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2021 was opnieuw een jaar dat veel van
kinderen en medewerkers heeft gevraagd.
De impact van corona was groot. Er was
voortdurend sprake van wisselende
omstandigheden, zoals nieuwe lockdowns,
hybride, aanvullende richtlijnen en nieuwe
eisen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Ook had Signum te
maken met een snel oplopende krapte op
de arbeidsmarkt, die leidde tot verhitte
discussies op scholen. Al met al een
complexe cocktail van niet alledaagse
uitdagingen die de continuïteit en de
kwaliteit van onderwijs onder druk zetten
en het uiterste van de Signum organisatie
heeft gevraagd. Een groot compliment
aan alle medewerkers voor hun inzet en
wendbaarheid is daarom op zijn plaats.  
Signum is volop in ontwikkeling. Als we
kijken naar de impactgebieden uit het
strategisch beleidsplan, dan zien we de
volgende ontwikkelingen :   
•       Al onze scholen realiseren, ondanks
corona, tenminste het basisarrangement;  
•       Een toenemend aantal kinderen valt
onder het basisarrangement of krijgt op
school ondersteuning vanuit flexibele
organisatievormen (flexklas, leerlab, coteaching, et cetera.);  

•       Om de leerwinst van kinderen beter
zichtbaar te maken, experimenteert
Signum met alternatieve toets- en
rapportagevormen;
•       Signum scholen krijgen een
‘eigenzinniger’ wijkverbonden profiel. We
zien een grotere variatie aan concepten
en aanpakken en realiseerden ons eerste
kindcentrum voor 0 tot15 jaar (Campus aan
de Lanen);  
•       We kregen veel waardering van onze
directeuren en medewerkers over de
ondersteuning die zij het afgelopen jaar
vanuit bestuur en staf mochten ervaren;  
•       We maakten een begin met het
opzetten van expertisepunten, lerende
netwerken en een eigen e-Academy, om de
lerende cultuur in de Signum organisatie
verder te versterken;  
•       We maakten een nieuwe opzet voor de
tevredenheidsonderzoeken;

We mogen trots zijn op deze ontwikkelingen,
en zijn daarvoor onder andere speciale
dank verschuldigd aan Arlène Denissen,
gedurende drie jaar een gewaardeerd lid
van het College van Bestuur. Arlène heeft
per 1 oktober 2021 een nieuwe functie
aanvaard als lid van de Raad van Toezicht
bij het Albeda College in regio Rijnmond.
Voor Signum legde zij een stevig fundament
onder de bedrijfsvoering van de organisatie,
daarnaast was ze een warm pleitbezorger
van gelijke kansen voor ieder kind.
Anno 2022 kunnen we stellen dat Signum
een gezonde organisatie is. De jaarrekening
laat een batig saldo zien, waarbij opgemerkt
moet worden dat we een aantal (NPO)
voornemens nog niet konden realiseren
vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.
Door corona is de digitale infrastructuur het
afgelopen jaar versneld versterkt en is er
meer aandacht voor het binnenklimaat van
onze scholen. Dit vraagt extra en nieuwe
investeringen in de komende jaren.

•       Het lukt ons steeds beter om vanuit
‘de bedoeling’ te werken: het bieden van
optimale ontwikkelkansen voor elk kind. Vele
aansprekende voorbeelden op social media
getuigen daarvan.
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Toegankelijkheid & toelating

Het schoolbestuur
1.1 Profiel
Missie, visie en kernwaarden

Strategisch beleidsplan

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.

•

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.

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.   

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.  

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:
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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 maakt het vak
van onderwijsprofessional complexer en
dynamischer. Met de toenemende krapte op
de arbeidsmarkt neemt ook het belang van
goed werkgeverschap toe. Binnen Signum
zien we de bereidheid tot samenwerken en
mogelijkheden om actuele vraagstukken
interprofessioneel en interdisciplinair te
benaderen.  

en merkbaar vooruitgang willen boeken,
hebben we ze impactgebieden genoemd.  
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.

Het kiezen van een passende school is een
fundamenteel recht voor ouders. Een recht
dat bijna altijd leidt tot een toelating op de
school van voorkeur. Zo is de situatie ook
in ’s-Hertogenbosch: 99% van de kinderen
gaat naar de basisschool van voorkeur.
Het uitgangspunt in het basisonderwijs is
dat het respecteren van de grondslag van
de instelling én het kunnen voldoen aan
de ondersteuningsbehoefte van het kind
voldoende is voor toelating. Voor de neutraal
bijzondere en openbare scholen geldt de
regel van het respecteren van de grondslag
van de instelling niet. Voor alle bijzondere en

openbare scholen geldt echter dat - mochten
er meer aanmeldingen zijn dan ruimte
in de groep - het bevoegd gezag dan zijn
eigen toelatingscriteria mag toepassen. De
criteria moeten in dat geval voldoen aan de
volgende rechtsbeginselen en regels:
• Gelijkheidsbeginsel
• Non-discriminatiebeginsel
• Verbod van willekeur
• Transparantie
Klik hier voor het volledige aanmeld- en
toelatingsbeleid.

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-
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Scholen

Het schoolbestuur
1.2 Organisatie
Contactgegevens
Naam: Stichting Signum
Bestuursnummer: 74049
Adres: Berlicumseweg 8g
Telefoonnummer: 073 – 850 78 00
E-mail: info@signumonderwijs.nl
Website: www.signumonderwijs.nl

Bestuur
Naam

Functie

De heer J.W. Heijmans

Voorzitter College van Bestuur

Mevrouw A.D. Denissen

De heer R.T. Wingens
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Lid College van Bestuur
(1 januari t/m 30-9-2021)
Lid College van Bestuur a.i.
(vanaf 01-09-2021)

Nevenfuncties

betaald / onbetaald
Nevenfuncties uit hoofde van functie:  
• Bestuurslid Stichting SSPOH
(onbezoldigd)  
• Bestuurslid Stichting SBK (onbezoldigd)  
• Bestuurslid Stichting Digidact
(onbezoldigd)  
• Lid Adviesraad PACT voor Kindcentra
(onbezoldigd)  
Nevenfuncties uit hoofde van functie:  
• Bestuurslid Stichting Digidact
(onbezoldigd)  
Andere bestuurlijke nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Optimus
Primair Onderwijs tot 1 november
2021(bezoldigd)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Speciaal
Onderwijs en Expertisecentra (bezoldigd)

Juridische & interne organisatiestructuur
Naam

Website school

Basisschool ‘t Wikveld Empel

www.kcwikveld.nl

Kindcentrum De Matrix Engelen

www.kcdematrix.nl

Kindcentrum Het Ijzeren Kind Rosmalen

www.kc-hetijzerenkind.nl

Kindcentrum De Troubadour

www.kcdetroubadour.nl

Kindcentrum De Meerlaer / Basisschool
De Masten

www.kcmeerlaer.nl

Kindcentrum Den Krommenhoek

www.denkrommenhoek.nl

Kindcentrum ‘t Ven

www.kctven.nl

Educatief Centrum ‘t Sparrenbos

www.ecsparrenbos.nl

Wittering.nl

www.wittering.nl

Campus aan de Lanen

www.campusaandelanen.nl

Kindcentrum ‘t Palet

www.bshetpalet.nl

Kindcentrum de Haren

www.kcdeharen.nl

Kindcentrum de Duizendpoot

www.kcdeduizendpoot.nl

Kindcentrum Westerbreedte

www.kcwesterbreedte.nl

Kindcentrum het Stadshart

www.kchetstadshart.nl

Kindcentrum de Kruisboelijn

www.dekruisboelijn.nl

De Kameleon

www.kbsdekameleon.nl (locatie de Graaf)
www.kc-dekameleon.nl

Kindcentrum De Kwartiermaker

www.kc-dekwartiermaker.nl

Kindcentrum Boschveld

www.kcboschveld.nl

Kindcentrum ‘t Schrijverke

www.bsschrijverke.nl

Kindcentrum Zuiderster

www.kczuiderster.nl

SBO De Toermalijn

www.toermalijnzaltbommel.nl

De Fonkelsteen

www.fonkelsteen.org

Stichting 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 (two-tier board model).   
Het CvB is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen
van de stichting. De medewerkers op het stafbureau ondersteunen het college hierbij. 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 het CvB en de RvT en in de
procuratieregeling.
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De (gemeenschappelijke)
medezeggenschap
Het College van Bestuur van Signum
voert overleg met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR).
Sinds 2020 kiezen de leden van de
medezeggenschapsraden van de
afzonderlijke scholen de leden van de GMR.
Signum heeft het medezeggenschapsstatuut
en het GMR reglement hierop aangepast.

Horizontale dialoog en verbonden partijen
najaar van 2021 heeft een cursus MR-start
plaatsgevonden.
Zoals gebruikelijk heeft de GMR tweemaal
met de Raad van Toezicht vergaderd. Voor
het volledige jaarverslag van de GMR klik
hier.

De GMR heeft drie werkgroepen ingesteld.
Scholen kunnen zich daarin laten
vertegenwoordigen door een personeelslid
en/of ouder. De werkgroepen fungeren als
klankbord en geven de GMR richting over
te geven adviezen en instemmingen aan het
College van Bestuur. De voorzitters van de
werkgroepen en de GMR coördineren de
verschillende activiteiten.
Personeelsgeleding
Susanne Mulder, Kirsten Heezius, Eefje Zoon,
Mariëlle van Boekel, en Yvette Wijtman
Oudergeleding
Dirk de Man (voorzitter), Jan Karel Sindorff
(vice-voorzitter), Fatimazahra Guichi, István
Janse en Willem Jan Wieland
Per 1 januari 2021 heeft Merel Janssen
de functie van Ambtelijk Secretaris
overgenomen van Mabel van der Laag. Ook
in de GMR waren er functiewisselingen
tussen leden. De belangrijkste reden
hiervoor was dat ouders van kinderen die
met ingang van het nieuwe schooljaar naar
het VO gingen, met hun taak wilden stoppen.
Voor de werving van nieuwe leden heeft
geen verkiezing plaatsgevonden, omdat
er evenveel aanmeldingen van potentiële
kandidaten als vacatures waren. In het
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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.
Samenwerkingsvorm

Omschrijving samenwerking

Partner(s)

Stichting Schoolbesturen Primair
Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (SSPOH)

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

• Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch
• Talentis
• Filios Scholengroep
• Stichting Jenaplan Antonius Abt
• Vrije School de Driestroom
• Islamitische basisschool Nour

Stichting facilitair beheer
Kindcentra (SBK)

Facilitaire dienstverlening en beheer van
kindcentra

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Stichting Digid@ct

IT dienstverlening tbv kindcentra en
stafbureau

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Stichting Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs de Meierij

Bieden van Passend Onderwijs en
ondersteuning aan leerlingen

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

Onderwijs Mobiliteitscentrum-073

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

• Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch
• Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard
• Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij
• Stichting Jenaplan Antonius Abt

POS (Partnerschap Opleiden in de
School)

Samen de leerkracht op de beste plek
opleiden, daar draait het om in het
Partnerschap Opleiden in de School.
Dat willen we bereiken door als werkveld en opleiding onze kennis en kunde
te delen, door samen onderzoek te
doen en samen te ontwikkelen. Onze
gezamenlijke ambitie is dat alle Fontys
Hogeschool Kind en Educatie
pabo-studenten zijn opgeleid tot
leerkracht op een werkplek die
voldoet aan de kwaliteitscriteria van
de Academische Opleidingsschool.

Scholen en partners | Partnerschap opleiden in de school
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Stedelijke samenwerking
De Stichting Schoolbesturen Primair
Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (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 drie wensen samen,
namelijk meer thuisnabije inclusieve
voorzieningen, een ondersteuningsstructuur
die past bij de wijkuitdagingen, en een
intensievere samenwerking tussen onderwijs
en zorg. Concreet hebben we in 2020 de
schoolondersteuningsplannen van de
Signum scholen herzien. De proeftuinen
onderwijszorg zijn geëvalueerd en als
doorbraakprojecten verankerd in het

Governance
gemeentelijk beleid. SBO De Sprankel
is gesloten en SBO De Toermalijn in
Zaltbommel ontwikkelt 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 en zijn samen met
partners zomerscholen opgezet. Daarnaast
voerden we een knelpunteninventarisatie
BBS uit en namen zeven Signumscholen deel
aan NSMV.

3

Doorgaande 			
ontwikkeling 0-15

Op stedelijk niveau krijgen in deze werklijn
alle activiteiten van Compasnul13 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
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eigenzinnige concepten die passen bij de
ontwikkelbehoeften van kinderen in de
wijk. In 2020 is de nieuwbouw van Campus
aan de Lanen gestart. Samen met Kanteel
Kinderopvang experimenteren we in KC
Meerlaer en KC ’t Stadshart met integrale
aansturing. Ook op andere locaties vinden
experimenten plaats, bijvoorbeeld in de
buitenschoolse opvang en/of door middel
van de inzet van gemeenschappelijk
personeel.    
Naast het formuleren van beleidsambities
in bovengenoemde werklijnen trokken we
stedelijk samen op in de omgang met de
steeds wisselende adviezen en voorschriften
vanuit de landelijke overheid ten aanzien
van de coronapandemie. Het wekelijkse
bestuurlijk overleg kon eind 2021 worden
afgebouwd.

Klachtenbehandeling
In 2021 is 50 keer een beroep gedaan op de
bestuursvertrouwenspersonen voor ouders
en personeel. Hiervan waren 7 problemen/
klachten gerelateerd aan corona. Na bemiddeling, gesprekken en/of acties zijn de meeste klachten naar wederzijdse tevredenheid
afgehandeld. Enkele klachten krijgen een
vervolg in 2022. Er kwamen geen klachten
binnen bij de klachtencommissie van Stichting KOMM.  
Ook bij de Commissie Integriteitsvraagstukken (CIV) zijn in het kader van de klokkenluidersregeling geen klachten ingediend. Meer
informatie over de procedure bij klachten of
informatie over de klokkenluidersregeling is
te vinden via deze link.

In 2020 is de vernieuwde besturingsfilosofie van Signum vastgesteld. Signum werkt
vanuit drie kernwaarden die de specifieke
identiteit van Signum tot leven brengen. Met
behulp van heldere kaders stuurt het bestuur
mens en organisatie aan. Die kaders geven
enerzijds aan welke richting en resultaten
het bestuur van management en medewerkers verwacht. Anderzijds bieden de kaders
het management en medewerkers ruimte
voor ontwikkeling, en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid. Het bestuur stuurt
op de afgesproken doelstellingen door te
stimuleren, inspireren en enthousiasmeren.
Periodieke monitoring op basis van tussentijdse rapportages en informatie-uitwisseling, het voeren van het goede gesprek en
het aanspreken vanuit duidelijke kaders over
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn hierbij essentieel.
Het reguliere interne toezicht (de governance) in Nederland wordt vaak beschreven in
drie fasen: formeel toezicht, resultaatgericht
toezicht en waardegericht toezicht. Adequaat toezicht vereist dat Signum alle drie
aspecten borgt en situationeel toepast. Het
vroegere toezichtkader van Signum ging grotendeels uit van formeel en resultaatgericht
toezicht. De RvT en het CvB hebben in een
mooi gezamenlijk traject een nieuwe visie
op toezicht en het toezichts-toetsingskader
opgesteld.

Code Goed Bestuur
In de Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond
professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers. Signum hanteert deze
Code.

Verantwoording van het beleid
2.1 Onderwijskwaliteit en
kwaliteitszorg
Cohortering, snotneuzenbeleid, zelftesten,
quarantaineregels: 2021 leverde naast
nieuwe taal vooral veel obstakels op die het
ons moeilijk maakten om terug te keren
naar onze dagelijkse routines. Routines die
zo belangrijk zijn voor onderwijskwaliteit.
De onderwijskwaliteit werd verder
mede beïnvloed door steeds oplaaiende
besmettingscijfers. Scholen improviseerden
binnen de mogelijkheden van beschikbaar
personeel. Ze kenden periodes van rust en
stabiliteit, maar ook van discontinuïteit en
hoog verzuim van leerlingen en leerkrachten,
en ook vermoeidheid in teams. De
intrede van NPO-gelden waarmee coronaachterstanden kunnen worden weggewerkt
zorgde ervoor dat het lerarentekort extra
werd gevoeld. In overleg met de GGD
en de onderwijsinspectie werden er
regelmatig klassen naar huis gestuurd en
moesten groepen, units of scholen sluiten.
De wens om tot het uiterste te gaan om
kinderen wél op scholen te kunnen blijven
verwelkomen leidde vaak tot het schrappen
van ambulante taken en het intern schuiven
van personeel. Een situatie die druk op mens
en organisatie legt, veel energie vergt en op
de langere termijn moeilijk te continueren

is, en daarmee schadelijk is voor de
onderwijskwaliteit.
Een belangrijke extra focus in de jaarplannen
van alle scholen is de expliciete aandacht
voor corona-achterstanden. Met behulp
van de op de scholen beschikbare
voortgangsgegevens heeft iedere school
een compacte schoolscan gemaakt. De
afdelingen KIO en Bedrijfsvoering stelden
daarvoor een format beschikbaar. Met
behulp daarvan konden scholen de geplande
NPO-interventies in hun jaarplan opnemen.
Door in de jaarplannen expliciet aan te geven
welke interventies noodzakelijk waren, werd
de inzet van NPO-gelden afgestemd met de
MR van iedere school. De monitoring van
de uitvoering van deze interventies en de
resultaten doen de scholen zelf maar krijgt
ook een plek in de monitoringscyclus met
scholen en bestuur.
Signum startte met de bovengenoemde
monitoringscyclus in het najaar van 2020. In
2021 hebben we de cyclus voortgezet. Dat
betekent dat de gesprekken in het voorjaar
van 2021 voor het eerst zijn gevoerd aan de
hand van thema’s. Iedere monitoringsgroep

van vier scholen wisselde data, werkwijzen
en ontwikkelvraagstukken uit met betrekking
tot twee vrije thema’s en twee door het
bestuur aangereikte thema’s. De aangereikte
thema’s waren 1. opbrengsten (en NPO)
en 2. inclusie met het nieuwe format
schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het
najaar startte de tweede cyclus in dezelfde
samenstellingen. Wederom pitchten scholen
met behulp van een geactualiseerde poster
hun jaarplan. Daarin reflecteerden ze op de
vraag of iedere school een goed gekozen
en voldoende scherpe verbeterfocus heeft.
Signum ontwikkelt hierin steeds meer een
routine van kritisch kijken en bevragen.

te kijken op de thema’s en vraagstukken
die binnen scholen leefden, konden we
in 2021 niet realiseren. Met name het
thuiswerkadvies werkte remmend. Het was
het grootste deel van het jaar niet mogelijk
om elkaar fysiek te ontmoeten en de druk
om het primaire proces door te kunnen laten
gaan was te groot. De doorontwikkeling van
de auditsystematiek hebben we uitgesteld.
Met het oog op de nabije toekomst hebben
wel twee directeuren scholing gekregen op
dit gebied.

In 2021 heeft Signum via een onderhandse
aanbesteding een nieuwe aanbieder voor
tevredenheidsonderzoek geselecteerd en
gecontracteerd. Vanaf 2022 kan Signum
jaarlijks het onderzoek afnemen, waarbij
de vraagstelling in het onderzoek beter
is afgestemd op de onderwijsvisie en het
strategisch beleid van Signum. De resultaten
van het jaarlijkse onderzoek worden
meegenomen in de jaarplancyclus in 2022.
De ambities om samen lerend en verdiepend
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Doelen en resultaten
Het strategisch beleidsplan vormt het
raamwerk waarbinnen Signum doelgericht
aan verbetering werkt. Met betrekking
tot onderwijskwaliteit gebeurt dat aan de
hand van een viertal ontwerpvraagstukken,
de zogenoemde Wicked problems. Vanuit
de schoolplannen en via de jaarplancyclus
zet iedere school een beweging in gang,
passend bij de Signumvisie én bij het eigen
ontwikkelniveau.
Inclusief werken
In 2021 heeft SSPOH een nieuw
format ontwikkeld voor het
schoolondersteuningsprofiel. Hierin
geven scholen in heldere taal aan wat
zij aan ondersteuning kunnen bieden in
de klas, in de school of samenwerkend
in de wijk. Schoolpopulaties verschillen
onderling en daarom ook in kenmerkende
ondersteuningsbehoeftes. Wat
basisondersteuning is verschilt derhalve van
school tot school. De dialoog hierover in de
monitoringsgesprekken laat zien dat we veel
kunnen op het gebied van leerproblematiek,
maar met name vanuit samenwerking met
gemeente en partners in zorg en welzijn
zouden we meer moeten bieden aan
kinderen en ouders.  
Optimale leerwinst
Leerwinst gaat binnen Signum niet alleen
over het kerncurriculum rekenen en
taal. Het operationaliseren van de brede
ontwikkeling van kinderen naar concrete
ontwikkeldoelen voor kinderen is een lastige
opgave. Dat komt steeds weer naar voren
uit gesprekken in het directeurenoverleg,
de monitoringscyclus maar ook uit
schoolbezoeken en netwerken als teacher
leaders. We hebben ambities, maar onze

focus kan beter. Daarnaast zien we onder
invloed van corona dat onze opbrengsten in
het kerncurriculum op veel plaatsen onder
druk staan.
Eigenzinnig concept
Ouders moeten iets te kiezen hebben. Een
portfolio van scholen met een eigenzinnig
concept maakt dit mogelijk. Door in het
strategisch beleidsplan expliciet aandacht
te geven aan deze ambitie denken scholen
na over hoe dit ontwerpvraagstuk vorm
moet krijgen. Het onderwerp staat op de
agenda, en scholen zetten stappen. Onze
conceptscholen voelen zich gesteund
in hun eigenheid. De meer traditionele
scholen oriënteren zich vaak op vormen
van thematisch leren, in de context van
het wereld oriënterend onderwijs. De
coronabeperkingen hielpen niet, maar
weerhielden onze scholen er niet van om
bij elkaar in de keuken te kijken. Het werken
met kernconcepten, of uitwisselen van
aanpakken met thematische methoden zoals
DaVinci zijn voorbeelden van praktijken
waarin scholen ervaringen uitwisselen.
Andere scholen experimenteren met maker
education of andere onderzoekende en
ontwerpende didactische aanpakken zoals
het Sociaal Ontwerpend Leren.
Ontwikkeling van kinderen in beeld brengen
Het strategisch beleid zoomt in op de wijze
waarop scholen naar de ontwikkeling van
kinderen kijken. In de dagelijkse praktijk
kijken Signumleerkrachten verder dan alleen
het kerncurriculum. De NPO-gelden zorgden
in onze teams voor reflectie op de vraag welk
type ontwikkeling voor onze kinderen van
belang is, en juist in het kader van corona
geremd werd. Dit leverde in verschillende
contexten verschillende antwoorden op.
Meestal richten NPO-interventies zich
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op het inhalen van achterstanden in het
kerncurriculum. Maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling, of het versterken
van maatschappelijke gerichtheid en
burgerschap kregen de aandacht. De
moodcamps op Campus aan De Lanen, of het
Unesco onderwijs op Den Krommen Hoek
zijn hier mooie voorbeelden van.
In 2021 kwam het kindportfolio voor
Signumscholen in Mevolution beschikbaar.
Deze ICT-tool biedt al onze scholen de ruimte
om de ontwikkeling van kinderen concreet in
beeld te brengen. De verwachting voor 2022
is dat een aantal voorhoede scholen ervaring
gaat opdoen met het gebruik van deze tool.

Overige ontwikkelingen
Een belangrijke ontwikkeling in 2021 is de
aanpak rond kansrijk adviseren geweest.
Signum koos voor deze insteek bij het
uitstroomcohort 2019-2020, aangezien
deze kinderen geen eindtoets hebben
gemaakt. Maar ook bij cohort 2020-2021
was het de insteek om kinderen de kans te
bieden om op een zo hoog mogelijk niveau
uit te stromen naar het VO. De aandacht
op advisering laat zien hoe lastig het is om
een deel van de kinderen op relatief jonge
leeftijd op een specifiek niveau te plaatsen.
Het laat zien hoe belangrijk het is om in
innovatieprojecten te experimenteren met
onderwijs dat oplossingen aandraagt voor
systeembeperkingen, zoals te vroege selectie
in het kader van doorstroming.
In Unit 5, het project waarin Campus aan
De Lanen, Wittering.nl en OMO-school het
Rodenborch College samenwerken aan
een doorgaande lijn 0-15, startten we in
2021 met onderwijs aan zeven kinderen
in de VO-leeftijd. Deze kinderen zijn allen

afkomstig vanuit Campus aan de Lanen. In
2022 stromen de eerste VO-leerlingen vanuit
Wittering.nl in.  

Toekomstige ontwikkelingen
Signum zal ook in 2022 ontwikkelingsgericht
kwaliteitsbeleid voeren. Ten eerste biedt
een nieuw ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband onze scholen de
mogelijkheid om andere antwoorden te
vinden voor vraagstukken met betrekking
tot inclusie. Een tweede belangrijke
ontwikkeling vormt de inzet van NPO
gelden en de focus op leeropbrengsten in
het kerncurriculum. De verantwoording
van resultaten vraagt om versterking van
de monitoring van tussenresultaten op
een aantal van onze scholen. Een derde
voorziene ontwikkeling is de nieuwe wet op
het burgerschapsonderwijs. Deze wet moet
leiden tot meer samenhangende aandacht
voor burgerschap in het curriculum van
Signumscholen.

Onderwijsresultaten
Signum monitort onderwijsresultaten op
basis van de eindopbrengsten. Op basis
van benchmarkgegevens uit het pre-corona
tijdperk wordt nagegaan of scholen gegeven
hun schoolweging de voor de populatie te
verwachten resultaten bereiken. Indien een
school onder de signaleringswaarde van de
inspectie scoort, dan wel in twee van de drie
laatste jaren onder het landelijke gemiddelde
scoort volgt een topic clock gesprek. In
dit gesprek gaan we na of er interventies
noodzakelijk zijn in het curriculum, het
personeel of in de kwaliteitssystematiek. Het
beeld van eindopbrengsten was afgelopen
jaar minder goed dan wij binnen Signum
gewend zijn. Het was nodig om bij vijftien
scholen zo’n gesprek te voeren.
De kwaliteitscyclus op de betreffende school
vormt bij de topic clock gesprekken het

vertrekpunt. Indien een topic clock gesprek
ten opzichte van het jaarplan nieuwe
verbetermaatregelen oplevert leggen we
deze vast in afstemming met het CvB. De
gevoerde gesprekken hielpen directies en
MT’s vaak om hun verbeteraanpak verder
in te richten of te faseren. Bij één van de
scholen was het noodzakelijk om concretere
verbetermaatregelen in het curriculum te
formuleren. De overige scholen hadden op
eigen kracht al voldoende zicht op de eigen
kwaliteit. Zowel bij de school die aanvullend
verbeterbeleid moest formuleren als bij één
andere school was bij de tussenresultaten
onvoldoende herstel zichtbaar. Op deze
scholen kijkt KIO nu halfjaarlijks mee naar de
effectiviteit van ingezette verbeteringen. Een
derde school heeft aangegeven eenzelfde
monitoring vanuit KIO te willen ontvangen.
Deze drie scholen worden derhalve directer
gevolgd dan andere.

Internationalisering

Het aantal van vijftien scholen dat een topic
clock gesprek heeft gehad is groter dan
normaal. Uitgaande van de noodzaak om
goed aan te sluiten op vervolgonderwijs
en kinderen optimale doorstroomkansen
te bieden hanteerden we de reguliere
streefnorm voor opbrengsten. Of Signum
relatief beter of minder goed heeft
gepresteerd ten opzichte van andere
besturen tijdens de pandemie kan op
basis van de eindopbrengsten niet worden
vastgesteld. Benchmarkgegevens naar
schoolweging zijn voor uitstroomcohort
2020-2021 niet beschikbaar.

Onderzoek

Signum heeft nog geen centrale
internationaliseringsambitie. Het is aan de
scholen zelf om daar keuzes in te maken.
Twee scholen nemen momenteel deel aan
Erasmus+ projecten.

Signum beschikt in de regio
‘s-Hertogenbosch 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 zes academische opleidingsscholen
werken in samenhangende
onderzoekslijnen aan schoolverbetering.
In 2021 hebben de opleidingsscholen in
kennisdelingsbijeenkomsten ervaringen en
werkwijzen uitgewisseld met betrekking tot
het benutten van wetenschappelijke kennis
en inzichten in de school.
Daarnaast organiseerde lector Anje Ros
van Fontys Hogeschool een leertraject

voor schoolleiders en teacher leaders
met betrekking tot onderzoeksmatig
leidinggeven aan schoolontwikkeling. Er
was plaats voor deelname door een zestal
scholen. In 2021 is Point073 opgericht, een
onderzoekswerkplaats op het gebied van
begaafdheid onder leiding van lector Anouke
Bakx van Fontys Hogescholen.
In het najaar van 2021 is een leraar met
onderzoeksambities geworven voor het
project Lector Practitioner. Daarin vormt
Signum samen met drie collega-besturen
een leergemeenschap onder auspiciën
van de PO-raad. In dit project streven de
deelnemende besturen, in samenwerking
met lectoren Anje Ros en Linda van den
Bergh van Fontys Hogescholen, naar een
versterking van hun onderzoekende cultuur
en kennisbenutting.
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Inspectie
Op basis van het jaarlijkse bestuurlijk overleg
naar aanleiding van de kwaliteitsmonitoring
van de onderwijsinspectie zijn er 2021 geen
onderzoeken uitgevoerd. Voor het voorjaar
van 2022 staan twee kwaliteitsonderzoeken
gepland, op het BBS ‘t Boschveld en Campus
aan de Lanen.

Visitatie
In het verslagjaar 2021 heeft er geen
bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.

Passend onderwijs
Signum maakt deel uit van SWV De Meierij
PO. In 2021 startten de samenwerkende
besturen met de dialoog over het
Ondersteuningsplan voor de periode
2022-2026. De tendens van de gesprekken
is om als inspiratieregio gezamenlijk nog
meer werk te maken van inclusie. Er zijn op
hoofdlijnen twee bewegingen:
1.

In 2021/2022 werken de Signumscholen met
een dynamisch schoolondersteuningsprofiel
(SOP). Dat betekent dat het SOP jaarlijks
wordt geactualiseerd en afgestemd met
andere SSPOH scholen in de wijk. Er werden
29 toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s)
speciaal onderwijs afgegeven.
Tevens zien we de beweging die een aantal
scholen maken om de basisondersteuning
verder te vergroten door middel van
flexibele organisatievormen zoals flexklas,
kwaliteitsgroep, leerlab, co-teaching,
e.d. Een aantal kiest ervoor om een meer
gespecialiseerde wijkvoorziening te worden
naar doelgroep of thematiek te denken aan
Inclusie van minder validen, meerbegaafden
of  gedrag specifiek.  
SBO de Toermalijn in Zaltbommel neemt deel
aan het experiment regulier-speciaal. Doel
is om te komen tot een of meer inclusievere
voorzieningen in de Bommelerwaard, zodat
minder kinderen aangewezen zijn op speciaal
onderwijs buiten de regio.

Het verder versterken van de
basisondersteuning in de scholen;

Verantwoording van het beleid
2.2 Personeel &
Professionalisering
Algemene kwantitatieve informatie
Leeftijdsopbouw van het personeel per 3112-2021

Het totaal van 701 personeelsleden is als volgt opgebouwd:

Man

91

2.
Het ontwikkelen van een regionaal
                dekkend netwerk van meer
inclusieve (wijk) voorzieningen.
In schooljaar 2020-2021 maakten 550
kinderen gebruik van extra ondersteuning
via een individueel arrangement van
het SWV. 51 Kinderen deden mee in
groepsarrangementen. Dat betekent dat
via individuele- en groepsarrangementen
ongeveer 6% van onze leerlingenpopulatie
extra ondersteuning vanuit het SWV
ontvangt.
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De verdeling per leeftijdscategorie:
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Het percentage nulverzuim geeft het percentage weer van het aantal werknemers dat zich in die periode NIET heeft
ziekgemeld.
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De verzuimfrequentie geeft het aantal nieuwe ziekmeldingen in verhouding tot het aantal medewerkers weer op
jaarniveau.
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Deze grafiek geeft het aantal jubilarissen weer per kalenderjaar,
uitgesplitst naar soort jubileum.
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In hetzelfde tijdvak zijn ook medewerkers uitgestroomd:
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Toekomstige ontwikkelingen
Het bestuur ziet de ontwikkeling in
kwantitatieve zin met zorg tegemoet. Het
aantal vacatures gaat niet meer dalen.
Er is immers bijna geen daling meer van
het aantal leerlingen. De gemiddelde
leeftijd van het personeel stijgt. Voor het
eerst in jaren nemen de middelen vanuit
de overheid richting het onderwijs toe.
Die middelen besteden we vooral aan
personeel. Op de arbeidsmarkt is bijna geen
personeel te krijgen. Het aantal beschikbare
vervangers is nagenoeg nihil waardoor de
onderwijskwaliteit onder druk komt te staan.
Ondanks alle inspanningen en uitgezette
acties om vacatures in te vullen, constateren
we dat die maar gering succes hebben.
Per 31 december 2021 staan er 5 FTE aan
vacatures open.

Zaken in het afgelopen jaar met
personele betekenis
Wederom heeft het coronavirus een enorme
impact gehad op het openbare leven, maar
zeker ook op het primaire onderwijs. De
maatregelen die de regering op advies
van het RIVM op legde, 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 met name op
de communicatievaardigheden van elke
werknemer. Enerzijds veroorzaakte dit
werkdruk, en bij sommigen ook gevoelens
van angst en onzekerheid. Anderzijds
stimuleerde het ook nieuwe ontwikkelingen
en kansen.   

ontzettend hard gewerkt om het onderwijs
zo goed mogelijk door te laten gaan, zowel
fysiek als digitaal. De positieve punten van de
crisis zijn de betrokkenheid en inzet van het
personeel, de snelheid en slagvaardigheid
waarmee het afstandsonderwijs is opgezet,
de samenwerking binnen de kindcentra en
de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen
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 de daarbij
horende communicatie en omstandigheden
heeft veel gevraagd van teams. Ook de
maatschappelijke verdeeldheid over de
maatregelen en aanpak zijn onderwerpen die
veel van de scholenteams hebben gevraagd.
Het communiceren en in goede banen leiden
van deze maatschappelijke discussies binnen
teams en binnen de ouderpopulatie is een
facet dat vaak onderbelicht blijft, maar dat
veel tijd en energie heeft gekost. Al deze
extra inzet en aanpassingen vroegen tijd die
niet besteed kon worden aan datgene waar
het daadwerkelijk om draait: de leerling en
het geven van het best mogelijke onderwijs.
Het bestuur heeft duidelijke kaderstellende
en richtinggevende uitspraken gedaan
over de handelingsvolgorde bij uitval van
leraren. Het verdelen van kinderen over
andere of alle groepen binnen de school
kan tot gevolg hebben dat de hele school
in een ander leerpatroon terecht komt. Het
is onvermijdelijk dat scholen moeten kijken
naar alternatieve vormen van lesgeven,
zonder dat hun onderwijsconcept daaronder
lijdt.

Leraren en ondersteuners hebben
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De instroom op de pabo’s is per 1
augustus 2021 15 procent lager dan per
1 augustus 2020. Het beroep van leraar
is nog niet aantrekkelijk genoeg. De in
2022 te realiseren gelijktrekking van de
salarissen tussen VO- en PO-docenten zou
een goede stap kunnen zijn vanuit het
ministerie van OCW om de uitstraling van
het PO op te krikken. Tegelijkertijd heeft het
ministerie medegedeeld dat de directeuren
in het PO gelijkgesteld worden met de
locatiemanager in het VO. Dus zonder
enige eindverantwoordelijkheid. Dat geeft
opnieuw een verkeerd signaal af naar de
gemeenschap.

Aanpak werkdruk
De besluitvorming over de inzet van de
werkdrukmiddelen kwam evenals andere
jaren in goed overleg met de teams en de
inspraakorganen tot stand. Signum heeft de
middelen vooral ingezet voor uitbreiding
van de formatie en klassenverkleining.
Verder besteden we steeds meer zorg aan
de kwaliteit van de schoolgebouwen en
de aanwezige hulpmiddelen. De arbozorg
en de verdere uitwerking van de RI&E
moeten bijdragen aan vermindering van
de werkdruk. Per 1 januari 2022 gaan we
werken met een andere arbodienst. De
zorg die we aan verzuimpreventie besteden
zal daardoor toenemen. In het voorjaar
van 2022 implementeren we de nieuwe
gesprekkencyclus. Deze cyclus kent meer dan
voorheen gedrevenheid op het gebied van
ontwikkeling van het personeel.
Strategisch personeelsbeleid
Qua strategisch personeelsbeleid sluit
het beleid aan op de meerjarenstrategie
van Signum. Het strategisch
meerjarenpersoneelsbeleid wordt
uitgewerkt in beleid op de deelgebieden.

Deze actie is in volle gang. Gedurende 2022
zal het hele benodigde palet aan beleid zijn
geformuleerd. Daarna volgt implementatie.

Verantwoording van het beleid

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 2021 geen medewerkers
die in de WW terecht zijn gekomen. Hier
heeft Signum geen extra kosten door
gekregen.

2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken
Doelen en resultaten
De schoolgebouwen van Signum worden
beheerd door Stichting Beheer Kindercentra
of door de gemeente. In 2021 zijn er
geen schoolgebouwen afgestoten of
veranderd van beheerder. In december
2021 is Campus aan de Lanen in Rosmalen
opgeleverd. Een innovatief gebouw en het
meest energiezuinige schoolgebouw in de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
Verder zijn we in 2021 gestart met een
haalbaarheidsonderzoek naar de opties voor
verbouw of nieuwbouw van KC Sparrenbos
in Rosmalen.
Corona en de arbeidsmarkttekorten van
vakmensen maakten uitvoering van de
planning groot onderhoud in 2021 tot
een uitdaging. Ook om e.e.a. binnen de
begrote kosten te kunnen uitvoeren.
Het belangrijkste groot onderhoud heeft
plaatsgevonden. Een aantal posten is
– verantwoord en goed gemotiveerd –
uitgesteld naar 2022 of 2023.
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de
nieuwbouw of renovatie van het Stadshart,

een gebouw dat stamt uit 1953, tot nader
order uitgesteld. In 2021 heeft Signum
daarom levensverlengend groot onderhoud
moeten uitvoeren. In 2022 ronden we deze
werkzaamheden af.

Gemeentelijke uitdagingen
Als het gaat om onderwijshuisvestingsbeleid
zijn er forse uitdagingen in de gemeente
‘s-Hertogenbosch. In 2020 heeft
adviesbureau Sygma in opdracht van de
gemeente en schoolbesturen een rapport
opgeleverd over de mogelijk toe te passen
varianten van eigendom en verhuur binnen
kindcentra in de gemeente. Zorgpunt is dat
er nog geen overeenstemming is tussen
gemeente en schoolbesturen over het
oplossen van knelpunten. Het doel van
Signum blijft om dit juridisch goed te regelen
en vast te leggen in overeenkomsten. Voor
Signum is de Wet op het Primair Onderwijs
daarbij leidend.
In het verlengde daarvan is er geen
Integraal Huisvestingsplan en geen
bestuurlijk op overeenstemming gericht
overleg (OOGO) over onderwijshuisvesting

in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ook
daar maakt Signum zich hard voor. We
trekken daarin samen op met collegaschoolbesturen. De verantwoordelijkheid
voor onderwijshuisvestingsbeleid ligt echter
primair bij de gemeente.
Voor onze scholen in de gemeente
Zaltbommel spelen bovenstaande zaken niet.
Daar zijn de kaders en onderlinge rechten en
plichten helder.

Toekomstige ontwikkelingen
In 2022 start Signum met een
haalbaarheidsonderzoek renovatie voor KC
Zuiderster. De gemeente is voornemens om
van het schoolgebouw een gemeentelijk
monument te maken. Dit is een
complicerende factor.
Verder kijken we samen met de gemeente
en de kinderopvang hoe we moeten omgaan
met schoolgebouwen met veel leegstand
in Engelen (KC de Matrix) en Empel (KC
Wikveld). Tot slot willen we in samenwerking
met de gemeente tot een oplossing komen
voor schoolgebouwen die (veel) te klein
zijn voor het huidige en toekomstig aantal

leerlingen. De meest urgente gevallen zijn
De Masten in Maliskamp en het Palet in
‘s-Hertogenbosch. Ook BBS Boschveld kampt
met ruimtegebrek.

Duurzaamheid & maatschappelijk
verantwoord ondernemen
In 2021 hebben we in het kader van
verduurzaming bij diverse schoolgebouwen
ledverlichting aangebracht.
Voor een aantal schoolgebouwen van
Signum heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch
de specifieke uitkering ventilatie in scholen
(SUVIS) bij het Rijk aangevraagd en
verkregen. Middels deze uitkering draagt het
Rijk maximaal 30% bij aan het verbeteren
van binnenklimaat en verduurzaming van
schoolgebouwen. De overige 70% van de
bouw- en installatiekosten moet middels
cofinanciering opgebracht worden door
schoolbestuur en gemeente. Het Rijk doet
daarbij een beroep op de gezamenlijke
zorgplicht die schoolbesturen en gemeente
hebben als het gaat om onderwijshuisvesting
en de gezondheid van kinderen. Tot
onze teleurstelling heeft de gemeente
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’s-Hertogenbosch desondanks besloten om
helemaal niets bij te dragen.

Verantwoording van het beleid

Naast de zorgplicht voor personeel en
kinderen, vindt het bestuur van Signum
dat zij haar verantwoordelijkheid
moet nemen om bij te dragen aan de
klimaatdoelstellingen.
Wij zullen ons dan ook maximaal inspannen
om met behulp van de SUVIS-uitkering
schoolgebouwen te verduurzamen tot frisse
scholen. Het gebrek aan gemeentelijke
participatie en de overspannen markt
bij installateurs, zal er echter naar alle
waarschijnlijkheid toe leiden dat we niet alle
schoolgebouwen kunnen aanpakken.

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
In ons financieel beleid is het fundament
gelegd voor onze visie op ons meerjareninvesteringsbeleid; 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.

Opstellen meerjarenbegroting

duurzaam
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In samenhang met het opstellen van een
meerjarenbegroting actualiseert het CvB
jaarlijks haar visie op vermogen. Hierin
staat hoeveel vermogen Signum moet
aanhouden als risicobuffer en hoeveel en
met welk doel er geïnvesteerd kan worden
in de komende jaren. Door inzicht in de
risico’s is het CvB beter in staat om op
verantwoorde wijze besluiten te nemen.
Zo staan (toekomstige) investeringen op
lange termijn (met inachtneming van de
signaleringswaarde OCW) in verhouding tot
onze vermogenspositie.  

Signum stelt een meerjarenbegroting op.
De inhoudelijke ontwikkellijnen sluiten aan
bij onze strategische doelstellingen, die we
programmatisch en in onderlinge samenhang
uitvoeren. Ook besteden we zorg aan
goede meerjarige prognoses van het aantal
leerlingen per school. Deze bepalen voor een
groot deel de begrote toekomstige baten en
lasten (in de vorm van personeel).

jaren heeft Signum een inhaalslag gemaakt
met investeringen in IT-infrastructuur,
hardware en schoolmeubilair. De NPOmiddelen hebben hierbij geholpen.

Op sommige aspecten kan Signum het
financieel beleid verder aanscherpen of
concreter normeren. In voorbereiding op
de begroting voor 2022 wil Signum daarom
een kadernotitie opstellen die helder maakt
hoe de begroting van de scholen en het
bovenschoolse apparaat moeten worden
opgesteld.

Gedurende 2021 is Signum tot het inzicht
gekomen dat er de komende jaren veel meer
geld richting huisvesting gaat vloeien dan
eerder voorzien. De kosten van exploitatie
en groot onderhoud van schoolgebouwen
groeien significant. De mate waarin
schoolbesturen hiervoor compensatie
van het Rijk ontvangen is onzeker. Denk
daarbij aan hogere energielasten en
schaarste en dus hogere prijzen voor
arbeid en materiaal. Ook het verbeteren
van het binnenklimaat en verduurzaming
van schoolgebouwen gaat gepaard met
hoge investeringen. Hier houden we in het
meerjareninvesteringsbeleid voor 2022 en
verder rekening mee.

Investeringsbeleid

Treasury

Het investeringsbeleid van Signum is een
logisch uitvloeisel van de visie op vermogen
en de meerjarenbegroting. De afgelopen

Het treasurybeleid van de stichting is
risicomijdend en defensief. Daarbij leeft
Signum de richtlijnen na uit de regeling
‘Beleggen, Lenen en Derivaten OCW
2016’, die het Ministerie van Onderwijs,

Toekomstige ontwikkelingen

Cultuur en Wetenschap heeft opgesteld
(6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938).
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. Hierdoor heeft
Signum geen koersrisico’s en kredietrisico’s.
De treasuryfunctie is beperkt en richt zich
voornamelijk op geldstroombeheer en de
administratieve organisatie omtrent de
activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt
betalingsverkeer.
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Nationaal Programma Onderwijs

effectievere inzet van onderwijs
om kennis en vaardigheden bij
te spijkeren, interventies gericht op
het welbevinden van leerlingen;

Als gevolg van COVID-19 heeft het kabinet
het NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
gepresenteerd. Het NPO is gericht op herstel
en ontwikkeling van het onderwijs, op het
inhalen en compenseren van vertraging, en
op het ondersteunen van leerlingen die het
moeilijk hebben.
Voor het schooljaar 201-2022 heeft het Rijk
€ 701,16 per BO-leerling en € 1.051,74 per
SBO-leerling beschikbaar gesteld. Scholen
met veel risico op onderwijsachterstand
hebben naast een bedrag per leerling
een extra bedrag van € 250 per eenheid
achterstandsscore ontvangen. In totaal heeft
Signum voor het schooljaar 2021-2022 €
5.145K aan NPO-middelen ontvangen. Voor
het schooljaar 2022-2023 komen wederom
NPO-middelen beschikbaar.
De extra middelen zijn omgezet naar
een programma. Om dit te realiseren,
heeft iedere school met behulp van een
stappenplan een schoolscan gemaakt en
de problematiek in beeld gebracht. Daarna
heeft iedere school een programma gemaakt
met interventies die aansluiten op de impact
die corona op de cognitieve en sociaal
emotionele ontwikkeling en het welbevinden
van de leerlingen heeft gehad. De scholen
hebben gekozen voor een combinatie van
verschillende interventies uit de menukaart.
De meest gekozen interventies:
meer onderwijs binnen reguliere
schooltijden om bij groepen
leerlingen kennis en vaardigheden
bij te spijkeren, instructie in kleine
groepen;

extra inzet van personeel en
ondersteuning, klassenverkleining;

en welbevinden tot merkbare veranderingen
leiden. Ook lijkt het erop dat verstevigde
aandacht in de herstelprogramma’s voor
opbrengsten in het kerncurriculum, leiden tot
verbeterde vaardigheidsgroei.

interventies gericht op faciliteiten
en randvoorwaarden.
Het schoolteam was betrokken bij het
opstellen van het schoolprogramma en
de MR heeft met het schoolprogramma
ingestemd. Ook zijn de programma’s met
de ouders en leerkrachten gedeeld. De
scholen hebben een groot deel van de
NPO-middelen, circa 80%, besteed aan inzet
van extra personeel. Daarvan was 25% voor
inhuur van personeel dat niet in loondienst
was. De beschikbaarheid van personeel
is een knelpunt voor de uitvoering van de
programma’s. Het kabinet biedt hiervoor
ruimte door de looptijd van het NPO met
twee schooljaren te verlengen. Er worden
geen extra middelen beschikbaar gesteld,
maar er is wel meer tijd om de NPOgelden in te zetten. Scholen mogen hun
programma’s uitvoeren tot en met schooljaar
2024/2025.  
Met betrekking tot de resultaten van
de gekozen NPO interventies geld dat
deze binnen de jaarplancycli van onze
scholen worden geëvalueerd. In de
monitoringsgesprekken van voorjaar 2022
wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Hierbij
is het lastig om resultaten te kwantificeren
en toe te wijzen tot die specifieke
interventie. Uit eerste informele rapportages
blijkt echter wel dat interventies op het
gebied van professionaliseren maar ook die
gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling
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€

Allocatie van middelen
Het bestuurskantoor ontvangt geen
Rijksbekostiging op basis van het aantal
leerlingen en een eventueel aan leerlingen
gekoppeld budget. Het budget dat het
bestuurskantoor ontvangt bestaat uit een
bijdrage vanuit de scholen. De bijdrage
bestaat uit de herverdeling van de
beschikbare middelen. Signum hanteert als
uitgangspunt dat zoveel mogelijk middelen
ten goede moeten komen aan het primaire
proces. Scholen hebben dan ook een grote
beleidsruimte. Er zijn echter een aantal
zaken die we bekostigen vanuit de centrale
organisatie:
1.

Kosten die niet toe te rekenen
zijn aan een specifieke school
(kosten bestuurskantoor);

2.

Kosten waarvoor een solidariteit
sprincipe wordt gehanteerd
(bijvoorbeeld arbozorg
en huisvestingslasten boven de MI
vergoedingen);

3.

Personele en overige kosten ten
behoeve van een
gemeenschappelijke voorziening
(bijvoorbeeld AFAS, KIO,
invallerspool, SBK, Digidact).

Ongeveer 4,5% van onderstaande
middelen van scholen romen we af voor
de financiering van het bestuurskantoor
(onderdeel 1) en 12% is voor de financiering
van de gemeenschappelijke voorzieningen
(onderdeel 2 en 3).

Middelen voor herverdeling
Basisbekostiging
Kleine scholentoeslag
Onderwijsachterstanden(beleid)
AOB
Ondersteuningsmiddelen
NAOT Nederlands Onderwijs aan
Anderstaligen
Professionalisering en
begeleiding starters en
schoolleiders

Onderwijsachterstandenmiddelen
Alle onderwijsachterstandsmiddelen die
Signum van het Rijk ontvangt gaan, na inhouding van het herverdelingspercentage (zie
alllocatie van middelen) rechtstreeks naar
de 10 scholen die daarvoor in aanmerking
komen. Deze scholen besluiten zelf hoe zij
deze middelen het beste kunnen inzetten ten
behoeve van het doel waarvoor ze verstrekt
worden. Denk bijvoorbeeld aan verkleining
van klassen, extra onderwijsassistenten of
meer personele capaciteit voor gerichte
ondersteuning van leerlingen.

Prestatiebox
Signum ontving t/m augustus 2021 ruim €
0.8 miljoen aan middelen uit hoofde van
de prestatiebox. Dit geld is door de scholen
besteed aan cultuureducatie, leermethodes
en professionalisering van personeel.
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Verantwoording van het beleid
2.5 Continuïteitsparagraaf
De volgende onderdelen uit de
continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de
verantwoording van het financieel beleid:
Prognose voor medewerkers en
leerlingen in hoofdstuk 3.1
Meerjarenbegroting in hoofdstuk
3.2
De rapportage van het toezichthoudend
orgaan is opgenomen in het verslag intern
toezicht.

Risicobeheersing- en
controlesysteem
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid
voor de opzet en het functioneren
van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem van de organisatie als
geheel. Met ons risicobeleid wegen we
zorgvuldig af welke risico’s Signum loopt
en welke interne beheersmaatregelen,
procedures en administratieve organisatie
daarbij passen. Jaarlijks worden deze
in opdracht van de Raad van Toezicht
getoetst door onze externe accountant.
De hieruit voortvloeiende management
letter helpt het bestuur om te reflecteren
op de werking van het risicobeheersing- en

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

controlesysteem en deze waar nodig verder
te verbeteren. In 2021 is sprake geweest
van een passend risicobeheersingssysteem
binnen Signum. Verbeteringen zijn mogelijk
op het expliciteren van risicoanalyses en het
beter benutten van de mogelijkheden om
processen te beheersen via ERP software.

Financiële onzekerheden en
disputen door onduidelijk
gemeentelijk
onderwijshuisvestingsbeleid;

Belangrijkste risico’s en
onzekerheden

Onvoldoende bekwaam personeel
door lokale krapte op de
arbeidsmarkt;

Risicomanagement is een zich herhalend
en continu proces en is onderdeel van
de reguliere planning- en controlcyclus.
Minimaal één keer per jaar voert Signum
een risico-analyse uit. Risico’s beheersen is
een onderdeel van de besturingsfilosofie
van Signum. Daarmee wensen we een
cultuur te creëren waarin we enerzijds
bewust en proactief omgaan met risico’s
die de doelstellingen van de organisatie
kunnen bedreigen, en anderzijds willen we
tijdig kansen zien en ze kunnen benutten.
De belangrijkste risico’s staan hieronder
opgenomen.
Externe risico’s
Instabiliteit en onzekerheden in
bekostiging door ontwikkelingen in
het onderwijsstelsel;
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Fluctuatie in leerlingaantallen door
demografische ontwikkelingen;

Toename incidenten en calamiteiten
(o.a. ongewenst/
grensoverschrijdend gedrag);
Privacyschendingen door
het niet naleven van aangescherpte
privacywetgeving.

Leerlingen
Vorig jaar
2020
Aantal leerlingen

6.072

Verslagjaar
2021

2022

2023

2024

5.979

6.208

6.224

6.307

Achterblijven bij technologische
(digitale) ontwikkelingen.
Strategische risico’s
Bestuurlijke complexiteit
samenwerkingsverbanden met
gelieerde partijen;
Wendbaarheid en veerkracht
van de organisatie om te
veranderen of onverwachte
schokken op te vangen;
Onvoldoende innovatief vermogen.
Vermijdbare risico’s
Toenemende dreiging van 			
cybercrime;

FTE Gemiddeld
Vorig jaar
2020

Verslagjaar
2021

2022

2023

2024

Bestuur / management

21,91

23,71

24,88

23,71

23,71

Onderwijzend personeel

315.54

352,14

347,49

335,99

327,63

Ondersteunend personeel

90.72

106,64

116,03

105,03

99,99

Totaal

428.18

482,50

488,40

464,72

451,33

Aantal FTE

Signum ziet dat de daling van het aantal
leerlingen op stichtingsniveau ten einde
is gekomen. De geboortecijfers in de
gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn hoger
dan verwacht en op de meeste scholen
voorzien we stabiliteit of groei. Belangrijk
om te vermelden is dat vanaf 2022, conform
de nieuwe bekostigingssystematiek, de
leerlingen per teldatum 1 februari zijn
weergegeven. De leerlingenaantallen van
verslagjaar 2021 en het vorige verslagjaar
2020 zijn van peildatum 1 oktober. Vanwege
de instroom van 4-jarigen zijn de aantallen
tijdens een schooljaar op 1 februari over het
algemeen hoger dan per 1 oktober.

De daling in het aantal FTE de komende
jaren hangt samen met het aflopen van het
Nationaal Programma Onderwijs. Zodra
deze tijdelijke middelen wegvallen, zal ook
de daarmee gepaard gaande formatieuitbreiding op de scholen aflopen.
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3.2 Staat van baten en lasten en
balans

3.3 Financiële positie
Kengetallen

Balans in meerjarig perspectief (bedragen x € 1.000)
Realisatie vorig jaar 2020

Realisatie
verslagjaar
2021

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

4.576

5.466

8.589

9.491

9.449

4.576

5.466

8.589

9.491

9.449

Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen

4.010

3.844

488

488

488

Liquide middelen

15.072

13.976

8.673

6.897

5.983

Totaal vlottende activa

19.082

17.820

9.161

7.385

6.471

TOTAAL ACTIVA

23.658

23.286

17.750

16.876

15.920

Kortlopende effecten

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

8.597

10.680

8.345

7.878

7.170

Bestemmingsreserves

1.897

1.389

358

358

358

Overige reserves en fondsen
Totaal eigen vermogen

10.495

12.069

8.703

8.236

7,528

VOORZIENINGEN

3.025

3.510

3.015

2.988

2,860

LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN

10.138

7.707

6.032

5.652

5,532

TOTAAL PASSIVA

23.658

23.286

17.750

16.876

15,920

In 2021 zien we een teruggang in de
liquiditeit. Dit is het gevolg van besteding van
subsidies waarvoor Signum penvoerder is,
benutting van het bouwbudget Campus aan
de Lanen en een inhaalslag in investeringen
in meubilair en hardware. Dat laatste is ook
zichtbaar in de stijging van de materiële
vaste activa.
Verder heeft Signum ervoor gekozen
om de bestemmingsreserve innovatie
van € 1.1 miljoen te laten vrijvallen ten
gunste van de algemene reserve. Als
gevolg van de nieuw vastgestelde visie
op vermogen kiezen we ervoor om de
kosten voor onderwijsinnovatie onder
te brengen als reguliere post binnen
de meerjarenbegroting. Dit past bij het
bestempelen van onderwijsinnovatie
als going concern aspect van Signum en
vereenvoudigt het monitoren ervan.
De komende jaren zien we een opvallende
stijging van materiële vaste activa. Dit heeft
te maken met de begrote investeringen in
verduurzaming van schoolgebouwen door
inzet van de SUVIS-subsidie.

De forse daling in het eigen vermogen en
de vlottende activa in 2022 hangt samen
met de gewijzigde bekostigingssystematiek
waardoor de vordering op het ministerie van
OCW niet meer van toepassing is eind 2022.
Zie ook de eerdere toelichting in de staat van
baten en lasten.

Kengetal

Solvabiliteit

Realisatie

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Vorig jaar

Verslagjaar

2022

2023

2024

Signaleringswaarde

2020

2021

0,57

0,67

0,66

0,66

0,65

Ondergrens: < 0,3

24,26%

25,82%

18,54%

18,69%

17,82%

Ondergrens: < 0,05

1,88

2,31

1,52

1,31

1,17

Ondergrens: 1.5 (bij totale

(Eigen vermogen + voorzieningen)
/ Balanstotaal
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / totale baten (incl.
financiële baten)
Liquiditeit

baten onder

Vlottende activa / Kortlopende schulden

€3 mln), 1.0 (bij totale baten
tussen €3 mln en €12 mln),
0,75 (bij totale baten boven
€12 mln)
Rentabiliteit

0,18%

3,37%

-1,69%

-1,06%

-1,68%

Afhankelijk van de financiële positie

Resultaat / totale baten (incl. financiële
baten) * 100%
Reservepositie
(o.b.v. signaleringswaarde OCW) (Feitelijk
publiek eigen vermogen
-/- Signaleringswaarde publiek

51%

48%

-28%

-43%

-51%

Bovengrens: > 0%

Toelichting op de financiële positie
De financiële positie van Signum eind 2021 is
gezond. Het publiek eigen vermogen bevindt
zich ruim boven de signaleringswaarde.
Middels een visie op vermogen heeft het
CvB vastgesteld in hoeverre het kapitaal
van Signum de komende jaren ingezet kan
worden ten behoeve van het onderwijs.
Daarbij heeft het bestuur eerst gemotiveerd
in kaart gebracht hoeveel liquiditeit
aangehouden moet worden om risico’s te
kunnen opvangen (buffervermogen).
https://www.onderwijsinspectie.nl/
onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/
risico-indicatoren-en-signaleringswaardenfinancieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/
onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/
toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/
rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/
onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/
toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/
rekenhulp-signaleringswaarde

eigen vermogen ) / totale baten
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Het bedrag dat resteert kan de komende
jaren besteed en geïnvesteerd worden. Via
de meerjarenbegroting is hierover ook het
gesprek gevoerd met de GMR en de RvT. Alle
gremia nemen hierbij de rechtmatigheid en
doelmatigheid in acht.
De meerjarenbegroting voorziet in negatieve
exploitatieresultaten de komende jaren.
Zodra de miljoeneninvesteringen in het kader
van SUVIS (binnenklimaat en verduurzaming
schoolgebouwen) hebben plaatsgevonden,
zal het eigen vermogen van Signum vrij snel
en fors onder de signaleringswaarde van het
ministerie komen te liggen. Enerzijds doordat
de hoge afschrijvingskosten drukken op het
resultaat. Anderzijds omdat het ministerie
er in haar berekeningsmethodiek van
uitgaat dat voor de vervangingswaarde van
investeringen in gebouwen fors gereserveerd
moet worden. Ter illustratie: eind 2024
verwachten we een aanschafwaarde van €
4.6 miljoen op gebouwen en terreinen ten
opzichte van € 120.000 eind 2021.

eigen vermogen vrij snel en fors onder de
signaleringswaarde van het ministerie komt
te liggen. Waarschijnlijk eind 2022, maar in
ieder geval in 2023. Het bestuur ziet erop
toe dat de besteding op een verantwoorde,
doelmatige en rechtmatige wijze zal
plaatsvinden. Waar nodig zal tussentijds
bijsturing plaatsvinden in overleg met de
GMR en de RvT.

Wat verder opvalt is de forse daling in
eigen vermogen eind 2022. Dit heeft te
maken met het effect van de wetswijziging
vereenvoudiging van de bekostiging in
het primair onderwijs. Dit leidt voor alle
schoolbesturen tot het vervallen van een
vordering op het ministerie per einde
boekjaar 2022. De facto houdt dit voor
Signum lagere baten in van maar liefst €
2.5 miljoen in 2022. Dit is ook van invloed
op verschillende signaleringswaarden
(gerelateerd aan vermogen en liquiditeit).
Samenvattend zien we dat het eigen
vermogen van Signum eind 2021 ruim
boven de signaleringwaarde van het
Ministerie ligt, maar dat de vastgestelde
meerjarenbegroting ertoe leidt dat het
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Verslag intern toezicht

Samenstelling
Naam

Functie

Nevenfuncties betaald / onbetaald

Aandachtsgebied en / of commissies**

Visie op toezicht & naleving Code
Goed Bestuur
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 op 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 van dit kader komen de aangelegenheden die de aandacht van de RvT vragen,
gestructureerd aan bod.

Carolien Angevaren

Directeur brandweerrepressie
Veiligheidsregio Utrecht  

Liz Chermin
(benoeming per 16-32021)

Lid College van Bestuur HAS
Hogeschool

Lid kwaliteitscommissie
- Bestuurslid Agri Food Capital; onbetaald

Voorzitter
Lid remuneratiecommissie

- Voorzitter Bestuur Ondernemerslift+;
onbetaald
- Bestuurslid Kracht van Oss; onbetaald
- Bestuurslid Crossroads Limburg; onbetaald
- Bestuurslid Braventure; onbetaald

Henri van Mil

Directeur GEODAN   

Lid van de investeringscommissie van het
Brabant Startup Fund

Leon Spaan
(Afgetreden per 16-032021)

Rector 2College   

Bestuurslid SWV Portvolio   

Bob van Kuijck
(Afgetreden per 31-072021)

Directeur SERUM Consultancy   Commissaris Huisartsencoöperatie West
Brabant  

Vicevoorzitter
Lid kwaliteitscommissie
Lid auditcommissie
Lid kwaliteitscommissie

Lid auditcommissie

Commissaris BMOP Holding  

Docent en examinator MSc Accountancy
Nyenrode

Lid Raad van Tucht van de Vereniging van
Register Controllers  
Yvonne Jurjus
(Afgetreden per 31-072021 ivm privéomstandigheden)

Inspecteur bestuurstoezicht
bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport

Bestuurslid Parochie Heilige Maria Rosmalen-’s-Hertogenbosch

Lid remuneratiecommissie

Ingrid Timmermans
(benoeming per 1-8-

Directeur Control, Finance &
Student Services

Lid auditcommissie Stichting Zonnebloem

Lid auditcommissie

2021)

* Carolien Angevaren heeft de voorzittersrol tijdelijk ingevuld (1-1-2021 t/m 16-3-2021). Na de benoeming van de
nieuwe voorzitter heeft zij haar rol als regulier lid opgepakt. * * invulling per 16-3-2021
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De RvT bestond op 1 januari 2021 uit vijf
personen. Binnen de RvT zijn alle relevante
kennisvelden, deskundigheden en relevante
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 tijdelijk overgenomen. In de juni vergadering 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 16 maart 2021 is Liz Chermin per
direct benoemd als voorzitter van de Raad
van Toezicht. Ingrid Timmermans heeft per 1
augustus 2021 het stokje overgenomen van
de heer Bob van Kuijck als lid van de Raad
van Toezicht met het expertisegebied financiën en is 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. Mevrouw Jurjus heeft aangegeven dat
zij door privéomstandigheden haar rol als
lid van de Raad van Toezicht niet meer kan
vervullen. Hierdoor is een vacature ontstaan.
Het streven is om de vacature in het eerste
kwartaal van 2022 in te vullen.

Rooster van aftreden
Naam

benoeming

herbenoeming

aftreden per

Carolien Angevaren

01-08-2015

Augustus 2019

Juli 2023

Henri van Mil

01-08-2017

Augustus 2021

Juli 2025

Yvonne Jurjus

01-08-2019

Afgetreden

Afgetreden

Liz Chermin

15-03-2021

Maart 2025

Maart 2029

Ingrid Timmermans

01-08-2021

Augustus 2025

Augustus 2029

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 2021 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). Het jaar 2021 heeft voor de
RvT naast de reguliere taken grotendeels
in het teken gestaan van corona en de
start van de werving van een nieuw
lid van het College van Bestuur. Onder
begeleiding van WAFL heeft er een interne
evaluatie plaatsgevonden. Op basis van
de uitkomst hiervan heeft de Raad van
Toezicht besloten om wederom te kiezen
voor een tweehoofdig bestuur. Inmiddels
is het wervingstraject voor een nieuw lid
College van Bestuur gestart. We streven naar
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benoeming van een nieuwe bestuurder in
mei 2022.

Professionalisering
In 2017 is een procedure zelfevaluatie
vastgesteld. Conform deze procedure is in
2021 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 begeleiding van governance
consultant Hartger Wassink. De verschillende
leden hebben trainingen gevolgd,
mede in het kader van de permanente
educatieverplichting die zij 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 Ange
varen

Kwaliteitscommissie: Leon Spaan
(voorzitter) en Henri van Mil  

De auditcommissie (AC)

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. De commissie heeft in
2021 driemaal overlegd in het bijzijn van het
College van Bestuur. De externe accountant
was aanwezig bij de vergaderingen over de
jaarrekening en de managementletter. De
commissie heeft de raad positief geadviseerd
over het bestuursverslag 2020 inclusief de
continuïteitsparagraaf, de jaarrekening en
het financieel verslag. De commissie heeft de
raad positief geadviseerd over de begroting
2022. De commissie is periodiek voorzien
van managementinformatie op diverse
terreinen. Tijdens deze vergaderingen
is de financiële situatie van de stichting
besproken. Daarbij kwamen ook de
hiermee samenhangende financiële en
administratieve besturing van de organisatie
en de aanwending van de reserves van de
stichting uitvoerig aan bod.
Naast de genoemde reguliere zaken heeft

de AC ook stil gestaan bij de ICT-beveiliging
binnen Signum, naar aanleiding van
ontwikkelingen in de maatschappij en de
antwoorden van onderwijsinstellingen
daarop. Daarnaast is in de vergaderingen
aandacht besteed aan de vraag of de
overhead van het bestuurskantoor in lijn is
met de omvang van de gehele organisatie,
de problematiek omtrent de aan Signum
gelieerde stichtingen en organisaties
en de eigendomsvarianten van de
schoolgebouwen.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert de
RvT onder andere over de rol die de RvT
vervult als werkgever van het CvB. De
gesprekkencyclus start bij aanvang van
het kalenderjaar. In februari vinden de
zogenoemde individuele startgesprekken
plaats met het CvB. Gedurende het jaar
is er een tussentijdse evaluatie. In het
startgesprek komt tevens de evaluatie/
het eindgesprek van het voorafgaande
kalenderjaar aan de orde. Verder 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.

van de besluitvorming van de RvT op het
specifieke werkterrein van de commissie.
Het doel is het ondersteunen van de
RvT 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 die passen bij de context
van de wijk. Met de vaststelling van het
strategisch beleidsplan is ook een herijking
van het kwaliteitskader noodzakelijk. De
kwaliteitscommissie is in 2021 twee keer bij
elkaar gekomen en is daarbij geïnformeerd
over de vorderingen van de nieuwe
kwaliteitssystematiek, de stand van zaken
met betrekking tot het NPO (Nationaal
Programma Onderwijs) en de analyse van
de eindopbrengsten en uitkomsten van de
monitorgesprekken.

Kwaliteitscommissie
De algemene taak van de
kwaliteitscommissie is het voorbereiden
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Contact

Bezoekadres

Postadres

Berlicumseweg 8G
Landgoed Coudewater
Rosmalen

Postbus 104
5240 AG Rosmalen

Telefoon

073-8507850

E-mail

info@signumonderwijs.nl

Website

www.signumonderwijs.nl
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