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Leeswijzer

Hartelijk dank dat u interesse toont in ons bestuursverslag over het jaar 2021. 
Dit is de publieksvriendelijke versie van het bestuursverslag en een samenvatting 
van de jaarrekening 2021. We hebben deze speciaal voor personeel, ouders en 
overige betrokkenen opgesteld en in de opzet/structuur een duidelijke koppeling 
geprobeerd te leggen aan ons integraal schoolplan 2021-2024.

Er is nog een versie van ditzelfde bestuursverslag in het format van het 
administratiekantoor, gekoppeld aan de volledige jaarrekening. Vanzelfsprekend 
zijn er inhoudelijk geen verschillen met de versie die u nu in handen heeft. 
De volledige jaarrekening is opgesteld door Groenendijk Onderwijsadministratie 
en gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree. Deze versie is eveneens 
te downloaden vanaf de website www.prinsmauritsschool.nl, kopje “bestuur”.
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Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we als Stichting Reformatorisch Onderwijs terug op het jaar 2021. 
We leggen via dit document verantwoording af over de activiteiten die in dit jaar zijn onder-
nomen op de Prins Mauritsschool en de kosten die hiermee gemoeid waren. We lichten daarbij 
per onderdeel toe wat het doel is wat we voor ogen hadden in 2021 en in hoeverre dit doel is 
bereikt.

Net als 2020 was 2021 een bijzonder jaar. Vanwege de coronapandemie moest de school een 
tijd in lockdown. Er moest opnieuw onderwijs op afstand en noodopvang gerealiseerd worden. 
Daardoor zijn niet alle doelstellingen die we hadden aan het begin van het jaar ook daadwer-
kelijk gerealiseerd.

Er is op de Prins Mauritsschool veel werk verzet. In het bijzonder door de leerkrachten, direc-
tie en ondersteunend personeel, die met veel inzet en toewijding weer gezorgd hebben dat 
onderwijs zoveel mogelijk door kon gaan, aan ruim 350 kinderen uit Delft en omstreken. We 
zijn, in deze tijden van lerarentekort, blij dat we ook in het afgelopen jaar weer een compleet 
en kwalitatief goed team hadden van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

De resultaten stonden vanwege de lockdown onder druk. Kinderen die toch al moeite hadden 
met leren, of in een lastige thuissituatie verkeren, hebben het moeilijk gehad en liepen 
onderwijsvertraging op. Desondanks hebben alle kinderen groei doorgemaakt. Dit was mede 
mogelijk dankzij de inzet van NPO middelen, waardoor goed ingespeeld kon worden op extra 
ondersteuning, en ondersteuning op sociaal emotioneel gebied bij leerlingen.

De school maakt ondanks alles waar wat het in missie en visie zegt na te streven: het bieden 
van bijzonder goed onderwijs. Er was oog voor ieder individueel kind en daar werd het beste 
voor gezocht.

Ook mocht telkens weer de Bijbel opengaan en aan de kinderen de grote daden van de Heere 
God worden doorgegeven. Het is een deel van het onderwijs waar we erg aan hechten. 
Het vormt de basis van wat op de Prins Mauritsschool gebeurt.

We danken dan ook God dat ook dit jaar de Prins Mauritsschool zo weer haar plaats in Delft 
in mocht nemen.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening van de Stichting Reformatorisch Onderwijs is opgesteld door Groenendijk 

Onderwijsadministratie te Sliedrecht. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree.
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Wilko Spaan
Penningmeester

Patrick Vogelaar
Directeur

Missie, visie, kernwaarden en strategische ambities

Missie en visie
 
De Stichting Reformatorisch Onderwijs Delft (SRO) biedt vanuit haar christelijke identiteit 
goed en eigentijds onderwijs aan kerkelijke en niet kerkelijke kinderen waardoor zij hun 
talenten optimaal ontwikkelen en goed toegerust de school verlaten. De Stichting heeft 
één school onder haar hoede; de Prins Mauritsschool te Delft.

Doelstellingen

De SRO gaat voor “bijzonder goed onderwijs”: 

Bijzonder
De boodschap van de Bijbel is het fundament en de kern van het onderwijs en in het 
persoonlijk leven van alle betrokkenen bij de SRO. Daarbij is er juist ook aandacht voor de 
brede vormende taak van het onderwijs en het overbrengen van de christelijke waarden. 

Bijzonder goed
De SRO biedt een warme en veilige omgeving voor leerlingen, ouders en personeel. 
De SRO is een transparante, betrouwbare en lerende organisatie. 

Bijzonder goed onderwijs
Er wordt gewerkt aan transparant en kwalitatief goed onderwijs omdat elk kind recht heeft 
op hoogwaardig onderwijs. Er is zoveel mogelijk sprake van maatwerk zodat alle leerlingen, 
zowel leerlingen met een initiële achterstand, de gemiddelde leerling als meer/hoogbegaafde 
leerlingen een uitdagend en passend aanbod krijgen. Om de kwaliteit te waarborgen werken 
leerkrachten, zowel persoonlijk als teambreed, aan de continue ontwikkeling van ons onderwijs. 
 

Jurjen Lengkeek
Voorzitter

Kernwaarden

  Liefde               liefde van en voor God en elkaar is de kern van onze school

  Veiligheid             veiligheid als basis voor persoonlijke groei

  Ambitie              ambitie als voorwaarde voor vooruitgang

  Kindgerichtheid             ieder kind is uniek en waardevol

  Verantwoordelijkheid       verantwoordelijkheid nemen
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Strategische ambities

  Identiteit  Onze christelijke waarden zijn voor iedereen 
   helder en geven richting aan ons handelen.

  Onderwijskwaliteit  Iedere leerling krijgt passend, goed onderwijs 
   en ontwikkelt zijn/haar talenten optimaal.

  Personeel  Ons personeel is bevoegd, bekwaam en ontwikkelt zich   
   individueel en als team in een positief werkklimaat.

  Contacten met  We communiceren helder en gaan proactief 
   samenwerkingsrelaties aan met andere partijen.

  Bedrijfsvoering  We zijn financieel gezond en hebben een gebouw 
   dat onze activiteiten optimaal faciliteert.

Coronacrisis en lockdown

stakeholders
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Aan het begin van 2021 werden alle scholen voor een tweede keer gesloten vanwege een 
lockdown. Vanaf die datum werd op de Prins Mauritsschool onderwijs op afstand verzorgd, 
en vond noodopvang plaats van kinderen van ouders in vitale beroepen. Ook werd de kerst-
vakantie een week verlengd vanwege de pandemie.

Er is veel werk verzet om dit onderwijs op afstand en deze noodopvang te realiseren. 
Leerkrachten waren op werkdagen bereikbaar voor ouders en leerlingen, verzorgden online 
instructie, gaven lessuggesties voor thuis, en gaven de leerlingen wekelijks lesmateriaal mee. 
Collega’s vergaderden onderling online. We kijken tevreden terug op de manier waarop de 
school met de situatie is omgesprongen.
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Identiteit

Doelen in 2021 Doelen in 2021Realisatie in 2021 Realisatie in 2021Relevante stukken Relevante stukken

Onze waarden zijn 
in hedendaagse taal 
verwoord.

Stuk “Visie op iden-
titeit” (update 2019).

Opbrengst studiedag 
pedagogische visie 
(ISP 2021-2024).

Inschrijfformulier
nieuwe leerlingen.

Gespreksverslagen
leerkrachtendossier.

Grondslagverklaring
identiteit.

Online
maandvieringen 
en kerstviering 
(youtube).

Scan sociale veiligheid 
mei 2021.

Protocol sociale veilig-
heid 2020.

Rapportage KIVA 
monitor oktober 2021.80% van de ouders

kent onze waarden,
100% van het
personeel kent onze
waarden.

De school neemt
alleen personeel aan
dat zich herkent in
onze waarden en 
deze ook uitdraagt.

Onze waarden geven
richting, we geven
actief vorm aan onze
waarden.

Onze leerlingen en
personeelsleden zijn
sociaal, fysiek en
psychisch veilig. 
Dit blijkt uit de monitor.

Op een studiedag is met het team nagedacht 
over de pedagogische opdracht van de school, 
het omgaan met leerlingen vanuit een achter-
standssituatie, en recht doen aan de verschillende 
dimensies van het mens-zijn in ons onderwijs.

In alle kennismakingsgesprekken met nieuwe 
ouders, en in alle  functioneringsgesprekken in 
2021 was de christelijke identiteit nadrukkelijk 
een belangrijk onderwerp van gesprek.

De school neemt alleen personeel aan dat zich 
herkent in onze waarden en deze ook uitdraagt 
Bij de benoeming van een nieuwe collega is dit 
(evenals dat dat altijd het geval is) weer een 
belangrijk onderwerp van gesprek geweest.

Er vonden in 2021 dagelijks Bijbelse lessen plaats 
in alle groepen. Tijdens de lockdown zijn online 
bijbelse lessen verzorgd. De kerstviering en 
enkele maandvieringen zijn als film verspreid.

Vanwege de covid 19 maatregelen zijn de jaar-
lijkse bezoeken via stichting Present (in het kader 
van burgerschapsvorming) niet doorgegaan.

Er is onder leerlingen een scan sociale veiligheid 
gehouden. De scores uit deze scan waren naar 
tevredenheid.

In de KIVA monitor scoorden de sociale positie 
van leerlingen en het handelen van de leerkracht 
goed.

In 2021 is op NPO middelen een SOVA groep 
gestart
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Onderwijskwaliteit

Doelen in 2021 Doelen in 2021Realisatie in 2021 Realisatie in 2021Relevante stukken Relevante stukken

90% van team kent 
de onderwijskundige 
visie en de speer-
punten per schooljaar.

De leerwinst per
leerling en per klas 
ligt op of boven de 
door de inspectie
vastgestelde
normindicatoren.

Geen enkele leerling 
scoort onder referen-
tieniveau 1F en onder 
de signaleringswaarde.

De loopbaan van
schoolverlaters is 
in lijn met de
verwachtingen.

Het verwijzings-
percentage is 
gemiddeld minder
dan 2%.

Analyseformulieren 
cognitieve opbrengsten.
Management-
rapportages.

Jaarplan 2020-2021 
en 2021-2022 op A4.

Visiestuk praktijkklas
2021.

Kwaliteitskaart lezen

Kwaliteitskaart lezen

Beleidsplan HB 
onderwijs

NPO actieplan

NCO rapportage 2021.

Management-
rapportages.

Schoolondersteunings-
profiel 2021-2022.

De onderwijskundige doelen en speerpunten zijn 
weergegeven op een A4 in diverse plekken van de 
school. De onderwijskundige koers was onderdeel 
van het gesprek in de gesprekkencyclus.

Er is een doorstart gemaakt met de praktijkklas. 
Een leerkracht is  deels ambulant gemaakt om 
hier een visiestuk over te schrijven, en concreet 
lessen te verzorgen.

Naast Russische les is er ook schaakles verzorgd 
vanuit de middelen “Extra handen voor de klas”.
De nieuwe geschiedenismethode “Tijdzaken” is in 
2021 in gebruik genomen.

Er is een collega vrijgeroosterd om in alle groepen 
3 t/m 8 creatieve vorming aan te sturen en te 
begeleiden. 

Er is nog geen cultuurplan geschreven.

In een werkgroep is nagedacht over technisch en 
begrijpend leesonderwijs. De plannen zijn bespro-
ken in het team. Er is o.a. gestart met tutorlezen 
in de onderbouw.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
een TU student in te zetten voor praktijklessen 
techniekonderwijs.

In de onderbouw zijn hernieuwde afspraken 
gemaakt over de doorgaande lijn m.b.t. reken-
onderwijs.

Het beleidsplan hoogbegaafdenonderwijs kreeg 
een update; alle teamleden zijn bekend met de 
inhoud. Het accent lag op het verbeteren van de 
communicatielijnen.

Met vrijwel alle interventies uit het NPO actieplan 
is gestart in 2021, met als doel in te spelen op de 
onderwijsvertraging na de lockdown bij een deel 
van de leerlingen.

Bij de midden- en eindtoets in 2021 was de 
leerwinst bij veel leerlingen te laag. Dit was naar 
verwachting en had vooral te maken met de 
lockdown.

Naast cognitieve opbrengsten hebben we (voor 
het eerst) ook de niet cognitieve opbrengsten in 
kaart gebracht.

Dit doel is niet behaald: De opbrengsten m.b.t.
de referentieniveaus waren laag en diverse leer-
lingen scoorden onder referentieniveau 1F. 
Dit is verklaarbaar vanwege de lockdown. 
De onderwijsinspectie weegt de scores van 2021 
daarom niet mee in de beoordeling van scholen.

Uit de NCO rapportage 2021 blijkt dat de school-
loopbaan van oud leerlingen na 3 jaar voor meer 
dan 75% in de lijn is met de gegeven adviezen 
op de Prins Mauritsschool. Het blijkt dat in som-
mige gevallen nog te voorzichtig geadviseerd is. 

In 2020-2021 en 2021-2022 stroomden 2 
leerlingen uit naar het speciaal onderwijs. 
Het verwijzingspercentage ligt rond 0,5 %.
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Tenslotte gebruikten we de NPO middelen om de gevolgen van de krimpende formatie, op te 
vangen. Onze visie is dat kleine homogene klassen ertoe bijdragen dat leerkrachten kinderen 
meer aandacht kunnen geven. 

In april/mei 2021 is een schoolscan opgesteld. De belangrijkste conclusies uit de scan waren:

 het onderwijs op afstand gedurende de lockdowns verliep naar tevredenheid;
 er was enig effect van de lockdown op de cognitieve prestaties, maar deze zijn niet schok-
    kend of groot;
 de niveauverschillen tussen leerlingen zijn toegenomen;
 de groepen 3 zijn het hardst “getroffen” door de lockdown;
 er moet meer aandacht komen voor technisch en begrijpend lezen; de leerwinst die bij 
rekenen behaald werd was verrassend goed;
 er is geen aanleiding tot extra zorg m.b.t. sociaal welbevinden. desondanks weten we dat 
deze impact er wel is bij sommige leerlingen;
 een deel van de leerlingen heeft (te) weinig bewogen tijdens de lockdown.

De gekozen interventies n.a.v. de schoolscan zijn:

 inhalen opgelopen onderwijsvertraging van leerlingen door extra aandacht in kleine groepen;
 aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden, individueel of in kleine 
   groepen;
 aandacht voor technisch en begrijpend lezen in kleine groepen (waaronder NT2 leerlingen);
 aandacht voor motorische ontwikkeling en bewegen.

Gekozen interventies n.a.v. het Integraal Schoolplan:

 professionalisering team: studiedagen over het hoogbegaafdenbeleid, leesonderwijs, 
   coöperatieve werkvormen en effectieve feedback;
 doorgaande lijn in het zelfreguleren (weektaken), rekenaanbod groep 2 naar groep 3, en 
   executieve functies;
 aandacht voor de totale (brede) ontwikkeling van ieder kind, inclusief inzet praktijkklas, 
   creatieve vorming door vakleerkrachten;
 aanschaf van ontwikkelingsmateriaal kleuters en concreet materiaal bij het rekenonderwijs 
   (gr 3-8).

Kwaliteitszorg

De tekst van het Integraal Schoolplan kreeg een update in 2021. Bestuur en toezichthoud-
ers bleven op de hoogte van de kwaliteit van de school d.m.v. managementrapportages, het 
bijwonen van vergaderingen en gesprekken met diverse geledingen.

Op schoolniveau werden vragenlijsten sociale veiligheid leerlingen en een tevredenheids-
onderzoek onder ouders afgenomen. Daarnaast zijn de niet-cognitieve opbrengsten voor het 
eerst in kaart gebracht (waaronder burgerschap)

Samen met andere reformatorische scholen in de regio is een avond voor besturen belegd in 
het kader van burgerschap.

Leerlingen brachten diverse keren input in via de leerlingenraad. Van de opbrengst van al deze 
input is verslag gedaan in de managementrapportages, die besproken werden in de team-, 
MR- en bestuursvergaderingen.

Burgerschap

In 2021 zijn de leerlingen bevraagd op sociale veiligheid. Daarnaast zijn de ouders bevraagd 
op tevredenheid. Ook is er geïnventariseerd wat in het curriculum aan burgerschap gedaan 
wordt, en is de mate waarin leerlingen zich ontwikkeld hebben op het gebied van burger-
schap gemeten. De actiepunten n.a.v. deze onderzoeken zijn verwerkt in een update van het 
Integraal Schoolplan.

Inzet NPO middelen

In eerste instantie heeft de Stichting Reformatorisch Onderwijs de NPO middelen ingezet om 
te doen wat nodig is om leerlingen die onderwijsvertraging hebben opgelopen, of op sociaal/
emotioneel gebied extra aandacht nodig hebben, adequaat te helpen. De resultaten van de 
schoolscan waren hierin leidend, naast hetgeen leerkrachten in observaties en oudergesprek-
ken hebben opgevangen. We zochten de oplossing hierbij vooral in extra begeleiding, binnen 
of buiten de klas, in kleine groepjes of individueel. Vandaar dat verhoudingsgewijs veel op 
formatie is ingezet: o.a. extra assistenten, leerkrachten en een kindercoach.

In de tweede plaats zijn de NPO middelen gebruikt om alle voornemens uit het Integraal 
Schoolplan uit te voeren. De tijd om allerlei nieuwe initiatieven te ontplooien tussen NPO 
beschikking en start van uitvoering was te kort, evenals de periode waarbinnen nieuwe initi-
atieven uitgevoerd zouden moeten worden. De NPO middelen boden een kans om hetgeen we 
toch al van plan waren ook daadwerkelijk te realiseren, zonder dat financiën een beper-
kende factor zouden zijn. Extra aandacht voor technisch en begrijpend lezen waren/zijn hierin 
belangrijke speerpunten.
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Middelen Bestedingen

Berseba

Lumpsum

Totaal

Standaard budget

basisondersteuning               67.577,-

Indexering december             5.490,-

Cluster 3 arrangementen        8.569,-

HB arrangementen                 2.213,-

Overige arrangementen          4.110,-

Ondersteuning   87.959,-

166.959,- 184.260,-

Inzet intern begeleiders        61.088,-

Inzet RT  OP                        30.544,-

              OOP                      69.720,-

Inzet HB specialisten            22,908,-

Inzet extra middelen om achterstanden te bestrijden

Naast de NPO middelen en NOAT gelden ontving de Prins Mauritsschool in 2021 nog enkele 
speciale subsidies om onderwijsachterstanden te bestrijden:

Subsidie “Extra handen in de klas”: met deze middelen werden uren ingezet door Remedial 
Teachers om kinderen met een onderwijsachterstand individueel of in kleine groepjes te 
ondersteunen. Ook werden extra uitdagende en naschoolse lessen gegeven, zoals Russische 
les voor meerbegaafden en schaakles na schooltijd.

Subsidie “Inhaal- en ondersteuningsprogramma”: met deze middelen werden diverse huis-
werkklassen na schooltijd bemand, bedoeld om kinderen met onderwijsachterstand een 
rustige werkplek na schooltijd te bieden en te begeleiden op de vakken waar onderwijs-
vertraging was opgelopen.

Inzet middelen Passend onderwijs

Het Schoolondersteuningsprofiel van de Prins Mauritsschool kreeg in 2021 een update. 
De doelen van de SRO rondom Passend onderwijs zijn hierin beschreven. Via de management-
rapportages is vanuit de directie steeds per kwartaal gerapporteerd welke ontwikkelingen er 
waren rondom passend onderwijs.

De doelen m.b.t. passend onderwijs zoals die geformuleerd zijn door de Prins Mauritsschool 
richting het Samenwerkingsverband:

 Versterken van de communicatie tussen groepsleerkrachten en ondersteuners hoogbe-
   gaafdheid;
 Borgen en doorontwikkelen van het beleid omgaan met hoogbegaafden;
 De samenwerking tussen intern begeleiders en jeugdhulp versterken;
 Versterken van NT2 onderwijs;
 Aanbieden van extra ondersteuning in kleine groepen;
 Doorstarten van de praktijkklas.

De middelen vanuit samenwerkingsverband Berseba werden ingezet voor de intern begelei-
ders die passend onderwijs aansturen en de voortgang per leerling bewaken, en remedial 
teachers die kinderen (individueel of in kleine groepen) extra ondersteuning of extra uitdaging 
bieden. Daarnaast zijn m.b.t. de orthotheek materialen en vakliteratuur aangeschaft, en 
werden onderzoeken voor leerlingen ingekocht bij een schoolbegeleidingsdienst.

De middelen vanuit de lumpsum werden aangewend voor het hoogbegaafdenonderwijs, 
NT2 onderwijs, individuele begeleiding op sociaal emotioneel gebied en de doorstart van de 
praktijkklas.
In het schoolondersteuningsprofiel zijn bovengenoemde activiteiten beschreven, inclusief de 
wijze waarop het geborgd wordt.
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Onderwijsprestaties in 2021

Kengetallen 1F

1F landelijk

96,7%
3-jrs

Mintens 1F behaald

95,2%
3-jrs

Signaleringswaarde

85%

Schoolnorm
eindresultaat

90%

1S/2F landelijk

63,3%
3-jrs

1S/2F behaald

65,8%
3-jrs

Signaleringswaarde

52,1%

Schoolnorm
eindresultaat

50%

Kengetallen 1S/2F

10WI - Prins Mauritsschool

27,23%
3-jrs

Schoolweging

Uit bovenstaande tabellen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
In 2021 haalde 95,1% van de schoolverlaters in groepen 8 het minimale (1F) niveau voor 
taal. Dat is iets minder dan het landelijke gemiddelde (96,7%), maar nog wel ver boven de 
signaleringswaarde (85%).

66,7 % van de leerlingen in de groepen 8 haalde bij de eindtoets het (hogere) niveau 2F 
(of 1S bij rekenen). Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde (63,3%) en ver boven de 
signaleringswaarde (52,1%).

Vanwege de lockdowns stonden deze resultaten natuurlijk onder druk op alle scholen in 
Nederland. De inspectie weegt daarom de resultaten niet mee in het beoordelen van de 
kwaliteit van scholen. 
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Personeel

Doelen in 2021 Doelen in 2021Realisatie in 2021 Realisatie in 2021Relevante stukken Relevante stukken

Alle groepsleerkrachten
zijn bevoegd.
Directieleden zijn
ingeschreven in het
schoolleidersregister.

Alle groepsleerkrachten
zijn vakinhoudelijk,
vakdidactisch en
pedagogisch bekwaam.

Ieder teamlid groeit
ieder jaar aantoonbaar
in ontwikkeling.

Het personeel
beoordeelt het werk-
klimaat in het
tevredenheidsonderzoek 
minimaal met 3 
(op een schaal van 4).

Het ziekteverzuim is 
lager dan het landelijk 
gemiddelde.

Personeelshandboek
Werkkostenregeling.

Management- 
rapportage.

Schoolleidersregister.

Professionaliseringsplan 
2020-2021 en 2021-2022.

Personeelshandboek.

Verslagen personeels-
dossier.

In 2021 stonden geen onbevoegden voor de klas. 
Beide directieleden staan ingeschreven in het 
schoolleidersregister.

Er is een update gemaakt van het personeels-
handboek.

We zijn blij dat er geen onvervulbare vacatures 
waren in 2021. Ook de klassengrootte is gebleven 
conform de verwachting (gemiddeld 25 leerlin-
gen per fulltime leerkracht). Er nam een intern 
begeleider afscheid in 2021, hierop is een nieuwe 
collega benoemd. Er is in 2021 soms een gebrek 
aan invallers geweest.

In de professionaliseringsplannen 2020-2021 en 
2021-2022 is beschreven welke teambrede en 
individuele professionalisering plaats vond in 2021.

Met alle teamleden zijn functioneringgesprekken 
gevoerd. De verslagen hiervan zijn onderdeel van 
het personeelsdossier. Vanuit de directie zijn in 
alle groepen lesobservaties gedaan en besproken.

De school bood zoals ieder jaar ook in 2021 een 
leerplek voor enkele (LIO) stagiaires.

Conform deel B van het Integraal Schoolplan 
“personeel” zou in 2021 verder gewerkt worden 
aan het toegroeien naar een professionele leer-
gemeenschap. Door de lockdown en corona-
maatregelen is deze ontwikkeling vertraagd. 
Wel hebben collega’s eenmalig elkaars lessen 
bekeken en samen geëvalueerd met een kijk-
wijzer. Er is goed samengewerkt in het reali-
seren van klassendoorbrekende niveaugroepen 
en onderwijs op afstand.

In 2021 is de tevredenheid in het team niet 
gemeten.

De Werkkostenregeling voor het personeel is 
opnieuw aangepast met de extra mogelijkheid 
van een werknemersvergunning voor parkeren.

Het ziekteverzuim lag in 2021 gemiddeld op 
2,53 %, landelijk gold een percentage van 
5,9% in het onderwijs.

Het gevoerde personeelsbeleid

Er wordt steeds gezocht naar zowel de belangen van de medewerkers als het belang van de 
organisatie. De kennis, bekwaamheden en belastbaarheid van elk personeelslid worden optimaal
afgestemd op de doelen van de stichting.

 Het takenpakket wordt evenwichtig verdeeld over de functies en personeelsleden;
 Er wordt gestuurd vanuit vertrouwen in de professionaliteit van de leerkrachten;
 Er wordt gestuurd op “flow”: motivatie, betrokkenheid, ontwikkelkansen en werkplezier;
 De werkdruk wordt voor iedereen aanvaardbaar gehouden, de kwetsbaarheid van de 
    organisatie wordt zo laag mogelijk gehouden.

Vanuit een gezamenlijk gedeeld geloof werken we schouder aan schouder in Gods wijngaard.
We zijn blij dat er geen onvervulbare vacatures waren in 2021. Ook de klassengrootte is 
gebleven conform onze verwachtingen: die lag gemiddeld op 25 leerlingen per fulltime leer-
kracht. Er nam 1 collega afscheid in 2021; de vacature voor een nieuwe intern begeleider werd 
gelukkig vervuld binnen afzienbare tijd. Er is in 2021 soms een gebrek aan invallers geweest.
Verder is het personeelsbeleid niet gewijzigd. 
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Personeel

Schaal Dienstverbanden WTF % WTF

L10

L11

Totaal

23 15,7130 77,81

6 4,4813 22,19

29 20,1943 100

L10

L11

10

<25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 >65

0

8

6

4

2

Vrouw
Man

22,19%

77,81%

Samenstelling team

Functiemix

Werkdrukverlaging

Het gevolgde proces
Bestuur en directie hebben in samenspraak met het team een plan Werkdrukverlaging 2020-2021 
en 2021-2022 opgesteld. De MR heeft instemming gegeven aan deze plannen. Met het is team 
besproken waar de voornaamste oorzaken van werkdruk liggen, en hoe die het beste zouden 
kunnen worden aangepakt. Door het team werden de volgende prioriteiten aangegeven:
 Er is behoefte aan extra “handen” in de klas, het liefst voor een vast aantal uren per week 
   gekoppeld aan een groep – met name in de onderbouw;
 Inzet van vakleerkrachten (waarbij de eigen leerkrachten de handen vrij hebben voor een 
   andere taak) – in onder- en middenbouw, hierbij een impuls geven aan creatieve vakken;
 Inzet mensen die plaatsvervangend pleinwacht lopen.

Wijze van inzet
Enkele collega’s werden verschillende dagdelen ingezet om in verschillende groepen te assisteren. 
Het accent ligt hierbij op muzikale en creatieve vorming. Het onderbrengen van de gymles bij een 
vakleerkracht wordt ook gezien als werkdrukverlaging voor de groepsleerkracht. De nieuwe vak-
leerkracht gymnastiek is voor 3 dagen aangesteld zodat alle groepen 3 t/m 8 hiervan profiteren. 
Enkele niet-groepsleerkrachten en assistenten lopen in het kader van werkdrukverlaging vaker 
pleinwacht dan anderen, en nemen hun pauze eerder of later op. Zo komen de leerkrachten met 
een groep minder vaak aan de beurt, zodat alle leerkrachten die er van profiteren. Er is een roos-
ter gemaakt waarin, rekening houdend met werkdagen en wtf, ieder naar rato gelijkelijk baat 
heeft bij de werkdrukverlaging.

Niet financiële maatregelen m.b.t. werkdruk
De invulling van de uren voor duurzame inzetbaarheid werden in 2021 volledig aan de collega’s 
overgelaten, d.w.z. er hoefde hierover geen verantwoording te worden afgelegd aan de directie. 
Zo fungeren deze uren in de meeste gevallen eveneens als werkdrukverlagend. In het per-
soneelshandboek is beschreven voor welke doeleinden deze uren ingezet kunnen worden. 

Bestedingscategorie

Personeel

Materieel

Professionalisering

Overig

Besteed 
bedrag 

(kalenderjaar)

92.517,-

0,-

0,-

0,-

Toelichting (eventueel: hier kunt u uw keuze 
motiveren en/of de belangrijkste bestedingsdoelen 
nader uitleggen).

2020-2021: 1,4075 wtf, 2021-2022 1,6370 wtf: uren 
leerkrachten en assistenten, zie toelichting hierboven.
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Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

0,00 0,22 0,88 0,58 2,36 2,49 2,69 2,04 5,00 6,39 6,65 1,01

Prins Mauritsschool
Bijzonder goed onderwijs!

12

Professionalisering

Voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 is een professionaliseringsplan geschreven. 
Teambreed is geïnvesteerd in enkele studiedagen, daarnaast was ruimte voor individuele 
scholingswensen.

Zowel de invulling van de studiedagen als de individuele scholingswensen waren in lijn met de 
voorgenomen specifieke acties uit het Integraal Schoolplan. 
Het personeelsbeleid is beschreven in een personeelshandboek. Nieuw of gewijzigd beleid 
wordt voorbesproken in bestuur en MR, en het personeel wordt bevraagd via een enquête of 
vragenlijst. De MR heeft instemming gegeven op enkele kleine wijzigingen in het personeels-
handboek.

In de jaartaken van onderwijzend personeel zijn conform de cao voor ieder personeelslid uren 
beschikbaar voor professionalisering.

Ziekteverzuimpercentage

In september, oktober en november kwam het ziekteverzuim boven het (normale) landelijk 
gemiddelde. Enerzijds kwam dit door de vele coronagevallen. Anderzijds waren 2 collega’s 
langdurig (niet werkgerelateerd) ziek. Ondanks de coronacrisis bleef het ziekteverzuim op de 
Prins Mauritsschool laag. Daar zijn we trots op!
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Contacten met stakeholders

Doelen voor 2021 Realisatie in 2020 Relevante stukken

De tevredenheid van
ouders en personeels-
leden over communi-
catie scoort 3 of hoger 
(op een schaal van 4). 
Uit de ouderenquête 
blijkt dat de naams-
bekendheid van de 
school goed is.

Er is jaarlijks contact
met de Delftse kerken.

Er is structureel aanbod 
in het schoolgebouw 
van voor- en buiten-
schoolse kinderopvang.

WMKPO Tevredenheids-
onderzoek ouders
november 2021.

In 2021 is een oudertevredenheidsonderzoek 
gehouden. De school scoorde gemiddeld 3,36. 
Uit deze enquête bleek o.a. dat de naams-
bekendheid van de school goed is. Onderdeel 
van dit onderzoek was een evt wijziging van de 
schooltijden.

Vanwege de RIVM maatregelen stond het 
‘natuurlijke’ contact met ouders in 2021 onder 
druk. Ouders mochten vaak het schoolgebouw 
niet in. De jaarlijkse informatiebijeenkomsten 
vervielen.

De directie heeft een presentatie over christelijk
onderwijs verzorgt op een bijeenkomst van 
Delftse kerken.

Het psalmenrooster van de school is afgestemd 
met diverse kerken.

De kerstfilm is opgenomen in de Immanuelkerk.

Met de predikant van de Maranathawijk is ge-
brainstormd over een Bijbelthemaweek tussen 
school en kerk, die in 2022 concreet gemaakt 
zal worden. 

De samenwerking met Bambino op dit punt 
verliep goed. Wel waren er klachten over de 
kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk, die 
onder druk stond wegens personeelsgebrek.

Vanuit de school werd wekelijks een huiswerk-
klas en schaakles verzorgd na schooltijd. 
Via Delft voor Elkaar vonden naschoolse sport-
activiteiten plaats in en om de school. Ook was 
er een vakantiebijbelclub, en was er sportles 
vanuit Athletes in Action op het schoolplein.

Er is een ruim aanbod
aan naschoolse 
activiteiten.

Prins Mauritsschool
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Bedrijfsvoering

Doelen in 2020 Realisatie in 2020 Relevante stukken

De SRO is financieel
gezond.

Het leerlingenaantal
ligt tussen 360 en 400.

Er is geen leegstand in 
het gebouw.

De school voldoet aan 
de eisen rondom ener-
gie en frisse scholen.

De tevredenheid over 
het gebouw scoort bij 
ouders en personeel 
minimaal een 3 (op een 
schaal van 4).

PR Plan

MJOP

Concept interieurplan 
en ontwerp inrichting 
zolder

Zie de kengetallen verderop.

Het taxivervoer is afgebouwd van 3 naar 2 taxi’s.

Dit doel is niet behaald. Er zijn zorgen omtrent 
het dalende leerlingenaantal. Het leerlingenaantal
bedroeg 342 op 1-10-2021. 

Om het leerlingaantal te verhogen is een PR plan 
geschreven en grotendeels uitgevoerd. Er is een 
gezamenlijke folder met Bambino ontwikkeld en 
verspreid. In de nieuwe wijk Schoemakerplantage 
is geflyerd door enkele vrijwillige ouders en de PR 
commissie. Ook is een professionele promotiefilm 
opgenomen die via social media en de website is 
verspreid. Er vond een facebookcampagne plaats.

Er was in 2021 geen leegstand in het gebouw.

Er is conform de RIVM richtlijnen 3x per dag 
geventileerd in alle lokalen waar nog geen venti-
latieunit aanwezig is. Er zijn nog geen CO2 meters 
aangeschaft per lokaal.

Er is een concept interieurplan opgesteld door 
een architect, na input vanuit een werkgroep. 
Hierin is ook een ontwerp voor de nieuwe zolder 
opgenomen. De plannen kunnen doorgang vinden 
dankzij de mogelijkheid bij de SBRO te lenen. Er 
is een nieuwe partij aangetrokken die de stichting 
ontzorgd op het gebied van opstellen en uitvoeren 
van het MJOP.

Op het achterplein zijn enkele nieuwe speeltoes-
tellen geplaatst
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Ontwikkeling leerlingenaantal

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging van het daarop-
volgende schooljaar. De doelstelling was om op 1 oktober 2021 360 te hebben. Dit doel is 
met 342 leerlingen niet behaald.

Ontwikkeling huisvesting

In 2021 zijn vergaande plannen geschreven om de indeling van ruimten binnen de school 
en de luchtkwaliteit in het gebouw toekomstbestendig te maken en te houden. Er is 
subsidie (SUVIS) aangevraagd en gekregen, en gevraagd aan de SBRO om geld aan de 
stichting te lenen. 
Met een werkgroep waarin teamleden, directie en bestuur vertegenwoordigd zijn is een 
plan van eisen opgesteld. Een architect heeft een ontwerp gemaakt en er is een kosten-
raming gemaakt door een bouwkundig bedrijf. De bedoeling is om in 2022 de zolder te 
moderniseren, van ventilatie en een warmtepomp te voorzien en in ventilatieunits te 
investeren.

1-10-2021 1-10-2020 1-10-2019 1-10-2018 1-10-2017 1-10-2016 1-10-2015

342 366 378 370 374 356 362

Staat en raming van baten en lasten 2021

Realisatie
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2024

Prognose
2023

Prognose
2025

Prognose
2026

Baten:
Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

                     Totaal baten 

Lasten:
Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten 

                    Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten:
Financiële baten

Financiële lasten

               Saldo financiële 
                    baten/lasten

                Totaalresultaat      115.441 -57.720 15.676-12.744 39.296 65.831

 

2.422.308    

14.323

131.812

    

2.568.443

1.967.398    

59.707   

165.763

292.369

2.485.237

     83.205

     

33.039

  805

32.234

    -60.919          

10.000

6.801

3.199

  12.477

10.000

6.801

3.199

-15.943

10.000

6.801

3.199

36.097

10.000

6.801

3.199

62.632

10.000

6.801

3.199

1.931.409    

58.447

 189.220

   260.590

2.439.666

1.659.648

    51.683

189.220

237.090

2.137.641

 

1.797.958

52.699

189.220

237.690

2.277.567

 

1.664.776

55.681

189.220

237.090

2.146.767

 

1.645.788

54.922

189.220

237.090

2.127.010

2.252.157

10.750

115.840

2.378.747

2.023.528

10.750

115.840

2.150.118

 

2.135.034

10.750

115.840

2.261.624

 

2.056.274

10.750

115.840

2.182.864

 

2.063.062

10.750

115.840

2.189.652
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Personeelslasten totaal: € 1.967.398,-

Afschrijvingen totaal: € 59.707,-

 ICT
 Leermiddelen

Huisvestingslasten totaal: € 165.763,-

Overige lasten totaal: € 292.369,-

 Lonen en salarissen
 Sociale lasten
 Pensioenpremies
 Premies participatiefonds 
   en vervangingsfonds

 Groot onderhoud 
 Schoonmaakkosten

 Leerlingenvervoer
   (privaat gefinancierd)
 Administratie
 Leermiddelen (licenties) 
   en ICT 

€ 1.400.918,- 
€    201.625,-  
 €  229.001,- 
€      41.199,- 

€   64.402,-  
€   41.011,- 

€   48.951,-

€   48.670,- 
€   71.071,- 

€   34.550,-  
€   12.563,-

71,2%
10,2%
11,6%
2,1%

38,9%
24,7 %

16,7%

16,6%
24,3%

57,9%
21,0%
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Belangrijkste mee- en tegenvallers

Extra baten dan begroot Extra uitgaven dan begroot

Extra baten Samenwerkings-
verband
Niet begrote subsidies:
 NPO
 Extra hulp in de klas 
 Inhaal- en ondersteunings-
   programma
 Overige subsidies 
Reguliere baten OCW 
Financiële baten                                         

€  20.600,-

€  112.700
€    53.300
€     5.500

€    17.500
€   41.000
€   21.000

€   103.000

€    14.000

€     6.500
€   12.000

Salariskosten op NPO en 
overige subsidies
Minder baten leerlingvervoer 
en schoolfonds
Minder baten verhuur
Voorbereiding zolderverbouw/
MJOP
                     

Analyse resultaat

Het totale resultaat bedraagt € 115.441 en is daarmee € 104.827 hoger dan begroot.
Belangrijkste meevallers betreffen:
 de niet-begrote subsidies ‘NPO-middelen’ (€ 112.700), ‘Extra hulp voor de klas’ (€ 53.300); 
 hoger uitvallende ‘overige subsidies’ (€ 17.500) en het ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’ 
   (€ 5.500); 
 de reguliere rijksbijdragen vielen € 41.000 hoger uit;
 de baten uit het samenwerkingsverband Berseba vielen hoger uit (€ 20.600); 
 Tot slot is de koerswinst vanuit Robeco ondanks de coronacrisis € 21.000 hoger dan begroot. 
Totaal dus ruim € 271.600 hogere baten.

De bovenstaande subsidies hebben geleid tot fors meer investeringen in met name personeel. Hier 
is totaal € 123.000 meer uitgegeven. Ook zijn de subsidies besteed aan leermiddelen (€ 14.500). 
Een deel van de ontvangen NPO-middelen schuift door naar latere jaren € 53.500 wat het resultaat 
in 2021 positief beïnvloedt. Tegelijkertijd zijn de personele uitgaven iets minder hard gestegen als 
gevolg van het dalende leerlingaantal. 

De huisvestingslasten zijn min of meer gelijk gebleven. Enerzijds waren er meer uitgaven vanwege 
het opstellen van een nieuw MJOP en de voorbereidingen voor de verbouwing van de zolder, ander-
zijds meevallers qua huurafdracht aan de gemeente Delft, heffingen en tuinonderhoud. 

De overige instellingslasten vallen € 30.000 hoger uit. Zoals eerder genoemd betreft de helft hiervan 
de leermiddelen die zijn verkregen uit subsidies. Anderzijds is € 7.500 meer uitgegeven aan PR mate-
riaal en ook € 6.000 meer aan detachering van leerlingen.
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Kengetallen

Kerngetal
2021

Kerngetal
2020

Minimumnormen
SRO

Signaleringswaarde 
onderwijs inspectie

Huisvestingsratio 0,080,07 - 0,10

1,852,37 > 0,75 0,75

0,0024,44 0  - 0,10

0,590,62 > 0,30 0,30

0,140,24 > 0,1 0,05

Liquiditeit

Rentabiliteit

Solvabiliteit 
(incl voorzieningen)

Weerstandsvermogen 
(incl. materiele vaste 
activa)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Balans
Vaste Activa

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

w.v. dotaties

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Vlottende activa

Materieel

      w.v. investeringen

Financieel

Totaal 
vaste activa

Totaal 
vlottende activa

360.626

160.827

284.191

644.817

503.767

Totaal passiva 1.148.585 1.154.197 1.080.280 1.085.236 1.138.612 1.178.358

196.095

0

65.597

432

272.362 272.362 272.362 272.362 272.362 272.362

65.402 65.402 65.402 65.402 65.402

191.525

0

151.735

0

151.318

0

172.029

0

186.671

0

0 0 0 0 0

Eigen vermogen 679.696 690.310 656.183 661.556 694.221 719.325

Algemene Reserve 679.696 690.310 656.183 661.556 694.221 719.325

Totaal activa: 1.148.584 1.154.197 1.080.280 1.085.236 1.138.612 1.178.358

545.993 474.330 458.836 531.686 502.685

Liquide Middelen 328.973 371.199 299.536 284.042 356.892 327.891

Vorderingen 174.794 174.794 174.794 174.794 174.794 174.794

608.204 605.950 626.400 606.926 675.673

296.191 308.191 320.191 332.191 344.191

10.900 39.932 54.200 12.624 105.432

312.013 297.759 306.209 274.735 331.482

3

16

1,5

20,5
Personele 
bezetting in FTE:

Bestuur/
Management

Personeel primair
proces/Docerend 
Personeel

Ondersteunend 
personeel/ overige 
medewerkers

26,5

1,5

21

4

Leerlingenaantal: 342 360 360 365 365 365

4 3 3 3

20 18 16 16

1,5 1,5 1,5 1,5

25,5 22,5 20,5 20,5

Continuïteitsparagraaf
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Vanaf 2021 is er veel aan gedaan worden om de naamsbekendheid van de school te vergroten, 
bijvoorbeeld door promotie bij de Delftse reformatorische kerken en investeringen in promotie-
filmpjes. We mogen daarnaast effecten verwachten van nieuwbouw in de buurt van de school, 
gerichte flyeracties, open dagen, profileren met het VVE aanbod samen met de BSO Bambino.

De school streeft met bovenstaande naar een lichte stijging en stabilisering per 2022. Dit is 
ambitieus gegeven het feit dat relatief grote klassen de komende jaren richting het voortgezet 
onderwijs zullen gaan.

Als gevolg van deze neerwaartse bijstelling van de leerlingaantallen ten opzichte van de eerdere 
meerjarenbegrotingen en het wegvallen van de NPO middelen neemt de personele bezetting 
af met 6 fte ten opzichte van de bezetting van 2021. Hiermee kan de school structureel een 
bescheiden positief resultaat genereren. De Prins Mauritsschool had afgelopen jaren een wat 
ruimere bezetting dan voorgaande jaren. Daarnaast is er ook een logisch verband in de praktijk 
tussen de hoeveelheid leerlingen en de hoeveelheid benodigde personeelsleden.

Doelen langere termijn

De komende jaren zal de Prins Mauritsschool zich verder ontwikkelen op het gebied van:
 herformuleren van de kernwaarden; 
 mediawijsheid; 
 afspraken over pedagogische benadering; 
 professionalisering NT2 onderwijs; 
 uitbreiden uren bewegingsonderwijs;
 ouderparticipatie;
 het techniekpact;
 ontwikkeling naar leergemeenschappen;
 uitvoering van het interieurplan en de verbouwing van de zolder.
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Verslag Raad van Toezicht

Algemeen

De raad van toezicht volgt als intern toezichtsorgaan de wettelijke voorschriften van de code 
Goed bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad. Er is sprake van een organieke scheiding 
van bestuur en toezicht omdat de raad van toezicht een separaat toezichthoudend orgaan is.
 
Verantwoording wettelijke taken

De verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement raad van 
toezicht. In het bijzonder is onze verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van 
het bestuur. Hierbij is het onder meer van belang dat de raad van toezicht zich vooraf vergewist 
van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van het bestuur. In 2021 is mevrouw 
J. van den Andel benoemd als tweede voorzitter. Verder wordt er toezicht gehouden op de 
(financiële) verslaglegging. In 2021 is de begroting goedgekeurd, alsmede het bestuursverslag 
en de jaarrekening 2021.

Om de toezichthoudende taken te kunnen vervullen, woont de raad van toezicht een aantal 
bestuursvergaderingen bij. Ook is er jaarlijks overleg met de medezeggenschapsraad. Daarnaast 
ontvangt de raad periodieke rapportages en relevante beleidsstukken van het bestuur en is er 
periodiek sprake van informeel overleg.

De raad van toezicht concludeert dat het bestuur zorgvuldig en verantwoord omgaat met de 
financiële middelen en deze doelmatig en rechtmatig besteedt. De bespreking en evaluatie van 
de raad met directie en bestuur is divers: jaarbudgetten gekoppeld aan meerjarenplannen en 
organisatiedoelen, realisaties op plannen en van tijd tot tijd specifieke plannen met financiële 
gevolgen zoals onderhoudsplannen.

Het bestuur voert een verantwoord financieel beleid en faciliteert goede onderwijskwaliteit. 
De werkwijze van het bestuur is transparant en constructief.  Dit concludeert de raad naar aan-
leiding van bijgewoonde bestuursvergaderingen en andere overleggen.

Voor de directie en het team is 2021 gekenmerkt als een hectisch jaar vanwege de opnieuw 
oplaaiende coronapandemie. Het bestuur en de directie hebben proactief gehandeld om de in dit 
verband verkregen NPO-gelden doeltreffend in te zetten ter bevordering van goed onderwijs aan 
alle kinderen. Hierbij is er, evenals in 2020, een groot beroep gedaan op flexibiliteit waarbij een 
optimistische houding onontbeerlijk is. De raad van toezicht oordeelt (met afstand tot de dagelijkse 
praktijk) dat het bestuur en de directie hierin goed hebben gehandeld met afwegingen van alle 
betrokken belangen.

Toezicht op identiteit

Naast de toezichthoudende taak op het beleid van het bestuur en algemene zaken, heeft de raad 
ook de taak om toezicht te houden op de wijze waarop de identiteit van de school wordt vormge-
geven. Op dit gebied zijn in 2021 geen bijzondere ontwikkelingen te melden. De dubbele betekenis 
van de missie ‘bijzonder onderwijs’ heeft ook in 2021 een goede invulling gekregen, onder meer 
door het organiseren van diverse online vieringen. En dat stemt dankbaar.

De boodschap van de Bijbel heeft ook in 2021 het fundament van de school gevormd. Die identiteit, 
gecombineerd met een open toelatingsbeleid, geeft de Prins Mauritsschool een bijzondere positie 
in Delft en omstreken. De raad van toezicht ondersteunt die positie van harte en we ervaren het als 
zegenrijk dat zowel het bestuur als het team zich niet alleen onderwijskundig ontwikkelt, maar zich 
ook bezint op de christelijke identiteit en die ook uitdraagt.

Inrichting raad van toezicht

De raad van toezicht heeft geen eigen middelen en er is geen vergoedingsregeling. Als externe 
accountantskantoor ter controle is Van Ree benoemd. 

Bij de samenstelling van de raad van toezicht en het benoemen van nieuwe leden van de raad 
van toezicht, houdt de raad rekening, onder meer, met diversiteit qua vertegenwoordiging van 
(kerkelijke) achterban en professionele capaciteiten van de leden zodat een gebalanceerd team 
gewaarborgd is dat het bestuur en de directie op een breed terrein kan bijstaan en toezicht kan 
uitvoeren.

Gegevens toezichthouders

De raad van toezicht bestaat uit:

 Voorzitter: mevr. G. van Gemerden
    Betaalde functie: docent Nederlands, Christelijk Lyceum Delft
 Vice-voorzitter: dhr. E.M. Hoekema
    Betaalde functie: corporate controller Eneco
 Overig: Dhr. S.A. Mans (tot mei 2021)
    Betaalde functie: directeur Vereniging COIN
 Overig: mevr. A.W. van Duijvenbode-Spee
    Betaalde functie: Stafjurist, Rechtbank Den Haag
 Overig: mevr. H.M. Crezee (vanaf januari 2022)
   Betaalde functie: Programmaleider en teamleider Ad PEP Hogeschool Inholland Den Haag 
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