimmanager van de arbodienst heeft maandelijks overleg  met 
de HR-adviseur verzuim. 

• De contacten tussen de HR-adviseur verzuim en de directeuren, 
medewerkers en externen worden geïntensiveerd. 

• Directeuren krijgen inzage in de verzuimcijfers van hun school/
kindcentrum. 

• Er zijn twee overlegmomenten gepland met de HR-adviseur verzuim, de 
Signumcoaches en het hoofd HR om casuïstiek te bespreken. Hierbij sluit 
de verzuimmanager twee keer aan en de arboarts één keer.  

• Er zijn twee overlegmomenten gepland met de HR-adviseur verzuim, 
de Signumcoaches, het hoofd HR en de verzuimmanager. Hierin worden 
naast casuïstiek ook de data (en bijbehorende analyse) van het verzuim 
besproken. Bij een van deze bijeenkomsten wordt ook de arboarts 
uitgenodigd om zijn visie op de cijfers en casuïstiek te horen. 
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6.4 Beheersing van uitkeringen na 
ontslag
Als een medewerker Signum verlaat en in aanmerking komt voor een WW-
uitkering, worden re-integratie-inspanningen ingezet. Daarnaast wordt in 
sommige gevallen een traject bij een outplacementbureau aangeboden. Het 
doel is om zo veel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden 
en de eventuele WW-periode zo kort mogelijk te laten zijn. Door deze inzet 
kent Signum voor 2020 slechts één medewerker die in de WW terecht is 
gekomen. Hier heeft Signum geen extra kosten door gekregen.

6.5 Vergoedingen aan en declaraties 
van alle leden van het college van 
bestuur
De verstrekte vergoedingen worden openbaar gemaakt in het financiële 
jaarverslag (zie jaarrekening). De vergoedingen en declaraties vallen binnen 
de WNT. 

6.6 Huisvesting: de belangrijkste 
ontwikkelingen in het afgelopen 
jaar
In 2020 zijn er geen wijzigingen als gevolg van afstoten of in beheer nemen 
van nieuwe of andere huisvesting voor scholen. Corona heeft met name 
invloed gehad op het (niet) realiseren van het geplande onderhoud aan de 
huisvesting. Eind 2019 is een investeringsplan gemaakt voor het onderhoud 
van Het Palet. Dit was een gevolg van de wens van de gemeente om dit 
gebouw nog 10 jaar beschikbaar te houden voor exploitatie. Een groot 
gedeelte van de geplande investeringen is in 2020 niet uitgevoerd. In zijn 
algemeenheid blijft er sprake van een groot gedeelte verouderde gebouwen 
en is het elk jaar de vraag of bepaalde gebouwen afgestoten moeten 
worden en zo niet, of bovenmatige investeringen nodig zijn voor een veilige 
exploitatie.
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  31-12-2020 31-12-2019 
ACTIVA     
Vaste activa     
Materiële vaste activa     
Terreinen 17 0 
Inventaris en apparatuur 4.009 4.001 
Leermiddelen 550 643 
Financiële vaste activa     
Aandelen 0 2.019 
Totaal vaste activa 4.576 6.663 
      
Vlottende activa     
Vorderingen     
Debiteuren 558 458 
Ministerie OC&W 2.278 1.377 
Overige vorderingen 16 102 
Overlopende activa 1.158 760 
Totaal vorderingen 4.010 2.697 
      
Liquide middelen 15.072 10.797 
      
      

Balanstotaal 23.658 20.156 
 

  31-12-2020 31-12-2019 
PASSIVA     
Eigen vermogen     
Algemene reserve 8.597 7.381 
      
Bestemmingsreserves 1.899 3.036 
Totaal eigen vermogen 10.496 10.417 
      
Voorzieningen     
Onderhoud 2.146 1.982 
Personeel 879 660 
Totaal voorzieningen 3.025 2.641 
      
Kortlopende schulden     
Crediteuren 1.066 868 
Belastingdienst (incl. premies) 1.286 1.342 
Pensioenen 408 418 
Overige kortlopende schulden 5.738 3.417 
Overlopende passiva 1.639 1.053 
Totaal kortlopende schulden 10.137 7.098 
      
      

  23.658 20.156 
 

6.7 Financiële positie op 
balansdatum en toelichting
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Signum heeft een gezonde financiële positie. In 2020 is een positief resultaat 
gerealiseerd en dit resultaat is feitelijk ruim € 1 miljoen hoger, omdat er 
in de beginbalans € 1 miljoen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
personeel als gevolg van de positieve uitkomsten van de CAO PO die eind 
2019 is vastgesteld. Aan de andere kant is in 2020 sprake van uitgestelde 
investeringen en minder hoge lasten als gevolg van de coronapandemie. Dit 
alles heeft ook geleid tot een positiever resultaat. Verdere toelichting op de 
financiële positie is te lezen in de hiernavolgende paragrafen.
Signum kent een robuuste financiële positie. Dit blijkt onder andere uit de 
financiële kengetallen ten opzichte van de OCW-signaleringswaarden. Ultimo 
2020 heeft Signum een Bovenmatig Eigen Vermogen van € 3,4 miljoen. 
Signum heeft als meerjareninvesteringsbeleid geformuleerd om de komende 
vijf jaar de ontwikkeling onderwijskwaliteit, ontwikkeling van het personeel 
en ontwikkeling van samenwerking te versnellen, conform de pijlers in ons 
strategisch beleidsplan. Hierover is in de hiernavolgende paragrafen meer te 
lezen.

6.8 Toelichting op de ontwikkeling 
van balansposten
De lichte daling van de materiële vaste activa is het gevolg van lagere 
investeringen dan begroot. Opvallend is de verandering in de post financiële 
vaste activa. De effecten zijn in 2020 geheel verkocht. Als gevolg hiervan is 
een evenredige toename van de post liquide middelen te rapporten.

De vorderingen zijn hoger dan vorig jaar, doordat de nog te ontvangen 
bekostiging van het Ministerie van OCW per jaareinde € 1.300.000 hoger zijn 
dan vorig jaar. Dit komt doordat de tegemoetkomingen vanuit het ministerie 
als gevolg van de CAO-aanpassingen ultimo 2019 hoger uitkwamen. Als 
gevolg hiervan komen we uit op een hoger te vorderen bedrag voor de 
periode januari-juli 2021.

De stijging van de kortlopende schulden ten opzichte van 2019 is toe te 
schrijven aan de nog te verrichten werkzaamheden in 2021 (januari-juli 
2021) vanuit de vergoedingen die we vanuit de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
hebben ontvangen.

Tot slot zijn met name de personele voorzieningen toegenomen. Met name 
de voorziening langdurig zieken is gestegen met € 244.000.

€
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6.9 Toelichting op het resultaat en 
wat daaraan heeft bijgedragen

  
Realisatie 

2020 
Begroting 

2020   
Realisatie 

2019 
Baten          
Rijksbijdragen 40.801 38.463   41.096 
Overige overheidsbijdragen en subsidies 695 722   931 
Overige baten 1.756 1.276   1.702 
Totaal baten 43.252 40.461   43.729 
          
Lasten         
Personeelslasten 36.535 34.160   36.210 
Afschrijvingen 972 974   1.032 
Huisvestingslasten 3.031 3.203   3.217 
Overige lasten 2.579 2.903   2.830 
Totaal lasten 43.117 41.240   43.289 
          
Saldo baten en lasten 135 -779   440 
          
Financiële baten en lasten -57 -15   -18 
          
Netto resultaat 78 -794   421 

 

Het resultaat in 2020 bedraagt € 78.000. Het resultaat is lager ten opzichte van vorig boekjaar (€ 421.000), maar 
€ 872.000 positiever dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding van middelen 
als gevolg van Corona. Tevens zijn er eind 2019 extra middelen door het Ministerie van OCW beschikbaar 
gesteld. Deze middelen waren voor een groot deel bedoeld om de extra personeelslasten te financieren die 
een gevolg waren van de nieuwe CAO Primair Onderwijs die ook eind 2019 is afgesloten. De uitkeringen aan 
personeel vonden plaats in 2020. De regels voor externe verslaggeving schrijven voor dat onderwijsinstellingen 
de baten in 2019 verantwoorden en de personele lasten in 2020. Voor deze mismatch is voor 2020 een 

bestemmingsreserve personeel ter waarde van 
€ 1.060.000 opgenomen. Deze reserve is in 
2020 gebruikt om de verhoogde uitkeringen aan 
personeel te betalen.
Het resultaat ten opzichte van 2018 en 2019 is 
verbeterd door gerichte interventies die hebben 
geleid tot het normaliseren van de formatie. 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de bezetting op de 
scholen afgestemd op het aantal leerlingen. Vanaf 
augustus 2019 zijn de personeelskosten daarom 
gedaald en dat is ook in 2020 het geval geweest.
Een laatste belangrijkste oorzaak van het 
positief resultaat in 2020 zijn de lagere kosten 
en uitgestelde investeringen als gevolg van de 
coronapandemie. 
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6.10 Analyse van de uitkomsten 
van de exploitatie in relatie tot de 
begroting
De gerealiseerde baten van Rijksbijdragen zijn aanzienlijk hoger dan werd 
begroot, het verschil bedraagt een kleine €3 miljoen.

De indexatie van de Rijksbijdragen met betrekking tot de schooljaren 2019-
2020 en 2020-2021 heeft € 1,8 miljoen opgeleverd.

Aan groeibekostiging is maar liefst € 339.000 ontvangen. Dit bedrag was 
niet begroot, omdat de omvang van de groeibekostiging jaarlijks behoorlijk 
kan fluctueren; in de regel worden de groeibaten ook uitgegeven aan de 
extra (instroom)groepen in de periode januari t/m juli. Dit is in 2020 echter 
niet gebeurd; de formatie is in januari nauwelijks bijgeplust, mede door de 
coronasituatie c.q. het thuisonderwijs. 
Maar ook andere subsidies van het Rijk waren veel hoger dan werd begroot. 
Er zijn bijvoorbeeld aanzienlijk hogere baten met betrekking tot de de 
asielzoekers/vreemdelingen en zij-instromers.
De doorbetalingen vanuit het SWV zijn op het niveau van de begroting, 
onder andere door de toekenning van een arrangementbeschikking ten 
behoeve van de SBO’s.

Ten aanzien van de rijksbijdragen zijn er (voorlopig) geen belangrijke andere 
ontwikkelingen dan de huidige trend. Door de tijdige aanpassing van de CAO 
is de situatie vergelijkbaar met voorgaande jaren en is er geen noodzaak tot 
de vorming van bestemmingsreserves, zoals eind 2019.

Personele lasten
De personeelslasten zijn in de verslagperiode €2.185.000 hoger dan werd 
begroot. Dit verschil heeft betrekking op de salarisverhoging naar aanleiding 
van de nieuwe CAO PO per 1 januari 2020 en deels ook al op de aanpassing 

van de inschalingen van de directies en OOP-medewerkers.

De personele inzet is vanaf augustus gemiddeld lager dan begroot is dan in 
de eerste zeven maanden. Dit betrof feitelijk de laatste slag met betrekking 
tot de aanpassing/normalisering van de bezetting van de scholen. Terwijl 
in de periode t/m juli de vergelijking met de formatieve begroting nog een 
onderbezetting vertoonde, zien we nu dat formatief feitelijk het begrote 
aantal medewerkers wordt ingezet.

De lasten van personeel niet in loondienst zijn nog steeds iets hoger dan 
werd begroot. Dit verschil bedraagt over de verslagperiode € 369.000. Deze 
overschrijding is ten opzichte van de voorgaande jaren relatief lager en 
volgt de beoogde ontwikkeling om meer eigen personeel in te zetten versus 
minder inhuur.

Wat betreft de overige personele lasten constateren we een 
onderbesteding van € 377.000. Dit betreft met name de onderuitputting op 
professionalisering/nascholing/studiedagen, en overige personele lasten 
(doordat bijvoorbeeld de teamactiviteiten door coronabeperkingen zijn 
uitgesteld). Ook is er eenmalig positief verschil door de afrekening WGA-
premie 2019 en de verlaging van deze in 2020.

De indexatie van de Rijksbijdragen met betrekking tot de schooljaren 2019-
2020 en 2020-2021 heeft € 1,8 miljoen opgeleverd.

Afschrijvingen
De realisatie van de afschrijvingen in 2020 is € 83.000 lager dan begroot. Er 
zijn in 2020 enkele inhaalafschrijvingen verwerkt in verband met de activa 
die niet meer in gebruik zijn (opschoning). 
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Huisvestingslasten
De totale huisvestingslasten in de verslagperiode zijn ruim € 150.000 lager 
danwerd begroot. Dat verschil is geheel een gevolg van onderbesteding in 
de uitvoering van het MeerjarenOnderhoudsPlan. Als gevolg van Corana zijn 
geplande onderhoudsactiviteiten slechts voor een deel of niet uitgevoerd. 
Deze activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021.

De dotatie voorziening groot onderhoud is voor 2020 op totaal € 750.000 
bepaald. Het positieve effect op de exploitatie van de verslagperiode is 
€187.000.

Overige instellingslasten
Bij de overige instellingslasten zien we een onderbesteding van € 265.000 
ten opzichte van de begroting. Deze onderbestedingen zijn op enkele 
posten aanzienlijk. Het betreft onder andere de volgende posten: juridische 
ondersteuning (€ 97.000), overige externe ondersteuning (€ 130.000) en 
reproductie. Overschrijdingen zijn er nauwelijks.
Een nadere toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het 
boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen is te lezen in paragraaf 
6.6.

6.11 Toelichting op kasstromen en 
financiering
De kasstromen in 2020 laten ook een vergelijkbaar beeld zien als in 2019. De 
kasstroom uit operationele activiteiten is positief en laat een uitkomst zien 
van ruim € 3.000.000. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is natuurlijk 
hoger als gevolg van de verkoop van de effecten en als gevolg daarvan is de 
mutatie in liquide middelen ook substantieel hoger. 

De financiële kengetallen geven het volgende beeld:

 2020 2019 Signaleringswaarde 

Liquiditeit (cr) 1,88 1,90  < 0,75 

Solvabiliteit  57% 65% < 30% 

Rentabiliteit 0,18% 0,96% 3-jarig < 0% 

       2-jarig < -5% 

          1-jarig < -10% 

Weerstandsvermogen 24,0% 23,8% < 5%  

Huisvestingsratio 7,0% 7,4% > 10% 
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De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen 
kan worden voldaan. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa 
(som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende 
schulden.
De solvabiliteit verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan 
in hoeverre op lange termijn aan de verplichtingen voldaan kan worden. 
Definitie: Eigen vermogen, inclusief voorzieningen gedeeld door het totale 
vermogen (balanstotaal).
De rentabiliteit geeft aan welk percentage van de totale baten (opbrengsten) 
overblijft na aftrek van de lasten (kosten). Definitie: het resultaat gewone 
bedrijfs voering gedeeld door de totale baten uit gewone bedrijfsvoering x 
100 procent.
Het weerstandsvermogen relateert de omvang van het eigen vermogen aan 
de grootte van de stichting. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door de totale 
baten (exclusief bijzondere baten).
De huisvestingsratio geeft weer hoeveel het schoolbestuur 
verhoudingsgewijs uitgeeft aan het gebruik, instandhouding en onderhoud 
van schoolgebouwen. Definitie: huisvestingslasten gedeeld door de totale 
lasten.
Op basis van bovenstaande kengetallen kunnen we de conclusie trekken dat 
Signum een financieel gezonde stichting is.

6.12 Financiële instrumenten
Met de verkoop van effecten in 2020 zijn er geen financiële instrumenten 
meer aanwezig bij Signum. Behalve kas- en banktegoeden.

6.13 Duurzaamheid
In de loop van 2020 is het belang van duurzaamheid binnen gebouwbeheer 
prominenter in beeld gekomen. Bij de actualisering van de pannen in 
2022 zullen wij dan ook in aansluiting daarop doorpakken en komen met 
duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP). 
Het is zinvol om te gaan streven naar duurzame 
meerjarenonderhoudsplannen omdat daar mogelijk de oplossing ligt 
om te komen tot betaalbare gezonde en duurzame gebouwen. Daarbij 
moeten we veel meer gaan streven naar het standaard integreren van 
duurzame aspecten in de uitvoering van de MJOP’s. Zeker op het gebied van 
exploitatie zijn daardoor ook aanzienlijke financiële voordelen te halen. Het 
toepassingsmoment is daarbij cruciaal: breng de aanpassing naar de juiste 
verbetermaatregelen aan op een ‘natuurlijk moment’, en niet zoals in de 
huidige trend waarbij het lijkt alsof we ad hoc aanpassingen dienen door te 
voeren. De terugverdientijd moet daarbij relatief overzichtelijk zijn.
De taakstellende begroting voor 2020 is ook dit jaar weer gehaald waarbij er, 
volgens planning, ook een pilot is doorlopen rondom de verplichting vanuit 
het Rijk tot verduurzaming van een aantal gebouwen binnen ons bestand. 
De hiervoor reeds gereserveerde middelen zijn doorgeschoven naar de MOP 
2021. Naar verwachting zullen de werkzaamheden, naar analogie met de 
pilot, rond de zomer zijn afgerond.

7
Toekomstige ontwikkelingen

7.1 Toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied 
van onderwijs
Ook in 2021 richten Signumscholen zich in hun 
onderwijsbeleid op de wicked problems van het strategisch 
beleidsplan. Het werken met nieuwe dynamische 
schoolondersteuningsprofielen daagt ons uit om explicieter stil 
te staan bij de ondersteuningsbehoefte van doelgroepen en 
daar onze ondersteuningsniveaus op in te richten. Een tweede 
aandachtspunt in het onderwijsbeleid zijn de gerealiseerde 
opbrengsten. Onze visie op brede ontwikkeling van kinderen 
én de coronamaatregelen dwingen ons om bij de analyse van 
eind- en tussenopbrengsten in 2021 goed te kijken naar de 
ontwikkelkansen die wij kinderen hebben kunnen bieden, en 
moeten bieden. Voor veel scholen betekent dit niet alleen 
een focus op het kerncurriculum rekenen & taal, maar ook 
aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en andere 
vormingsgebieden. Signumbrede projecten als Kansen voor 
kinderen en Mevolution bieden scholen mogelijkheden om 
hierin gerichte ontwikkeling door te maken. 

7.2 Toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied 
van onderzoek
De aanvragen voor onderzoekswerkplaatsen in de afgelopen 
jaren laten zien dat Signum in de regio ‘s-Hertogenbosch 
beschikt over een sterke infrastructuur voor kennis en 
onderzoek. De intensieve samenwerking met Fontys 
lerarenopleidingen binnen het Partnerschap Opleiden in de 
School is hierin erg belangrijk. Onderzoek vormt niet alleen 
een component in de initiële opleidingen van leerkrachten. 
Onze opleidingsscholen werken in samenhangende 
onderzoekslijnen aan schoolverbetering. Zo benutten 
leerkrachten wetenschappelijke kennis en inzichten in hun 
eigen beroepspraktijk. Voor 2021 is een onderzoekswerkplaats 
op het gebied van begaafdheid in voorbereiding en werkt een 
leergroep van directeuren en teacher leaders op het gebied van 
onderzoekend leiderschap onder leiding van Fontys lector Anje 
Ros aan de eigen- en schoolontwikkeling. Een aandachtspunt 
voor de toekomst is het benutten van aanwezige kennis in onze 
opleidingsscholen door collega-scholen in de stichting.  
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7.3 Toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van kwaliteitszorg
De uitgangspunten en ambities uit het strategisch beleidsplan op het 
gebied van kwaliteitszorg zijn afgelopen jaar verder geëxpliciteerd in de 
bouwstenennotitie ‘Als kwaliteit de bedoeling is’. Signum werkt vanuit 
dit document aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem dat meer 
waardegedreven, datagestuurd en vooral lerend is. Een belangrijke 
bouwsteen in dit systeem zijn de monitorgesprekken. In groepen van 
vier kindcentra wordt twee keer per jaar met collega’s (directeuren, 
bestuurders, leerkrachten) de dialoog gevoerd over de jaarplancyclus en 
de kwaliteit die daarin gerealiseerd wordt.  
Voor 2021 is een belangrijk focuspunt de ontwikkeling van instrumenten 
waarmee door peers verdiepend gekeken kan worden naar de kwaliteit 
binnen scholen.  

7.4 Toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van personeel

Werkgeluk
Werkgeluk neemt een prominente plaats in binnen het personeelsbeleid 
van Signum. Hierbij sluiten de kernwaarden: verbinden, vertrouwen en 
ondernemen naadloos aan. Werkgeluk heeft volgens Bezemer (2019) te 
maken met relaties (ergens bij horen), met vrijheid (verantwoordelijkheid, 
autonomie), met het benutten en ontwikkelen van talenten en met 
zingeving (ertoe doen, betekenis). Dit zien we in hoge mate terug in de 
ondernomen acties en activiteiten, waarin het belang en de behoeften 
van alle medewerkers waar mogelijk steeds een centrale plaats innamen. 
In 2021 willen we werkgeluk en waardering verder gaan verankeren 
binnen de organisatie.  

Personele ontwikkelingen
De kwaliteit van het onderwijs wordt gerealiseerd door de medewerkers. 
Dynamiek - bijvoorbeeld veroorzaakt door corona - doet een voortdurend 
beroep op het aanpassingsvermogen van de medewerkers. Daarom 
investeert Signum in hun ontwikkeling, scholing, gezondheid, vitaliteit 
en betrokkenheid. Daarmee wil zij een flexibele organisatie zijn 
met medewerkers die met plezier hun werk doen, vitaal zijn en zich 
voortdurend blijven ontwikkelen.  
Eén van die investeringen is de deelname aan ‘Plan V’ in samenwerking 
met het Participatiefonds. Het belangrijkste doel van Plan V is het 
duurzaam terugdringen van het ziekteverzuim. Dit wordt gedaan 
door onder andere ondersteuning bij competentieontwikkeling van 
schoolleiders; hulp bij het herijken van het HR-beleid, waaronder 
verzuimbeleid en de uitvoering ervan; begeleiding van een casemanager 
en/of HR-adviseur bij (langdurige) verzuimdossiers; training om 
verzuimgesprekken effectiever te maken en ondersteuning om tot betere 
afspraken met de arbodienst te komen. In 2020 hebben we hier hele 
mooie stappen in gezet en dit gaat een vervolg krijgen in 2021.  

Formatie
In 2020 moest de organisatie ietwat krimpen als gevolg van een 
lichte daling van leerlingenaantallen. Elke school krijgt vanaf komend 
schooljaar € 700 per leerling vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel 
gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Een aantal 
Signumscholen kiest ervoor dit geld deels te gebruiken om bestaand 
personeel in te zetten om invulling te geven aan dit programma. Met 
hen is wel afgesproken dat zij in hun nieuwe formatieplannen rekening 
houden met krimp en daar binnen hun formatiebeleid op anticiperen. 
Hierin heeft HR een adviserende rol. 

7.5 Toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van huisvesting
Vanuit het onderzoek naar een mogelijk andere insteek rondom 
de monitoring van onze gebouwen in 2019 heeft het CvB een 
richtinggevende keuze gemaakt. Voortaan hanteert Signum de NEN 
2767 norm als uitgangspunt bij de beoordeling van de actuele staat van 
het gebouwbestand. Omdat het actuele MJOP geldt tot en met 2022 is 
besloten om pas dan uit te gaan van de nieuwe normering. We voeren 
daarin tevens de ‘componentenmethode’ door. 

Kindcentrum Fonkelsteen / SBO Toermalijn
Rondom de beide gebouwen in de gemeente Zaltbommel is het 
afgelopen jaar weinig beweging geweest. Hoewel beide organisaties 
onderwijskundig volop in ontwikkeling zijn, heeft dit vooralsnog geen 
consequenties gehad voor de huisvesting. Volgens het IHP vanuit de 
gemeente Zaltbommel moet er het komend jaar wel ruimte ontstaan om 
mogelijk wat plannen door te voeren. 

Kindcentrum Campus aan de Lanen
De EA selectie voor de keuze van de bouwer is voor de zomer afgerond, 
de opdracht is gegund aan Bouwbedrijf BMV uit Veldhoven. Er is zoals 
gepland een start gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwbouw 
en in oktober 2020 met de daadwerkelijke bouw. Men koerst op een 
oplevering medio november 2021. 

Kindcentrum Het Palet
Nadat duidelijk was geworden dat een mogelijke nieuwbouw naar 
verwachting nog 10 jaar op zich laat wachten, zijn wij begonnen om de 
consequenties van deze vertraging in kaart te brengen. De gemeente 
verlangt bestuurlijk een aantal gebouwaanpassingen die wij in het 
huidige MJOP niet meer hadden opgenomen. Ook de landelijke 

verduurzamingsmaatregelen hebben consequenties voor het uit te 
voeren onderhoud. We hebben daarom een aangepast programma 
opgesteld waarbij we, om nog zo optimaal mogelijk van de investeringen 
gebruik te kunnen maken, een aantal werkzaamheden versneld zullen 
uitvoeren. In het najaar heeft de gemeente laten weten dat zij actief gaat 
meedenken over het ruimtetekort van de school. Medio 2021 kunnen we 
mogelijk beschikken over tijdelijke extra ruimten. 

Kindcentrum ‘t Schrijverke
De aanpassingen die wij binnen het gebouw hebben doorgevoerd hebben 
nog geen concreet antwoord gegeven op de onderliggende ruimtevraag 
van KC ’t Schrijverke. De begrenzing van het aantal leerlingen op 325 en 
de toekomstige ontwikkelingen van het leerlingaantal blijven cruciaal 
voor de onderliggende vraag hoe wij het kindcentrum gebouwelijk 
het best kunnen bedienen. Met de gemeente zullen wij opnieuw in 
overleg moeten rondom de rol van de schoolwoning en het gebouw 
aan de Zwartbroekweg in relatie tot de toekomstige onderwijskundige 
ontwikkelingen. 

Kindcentrum Het Sparrenbos
In het huidige IHP staan de beide locaties van dit kindcentrum, op 
grond van leeftijd, op de nominatie om onderzocht te worden op 
toekomstige aanpassingen binnen het traject van ver- of nieuwbouw. 
In eerdere gesprekken met de gemeente zijn hierbij al mogelijke 
alternatieven besproken. Begin 2021 heeft de gemeente aangegeven een 
haalbaarheidsstudie te laten opstellen om vandaaruit de te volgen koers 
te bepalen.
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7.6 Toelichting op de 
investeringen in het boekjaar, 
het investeringsbeleid en de 
toekomstige investeringen 

De investeringen in inventaris, apparatuur en leermiddelen geven over 
de afgelopen jaren een stabiel beeld en laten zien dat er sprake is van 
evenwicht tussen de investeringen op jaarbasis en de afschrijvingen 
die hiermee gepaard gaan. Op het gebied van leermiddelen is wel een 
ontwikkeling gaande. De aanschaf van een leermethode gaat steeds 
vaker gepaard met een licentie op jaarbasis in plaats van een initieel 
investeringsbedrag.
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van investeringen betreft 
de keuze van Signum om digitalisering van onderwijs tot speerpunt 
te maken. Als gevolg daarvan zullen middelen uit de reserves worden 
ingezet voor onder andere het verbeteren van de digitale infrastructuur 
en het verbeteren van de digitale uitrusting van leerkrachten en 
leerlingen.

Voor boekjaar 2020 heeft Signum een ambitieus investeringsbegroting 
opgesteld voor materiële vaste activa binnen de scholen voor in totaal 
ruim € 1.8 miljoen. Hiervan was € 900.000 bestemd voor meubilair en 
inrichting, € 250.000 voor leermethoden en € 650.000 voor digitale 
schoolborden en computerapparatuur voor personeel en leerlingen. 
Deze laatste categorie investeringen was nodig om de veelal verouderde 
hardware op scholen te vervangen en/of uit te breiden. Een deel van deze 
investeringen is reeds in januari en februari 2020 gerealiseerd. Gezien de 
daarna uitgebroken pandemie en de cruciale rol van digitale middelen 
bij het aanbieden van afstandsonderwijs, waren we hier achteraf extra 
gelukkig mee.

Investeringen in het boekjaar

In boekjaar 2020 is € 901.000 van de totale begrote investeringen 
gerealiseerd. Deze realisatie betreft voornamelijk inventaris 
en apparatuur (€ 802.000). Onder andere is geïnvesteerd in de 
implementatie van de digitale leeromgeving Skool-Miloo (€ 49.000) 
en digiborden en andere digitale hardware (€ 207.000). Wegens de 
pandemie moeten alle ventilatiesystemen voldoen aan de wettelijke 
ventilatienormen. Signum heeft een relatief groot aantal verouderde 
gebouwen in portefeuille met ventilatiesystemen die niet aan deze 
eisen voldoen. Dit maakt extra en voor nu niet voorziene investeringen 
noodzakelijk. Signum vraagt voor deze investeringen de zogenaamde 
Suvis subsidie aan die bij toekenning een dekking van 30% van de 
investeringsuitgaven biedt. Het is nog onzeker of er voldoende middelen 
beschikbaar komen uit deze subsidiepot. Zowel de subsidieaanvragen 
voor de aanschaf van extra computers en voor versterking in de klas 
(schoolkracht) zijn eerder niet gehonoreerd. Hoe dan ook moeten deze 
investeringen in ventilatiesystemen plaatsvinden in verband met de 
veiligheid van leerlingen en personeel. Veel schoolbesturen hebben met 
eenzelfde problematiek te maken, helaas is dit een schrale troost.
Uit bovenstaande blijkt dat in 2020 de helft van de voorgenomen totale 
investering van ruim € 1.8 miljoen is gerealiseerd. Voor een deel kan 
dit worden toegeschreven aan de pandemie, waardoor een aantal 
investeringen met name op het gebied van meubilair en inrichting zijn 
uitgesteld. Deze vinden alsnog plaats in 2021 en verder. Daarnaast 
konden leveranciers lange tijd niet voldoen aan de vraag. Ook in 2021 
heeft Signum te maken met lange levertijden; de levering van in januari 
en februari geplaatste orders worden pas in het najaar verwacht. Naast 
bovenstaande verklaringen voor de lagere investeringen ten opzichte van 
de begroting, blijft ook executiekracht een uitdaging voor de organisatie. 
Ook na de eerste lockdown en aan de start van het nieuwe schooljaar 
bleven de investeringsaanvragen op het gebied van digitalisering achter 
op de verwachtingen.

De Raad van Toezicht heeft op 26 september 2019 het strategisch 
beleidsplan 2019-2023 goedgekeurd. Dit plan geeft de ambities weer 
voor de organisatie over de betreffende periode. Samengevat: Signum wil 
zich inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen, van het personeel 
en samenwerking. Bij ons beleid staat het belang van kinderen centraal. 
Medewerkers krijgen professionele ruimte, ontwikkelingskansen en 
kunnen hun talenten inzetten in de klas. Samenwerking met partners in 
en rond kindcentra moet de realisatie van onze doelstellingen versnellen. 
Dit alles in een prettige (werk)omgeving voor alle betrokkenen bij onze 
organisatie. De meerjarenbegroting maakt de financiële en personele 
gevolgen van deze beleidskeuzes voor de komende jaren inzichtelijk. 

In februari 2020 zijn we geconfronteerd met het coronavirus, iets dat 
niemand zag aankomen en waarop niemand was voorbereid. Afstand 
houden werd de norm en de scholen gingen dicht. Er ontstond een 
voorheen onvoorstelbare werkelijkheid, met onvoorziene gevolgen, in 
positieve en negatieve zin. Met enorme veerkracht en creativiteit ging het 
onderwijs toch door. Het belang van het kind stond steeds voorop bij alle 
maatregelen die wij conform de RIVM-richtlijnen namen. 
Toen op 21 april de scholen weer voor de helft open mochten, waren we 
opgelucht en strijdvaardig. We zetten onze schouders er opnieuw onder 
om aan onze maatschappelijke opdracht te voldoen en het beste te doen 
voor onze leerlingen. Vanaf 8 juni konden onze scholen weer helemaal 
open. Met een dubbel gevoel, want door het -onbedoelde - experiment 
hybride onderwijs, zagen we ook mooie dingen gebeuren in onze scholen. 
Intussen spreken wij al van de periode voor de coronacrisis en na de 
coronacrisis. Maar wat betekent deze crisis voor de toekomst van Signum 
en voor de koers die we in het najaar van 2019 hebben uitgestippeld? 

Investeringsbeleid Onderzoek De Argumentenfabriek
In de zomer van 2020 gaf het college van bestuur aan De 
Argumentenfabriek de opdracht om onderzoek te doen naar de gevolgen 
van de coronacrisis voor onze stakeholders. Signum vindt het van 
belang om de ervaringen van leerlingen, ouders, leerkrachten en overig 
personeel te inventariseren en te analyseren. We wilden weten welke 
ervaringen van blijvend nut voor ons kunnen zijn. Wat vonden kinderen, 
ouders, onderwijzend en ander personeel positief en welke zaken vinden 
betrokkenen niet voor herhaling vatbaar? Welke effecten heeft de 
coronaperiode op de korte en op de wat langere termijn? 
Uit het onderzoek moest ook blijken of en hoe wij de doelstellingen 
van het strategisch beleidsplan gestand kunnen doen onder de 
sterk veranderende omstandigheden en welke consequenties dit 
mogelijkerwijs heeft voor het meerjarenperspectief vanaf 2021. 
De bevindingen uit het onderzoek gaven aanleiding tot een aantal 
aanscherpingen in onze meerjarenontwikkelprogramma’s, met name op 
het gebied van kansen voor kinderen vergroten, ontwikkeling van een 
professionele leeromgeving en lerende cultuur en versnelling van de 
digitaliseringsagenda.
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Ontwikkelingen en uitdagingen 
Onze analyse heeft ook een aantal uitdagingen scherper in beeld 
gebracht die van invloed zijn op de realisatie van de doelstellingen in ons 
strategisch beleidsplan:

Kinderen 
• Leerlingen uit de zogenaamde kwetsbare groepen hebben naar alle 

waarschijnlijkheid hun leerachterstand vergroot.
• Kinderen koersen op een lager middelbaar schooladvies af dan eerder 

in de lijn van de verwachting lag. 
• Kinderen hebben recht op een bepaalde kwaliteit onderwijs, op acht 

van onze scholen krijgen ze dat niet. 
• Kinderen hebben recht op een zo groot mogelijke leerwinst. Als 

gevolgd van het sluiten van de scholen tijdens de lockdowns hebben 
sommige kinderen leerachterstanden. 

• Bij sommige kinderen is een groei zichtbaar in ontwikkeling van 
autonomie en zelfsturing. Anderen hebben in dat opzicht stilgestaan. 

  

Gesprekskaart
Lessen uit de coronatijd

Communicatie

Les Onze communicatie tijdens coronatijd is goed gewaardeerd door ouders en medewerkers maar kan beter

Aanbevelingen
Benadruk in communicatie onze ‘bedoeling’: alle kinderen optimale ontwikkelkansen bieden.
Zorg dat (de partners in) kindcentra met één consistente boodschap naar buiten treden. 
Maak heldere afspraken over wie met wie communiceert en wie over welke onderwerpen.
Communiceer informatie die de planning van ouders beïnvloedt tijdig.
Organiseer alternatieve contactmomenten met ouders, als fysiek contact op school niet kan.

Les Onze scholen zijn nog onvoldoende toegerust voor digitaal onderwijs

Aanbevelingen
Zorg dat alle scholen beschikken over een passende, veilige digitale infrastructuur en over ict-ondersteuning.
Zorg dat alle medewerkers digitaal vaardig zijn en weten welke kwaliteit digitaal onderwijs we willen bieden.
Rust alle medewerkers uit met eigentijdse technologie en apparatuur.
Bewaak dat digitaal onderwijs voorziet in meer dan alleen rekenen en taal.
Benut ook de mogelijkheden van digitaal onderwijs voor jonge kinderen.
Zet ict gericht in om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken.

Les De groep kwetsbare kinderen tijdens de lockdown is groter en diverser dan we wisten

Aanbevelingen
Zorg voor voldoende contactmomenten met kinderen waarin het over hun welbevinden gaat. 
Wees alert en voorbereid op behoefte aan ondersteuning van kinderen uit onverwachte hoek.
Zorg dat kinderen ook bij thuisonderwijs de veiligheid van school ervaren.

Les Kinderen met een ondersteuningsbehoefte ontvangen bij thuisonderwijs niet altijd de juiste begeleiding

Aanbevelingen
Creëer capaciteit zodat medewerkers extra ondersteuning aan kinderen kunnen organiseren.
Breng voor medewerkers in kaart welke (specialistische) hulp welke ondersteuners kinderen kunnen bieden. 

Les Onze medewerkers kunnen kinderen beter begeleiden als ze hen en hun (thuis)situatie kennen

Aanbevelingen
Vorm een breed beeld van alle kinderen, zoals hun persoonlijkheid, interesses en leerstijl. 
Ken de thuissituatie van kinderen en weet wat deze met hen doet. 
Maak mogelijk dat medewerkers ruimte hebben voor persoonlijk contact en interactie met kinderen.

Welke lessen 
leren we bij Signum 
uit de coronatijd en 

welke aanbevelingen 
volgen hieruit?

Digitalisering

Ondersteuning

Waardering
De inzet van onze medewerkers in coronatijd is positief gewaardeerd door ouders en kinderen     Les

Aanbevelingen
Toon trots en waardering voor de inzet en bezieling van medewerkers.

Waardeer en versterk datgene wat goed gaat en benut leerkansen. 
Waardeer en honoreer initiatieven van medewerkers om te leren en ontwikkelen. 

Medewerkers en ouders hebben een wisselend kwaliteitsniveau van thuisonderwijs gezien bij onze scholen     Les

Aanbevelingen
Expliciteer het gewenste kwaliteitsniveau van onderwijs en basisondersteuning, ook bij thuisonderwijs.

Faciliteer scholing voor medewerkers gericht op het geven van kwalitatief goed (thuis)onderwijs.
Maak mogelijk dat medewerkers ook bij thuisonderwijs goede basisondersteuning kunnen bieden.

Investeer in een ‘lerende cultuur’ zodat medewerkers adequaat kunnen omgaan met onverwachte situaties.

Onze medewerkers steunen het idee van meer inzet van mbo-ondersteuners in het onderwijs     Les

Aanbevelingen
Ontwikkel scenario’s over hoe (de organisatie van) het onderwijs te flexibiliseren.

Benut de mogelijkheden van andere professionals dan leerkrachten bij het uitvoeren van het onderwijs.
Leer van elkaars ervaringen met inzet van andere professionals dan leerkrachten.

Er is bij onze ouders en medewerkers (nog) weinig draagvlak voor het blijven inzetten van thuisonderwijs     Les

Aanbevelingen
Agendeer in elke MR de vraag wat een school moet doen als er geen invaller is.

Zorg dat elke klas een digitale variant van lesgeven achter de hand heeft voor als fysiek onderwijs niet kan.
Onderzoek alternatieven voor situaties waarin onderwijs niet fysiek op school kan plaatsvinden. 

Ons thuisonderwijs is sterk afhankelijk van de inzet van ouders     Les

Aanbevelingen
Zorg dat medewerkers weten wat de (on)mogelijkheden van ouders en kinderen zijn wat betreft thuisonderwijs. 

Maak leerkrachten vaardiger in het geven van thuisonderwijs dat weinig tot geen beroep op ouders doet.
Zorg dat kinderen beter in staat zijn om thuis zelfstandig en verantwoordelijk te werken.

Zorg voor voldoende contactmomenten met kinderen die over hun leerproces gaan.
Zorg voor ondersteuning op locatie (zoals school of sportclub) van kinderen waarbij thuisonderwijs niet lukt.

Onze medewerkers hebben een sterke binding met hun school en minder met Signum     Les

Aanbevelingen
Maak de meerwaarde van Signum expliciet en voelbaar voor medewerkers.

Laat directeuren de invloed benutten die zij hebben op de binding tussen medewerkers en Signum.

Binding

Onderwijs

Personeel 
• Het tekort aan leerkrachten in de vaste formatie speelt al langere 

tijd. De RIVM-richtlijnen in het kader van preventief verzuim van 
risicogroepen veroorzaakt grotere krapte in het onderwijscorps. 
In het begin van de pandemie kregen zwangere leerkrachten een 
langere periode van zwangerschapsverlof in verband met vermeend 
extra risico op corona. 

• Een hogere werkdruk ontneemt mensen de lust tot persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. 

• Interne principiële discussies over leerachterstanden dreigen 
een resultaatgerichte aanpak soms in de weg te staan. 
‘Leerachterstanden’ heeft voor sommigen een negatieve connotatie 
waarmee ze zich niet willen associëren. Weer anderen voelen een 
aap op de schouder van het onderwijs die we maar hebben op te 
lossen. 

• De aanhoudende coronacrisis zet extra druk op het 
uithoudingsvermogen van personeel en vormt een bedreiging voor 
de (geestelijke) gezondheid van medewerkers.

• Door de economische crisis ontstaat uitstroom uit andere sectoren. 
De coronacrisis heeft het imago van de leerkracht een positieve boost 
gegeven. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een toename van 
zij-instromers uit deze sectoren naar het onderwijs. 

Samenwerking 
• Signum wil meer bestuurlijke ruimte creëren om zich te 

onderscheiden in beleid en op onderwijskundig gebied. Signum 
heroverweegt de samenwerkingsverbanden in nevenstructuren en 
analyseert in welke mate deze een evenwichtige bijdrage leveren aan 
de realisatie van onze doelstellingen. Op het gebied van integrale 
kindcentrumontwikkeling en inclusief onderwijs zien we juist kansen 
voor samenwerking.

• Hoe passend is Passend Onderwijs nog? Sommige kinderen dreigen 
tussen wal en schip te geraken. Signum wil daarom ruimte maken 

voor nieuwe onderwijsconcepten voor thuisnabij onderwijs passend 
bij de talenten van kinderen in de wijk. Het blijft een uitdaging om 
de extra lasten die samenhangen met onze initiatieven voor inclusief 
onderwijs duurzaam dekkend te krijgen, bijvoorbeeld op KC ‘t 
Schrijverke met het concept co-teaching.

• De samenwerking met de gemeente staat onder druk. In 2019 heeft 
de gemeente € 4 miljoen moeten bezuinigen. Deze bezuinigingen 
hebben Signum financieel zwaar getroffen. We kregen te maken met 
financiële kortingen op het gebied van onderwijsachterstandsgelden, 
financiering van nieuwkomersgroepen, verzakelijking van beleid 
omtrent de exploitatie van de Brede Bossche Scholen en versoberd 
huisvestingsbeleid. 

Middelen 
• De digitalisering van het onderwijs zal zich verder moeten 

ontwikkelen. Het betekent een investering in netwerken en devices, 
en in trainingen en cursussen in het gebruik ervan voor leerkrachten. 
Kinderen leven in een digitaal tijdperk waarin digitale geletterdheid 
noodzakelijk is om mee te komen.  Leerkrachten moeten hen net een 
slag voor zijn. 

• Huisvesting van een aantal van onze scholen schiet tekort. Het 
huisvestingsbeleid van de gemeente remt de groei en ontwikkeling 
van sommige van onze scholen af. 

• Noodzakelijke vervangingen in ventilatiesystemen die voldoen aan de 
veiligheidseisen leiden de komende tijd extra investeringen.

  
Bovenstaande ontwikkelingen en uitdagingen hebben hun weerslag 
op ons investeringsbeleid. Signum heeft per jaareinde 2020 een eigen 
vermogen van € 10,5 miljoen. Het inzetten van een deel van het eigen 
vermogen voor bovenstaande uitdagingen zal een overweging zijn bij 
het vaststellen van toekomstige begrotingen. Daarnaast wordt nu naar 
schatting € 180.000 per school beschikbaar gesteld via het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO).

7 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
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Voor de periode 2020-2024 geldt: 
Signum houdt voorlopig een buffervermogen aan van maximaal € 6.8 
miljoen (norm ministerie) + € 0.8 miljoen (kwalitatieve aanpassing) = € 
7.6 miljoen. Dit betekent dat er in de meerjarenbegroting ruimte is voor 
een toekomstige aanwending van het vermogen van € 2.8 miljoen plus 
of min het exploitatieresultaat van 2020. In de praktijk zal dat leiden tot 
te begroten exploitatietekorten. De opzet is om de aanwending van het 
bovenmatige eigen vermogen middels bestemmingsreserves gekoppeld 
aan de vier investeringsprogramma’s strak te monitoren en minimaal 
jaarlijks het vermogensbeleid te herijken. 

Toekomstige investeringen

Na de berekening van het beschikbare vermogen doen zich een aantal 
ontwikkelingen voor die naar schatting significant invloed hebben op onze 
vermogenspositie en de beschikbare reserves:
• Door het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het 

primair onderwijs vervalt een jaarlijkse vordering op OCW. Dit 
heeft geen effect op de bekostiging van schoolbesturen. Ze krijgen 
hierdoor niet minder geld. Deze aanpassing leidt wel tot een 
lagere vermogenspositie bij schoolbesturen. In het wetsvoorstel 
vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat de 
bekostiging van de schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar 
bekostiging per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging 
krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar 
(augustus t/m december) minder dan 5/12e deel van de totale 
bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur in de administratie een 
vordering van 7,12% op OCW. De vordering op OCW bedraagt voor 
Signum per einde boekjaar € 2,3 miljoen.

• Via het NPO komt ongeveer € 4.0 miljoen vrij voor de 24 scholen van 
Signum.

• In 2021 vragen noodzakelijke vervanging van ventilatiesystemen 
een eerste investering van € 310.000, na aftrek van mogelijke Suvis 
subsidie.

Dit alles overwegende heeft Signum voor 2021 en verder haar 
meerjareninvesteringsbeleid herijkt. De bevindingen uit het 
onderzoek van De Argumentenfabriek hebben geleid tot een aantal 
aanbevelingen met directe implicaties voor ons strategisch beleid. Deze 
aanbevelingen zijn meegenomen in de verdere uitwerking van onze 
ontwikkelprogramma’s. We houden er rekening mee dat de gevolgen van 
de lockdowns nog lang zullen aanhouden.   
In ons financieel beleid is het fundament gelegd voor onze visie op ons 
meerjareninvesteringsbeleid: 

1. Signum heeft haar financieel beleid vastgelegd in de financiële 
beleidsnota. Hierin zijn financiële kaders geformuleerd voor een 
solide financieel beheer. Dit beleid moet borgen dat de structurele 
lasten duurzaam in evenwicht zijn met de structurele baten.  

2. Signum stelt meerjarig een beleidsrijke begroting op. De inhoudelijke 
ontwikkellijnen sluiten aan bij onze strategische doelstellingen en 
worden programmatisch en in onderlinge samenhang uitgevoerd.  

3. Meerjarig wil Signum 2-3% van haar totale baten investeren in  
innovatie, vernieuwing en verbetering van het primair proces.  

4. Signum hanteert een risicobenadering en onderkent het belang 
van risicomanagement om de risico’s die van invloed zijn op de 
bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s is 
het college van bestuur beter in staat om op verantwoorde wijze 
besluiten te nemen, zodat (toekomstige) investeringen op lange 
termijn (met inachtneming van de signaleringswaarde OCW) in 
verhouding staan tot onze vermogenspositie.  
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• In 2021 is aan Signum een Extra Handen voor de Klas subsidie beschikt van € 440.000. Een tweede 
tranche voor nog eens € 440.000 zal in het kader van Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) worden 
aangevraagd.

• Wijziging van RJ 212 brengt mogelijk een herziening van de jaarlijkse dotaties voorziening groot onderhoud 
met zich mee. De kern van de systematiek is dat de voorziening voor groot onderhoud per component 
moet worden bekeken en dat voor elke component naar tijdsgelang moet worden gereserveerd. Een 
nieuwe schouw zal worden uitgevoerd op basis van een componentenbenadering.

Voor het NPO werkt Signum samen met schoolbesturen in ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast zal op schoolniveau 
middels de schoolscan worden onderzocht wat nodig is op locatie.

Ontwikkelprogramma I
Focus op de basis

Fase 1

Ontwikkelprogramma II
Optimale leeromgeving

Ontwikkelprogramma III
Professionele leeromgeving 

en lerende cultuur

Ontwikkelprogramma IV
Digitalisering

Het realiseren van een 
wendbare 

bedrijfsvoering die 
continuïteit waarborgt 

en (financiële) ruimte 
creëert voor 
verandering, 

vernieuwing en 
verbetering (innovatie) 

in haar 
onderwijsproces.

Het ontwerpen van 
uitdagend, eigentijds 

en goed onderwijs. 
Onderwijs dat aansluit 

op de 
ontwikkelingsvraag 

van kinderen en past bij 
de actualiteit en 

binnen de context van 
de wijk.

Het scheppen en 
faciliteren van 

professionele ruimte 
voor (het potentieel 

van) onze 
medewerkers zodat zij 
met plezier en passie 

kunnen werken aan de 
optimale ontwikkeling 

van kinderen.

Het digitaliseren en 
creëren van 

mogelijkheden voor 
nieuwe, flexibele 

onderwijs- en 
communicatievormen 

om daarmee een 
bijdrage te leveren aan 

het verbeteren van 
ontwikkelkansen voor 

kinderen.



5150  SIGNUM  Bestuursverslag 2020

7.7 Toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid is momenteel erg actueel op diverse terreinen. 
Ook binnen onderwijs komt deze term regelmatig terug. De vraag die we 
daarbij echter zouden moeten stellen is: Wat is duurzaam onderwijs nu 
precies? Hoewel wij vanuit onze expertise vooral kijken naar ‘duurzame 
gebouwen’ heeft de term duurzaamheid betrekking op meerdere facetten 
binnen het onderwijsveld.
Een duurzaam gebouw heeft als kenmerk dat het een bepaalde 
flexibiliteit in zich heeft zodat het mee kan gaan in demografische, sociale 
en technologische ontwikkelingen. Hierbij kent de flexibiliteit wel grenzen 
om het gebruik ook weer enigszins te beperken. Vooral mogelijkheden tot 
flexibele inzet en besparingen op verbruik en onderhoud kunnen daarbij 
onderscheidend zijn. De duurzaamheid komt mede tot uiting in wijze 
waarop de gebouwen ‘goed zijn’ voor onze leefomgeving.
Verduurzaming gaat ook over vragen als: Wat is de rol van een 
schoolgebouw binnen een bepaalde wijk? Welke functie heeft een 
schoolgebouw of zou het moeten krijgen en hoe kunnen we ook de 
omgeving van de school daarbij betrekken? Wijkpartners en de gemeente 
spelen dan een cruciale rol. Wat kan ervoor zorgen dat de gebouwen 
optimaal gebruikt kunnen worden? Het delen en op elkaar afstemmen 
van het gebruik van ruimtes binnen een kindcentrum is daarbij het 
uitgangspunt. De exploitatie vervult een cruciale rol: hoe maken we 
het gebouw rendabel? Bij nieuwbouw kan hier nadrukkelijk op worden 
gestuurd, bijvoorbeeld met meer modulaire bouw. Bij bestaande 
gebouwen zullen we vooral moeten focussen op slimme (onderhouds)
aanpassingen.

8 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

8
Continuïteitsparagraaf

De toekomstige cijfers gepubliceerd in deze paragraaf zijn gebaseerd op de aangepaste meerjarenbegroting 2021-2024 die in de maanden 
maart en april 2021 is opgesteld. Signum heeft ervoor gekozen om de meerjarenraming in het voorjaar bij te stellen, mede omdat er dan ook 
beter zicht is op de exploitatieresultaten van het voorafgaande boekjaar en toekomstige ontwikkelingen. Dit is ook vermeld in het financieel 
beleid van Signum. Deze meerjarenbegroting volgt de toekomstige ontwikkelingen van Signum, waarbij de belangrijkste elementen uit het 
financiële beleid zijn verwerkt. De begrotingstool waarmee Signum sinds de begrotingscyclus 2020 werkt (Cogix) biedt de mogelijkheid 
om doorlopend de meerjarenbegrotingen bij te werken aan de actuele stand van zaken, mede doordat de wijzigingen in bijvoorbeeld de 
parameters van de rijksbekostiging onmiddellijk kunnen worden verwerkt. 

LEERLINGENAANTALLEN EN PERSONELE BEZETTING (T T/M T+3)

Teldatum 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021* 1-10-2022* 1-10-2023* 1-10-2024* 
Leerlingenaantal 6.239 6.074 6.084 6.056 6.041 6.038 

 

Personele bezetting (per 31-12) 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 
Directie (DIR) 23 25 24 24 24 24 
Onderwijzend personeel (OP) 393 363 343 338 336 334 
Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 104 100 89 88 88 88 
Totaal 520 488 456 450 448 446 

 
Na een majeur leerlingenverlies per 1 oktober 2018 (179 leerlingen, mede door een schooloverdracht), werd vorig jaar nog een kleine daling 
en daarna weer een toename van de leerlingen voorspeld. De vernieuwde prognose laat echter een (lichte) afname van het aantal leerlingen 
zien. De leerlingenaantallen worden meerdere malen per jaar gemonitord en de consequenties ervan worden meegenomen bij het opstellen 
van P&C-cyclus producten.
De formatieaanpassing per school en inrichting van efficiënte(re) werkprocessen moeten ervoor zorgen dat ook bij krimpende 
leerlingenaantallen de bedrijfsvoering de juiste ondersteuning biedt aan het primaire proces.

8.1 Kengetallen
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Baten 2019 2020* 2021B 2022* 2023* 2024* 
          
3.1. (Rijks)bijdragen OCW 41.096.000 40.801.000 40.348.000 40.926.000 41.341.000 41.836.000 

3.2. 
Overige 
overheidsbijdragen 931.000 695.000 695.000 705.000 712.000 721.000 

3.5. Overige baten 1.702.000 1.756.000 1.168.000 1.185.000 1.197.000 1.211.000 
                
  Totaal baten 43.729.000 43.252.000 42.211.000 42.816.000 43.250.000 43.768.000 
          
Lasten 2019 2020* 2021B 2022* 2023* 2024* 
          
4.1. Personele lasten 36.210.000 36.535.000 35.551.000 36.161.000 36.528.000 36.965.000 
4.2. Afschrijvingen 1.032.000 972.000 1.078.000 1.177.000 1.189.000 1.197.000 
4.3. Huisvestingslasten 3.217.000 3.031.000 3.130.000 3.175.000 3.207.000 3.245.000 
4.4. Overige instellingslasten 2.830.000 2.579.000 2.804.000 2.830.000 2.845.000 2.865.000 
                
  Totaal  lasten 43.289.000 43.117.000 42.563.000 43.343.000 43.769.000 44.272.000 
                
  Saldo baten en lasten 440.000 135.000 -352.000 -527.000 -519.000 -504.000 
          

5.1. 
Financiele baten en 
lasten -18.000 -57.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 

          
  Resultaat 422.000 78.000 -387.000 -562.000 -554.000 -539.000 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Conform het financiële beleid wordt vanaf schooljaar 2020-2021 de formatie bij Signum consequent ingezet op basis van de (prognose) van de 1 oktobertelling van het 
desbetreffende schooljaar (t=0). In het Bestuursformatieplan 2021-2022 dat tijdens de opstelling van de begroting 2021 werd ontworpen, is dit zo opgenomen, maar in de 
praktische uitwerking zal dit nog niet volledig mogelijk zijn. Er zijn en worden echter belangrijke stappen gezet, zoals ook het verloop van de personele bezetting aangeeft.

8.2 Meerjarenbegroting
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De gepresenteerde meerjarenexploitatiebegroting is opgesteld conform de 
uitgangspunten van het financiële beleid van Signum. Hierin werd onder 
andere gesteld dat de reguliere exploitatie in basis sluitend dient te zijn. 
Signum kent een robuuste financiële positie. Dit blijkt onder andere uit de 
financiële kengetallen ten opzichte van de OCW-signaleringswaarden. Ultimo 
2020 heeft Signum een Bovenmatig Eigen Vermogen van € 2,8 miljoen. 
Signum heeft als meerjareninvesteringsbeleid geformuleerd om de komende 
vijf jaar de ontwikkeling onderwijskwaliteit, ontwikkeling van het personeel 
en ontwikkeling van samenwerking te versnellen, conform de pijlers in ons 
strategisch beleidsplan. Als gevolg van deze ambitie zullen de kosten in de 
komende jaren toenemen en wordt een negatief resultaat gerealiseerd. Op 
deze wijze zal het Bovenmatig Eigen Vermogen verminderd worden conform 
het eigen beleid en binnen de kaders van het Ministerie van Onderwijs.
Bij de (meerjaren)balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Dotatie voorziening groot onderhoud Signum: In 2020 bedroeg deze 
dotatie € 750.000 en deze zal de komende jaren iets lager worden. Dit is ook 
verwerkt in de meerjarenbegroting.
• Materiële vaste activa: In het jaar 2020 zijn enkele inhaalafschrijvingen 
uitgevoerd op basis van historisch aangeschafte middelen. In de 
daaropvolgende jaren daalt de waarde van de materiële vaste activa door 
een lagere leerlingenpopulatie. Ook de verschuiving van de investeringen (in 
bijvoorbeeld leermethodes) naar jaarlijkse licentiekosten speelt hierbij een 
rol.

• Afbouw financiële vaste activa: De effectenportefeuille is in 2020 geheel 
afgelost en zal daardoor geen effect meer hebben op (bijzondere) baten en 
lasten.
• Afbouw bestemmingsreserves: De oude publieke bestemmingsreserves 
zijn met uitzondering van de reserve 1e waardering MVA opgeheven 
en toegevoegd aan de algemene reserve. De bestemmingsreserves 
privaat worden eveneens afgebouwd (indien mogelijk). Ultimo 2019 is de 
(eenmalige) bestemmingsreserve CAO-maatregelen toegevoegd; deze is 
vervallen in de loop van 2020.
Daarnaast is de bestemmingsreserve Innovatie toegevoegd. In deze 
reserve wordt jaarlijks een bedrag van 2-3% bestemd voorde transitie en 
doorontwikkeling van de organisatie. De toevoeging vindt jaarlijks plaats 
afhankelijk van de werkelijke behoefte; in de meerjarenraming is een 
gemiddeld bedrag aangehouden.
• Indexatie: In de berekening is een gematigde indexatie toegepast tussen 
1,0%-1,5% per jaar (afhankelijk van de baten en lasten categorieën).
NB In de gepresenteerde begroting en balansen is nog geen rekening 
gehouden met de wijzigingen in de financiering en de mogelijke wijzigingen 
in de methode voor de vaststelling van de voorziening groot onderhoud die 
beide in 2023 gepland staan.
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Bedragen per 31/12 2019 2020* 2021B 2022* 2023* 2024* 
Activa   950000 1100000 1100000 1000000 
Vaste activa   1.179.000 517.000 0 323.000 
Materiele vaste activa  4.644.000 4.576.000 4.448.000 4.368.000 4.276.000 4.075.000 
Financiële vaste activa 2.019.000 0 0 0 0 0 
         
Vlottende activa        
Vorderingen  2.697.000 4.010.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 
Liquide middelen 10.797.000 15.072.000 13.882.000 13.431.000 12.884.000 12.738.000 
         
Totaal activa 20.157.000 23.658.000 21.130.000 20.599.000 19.960.000 19.613.000 
         
Passiva        
Algemene reserve 7.381.000 8.597.000 7.909.000 7.496.000 7.062.000 6.592.000 
Best. reserves publiek 2.665.000 1.527.000 2.000.000 1.900.000 1.830.000 1.760.000 
Best. reserves privaat 372.000 372.000 200.000 150.000 100.000 100.000 
Totaal eigen vermogen 10.418.000 10.496.000 10.109.000 9.546.000 8.992.000 8.452.000 
         
Voorzieningen 2.641.000 3.025.000 3.021.000 3.053.000 2.968.000 3.161.000 
Kortlopende schulden  7.098.000 10.137.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 
              
Totaal passiva 20.157.000 23.658.000 21.130.000 20.599.000 19.960.000 19.613.000 

 

(MEERJAREN)BALANS
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Telefoon

E-mail

Website

Berlicumseweg 8G
Landgoed Coudewater
Rosmalen

Postbus 104
5240 AG Rosmalen

073-8507850

info@signumonderwijs.nl

www.signumonderwijs.nl




