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Voorwoord

Jaarverslag van Stichting HAPPY KIDS Education

In dit jaarverslag van Stichting HAPPY KIDS Education worden de gemaakte keuze over jaar 2021 verantwoord en de 

behaalde doelen beschreven.

Het jaar 2021 hebben we te maken gehad met de exceptionele situatie door COVID-19. De periode van 

thuisonderwijs en alle COVID-maatregelen hebben een grote impact gehad. Ondanks de schrik, de telkens wijzigende 

koers en een volledig andere werkwijze door thuisonderwijs en digitaal contact, hebben we deze periode goed 

doorstaan en ingevuld. Dit is gelukt dankzij de extra inzet van het team, de ouders en de leerlingen.

Als oprichter van de HAPPY KIDS basisschool ruim 4 jaar geleden kan ik niet anders zeggen dan dat ik intens 

dankbaar ben voor wat er in de afgelopen jaren is neergezet. Het begon 10 jaar geleden met het boek HAPPY KIDS. 

Met de - gratis - hulp van meer dan 250 mensen en hulp van vele ouders van leerlingen staat er nu een prachtige 

school die uitgaat van het HAPPY KIDS Onderwijs Concept. De school biedt uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige 

kids en is tevens DE plek voor hoogbegaafde kinderen. 

We gingen van een activiteitengerichte organisatie in 2017, naar een taakgerichte organisatie in 2018, naar een 

procesgerichte organisatie in 2019, naar een doelgerichte organisatie in 2020, naar een opbrengstgerichte 

organisatie in 2021, om in 2022 naar een opbrengstgerichte & professionele organisatie te gaan met een gezonde

werkbalans voor het team.

'Inspirerend - Gedurfd - Doordacht! 

Dat is mijn conclusie over HAPPY KIDS 

na een bezoek van HAPPY KIDS aan ons bedrijf en bezoeken van mijzelf aan de school.’

- Stef Gerritsen senior consultant GapGemini -

De school is een plek waar de kinderen zich thuis voelen. Dat is de basis om goed te kunnen leren. Dat is geluk! Ons 

streven voor de komende jaren is onze onderwijservaring nog mooier maken voor alle betrokkenen en te groeien in 

leerlingaantal, dus nog meer HAPPY KIDS!

Educatie is meer dan leren werken, het gaat ook om leren leven!

Hartelijke groet, Drs. Sella van de Griend

Directeur-bestuurder HAPPY KIDS basisschool Xperience

Foto’s (van links naar rechts): Jong & oud bouwt mee aan een groen speelplein, zelfs een leerling in spe van 3 jaar. Soep maken met 

Soepmasters groep 7 en twee stagiaires van groep 2. De kern van HAPPY KIDS: Experiment, Experience, Express. 
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1. Het schoolbestuur: visie en besturing 
 

Dit hoofdstuk geeft een profielschets van het schoolbestuur. Waar staat het schoolbestuur voor? Hoe ziet de 

organisatie eruit? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt?  

 

1.1 Profiel 

Missie, visie en kernactiviteiten 

Missie; waar staan we voor? Vernieuwend onderwijs voor nieuwsgierige kids! 

Vanuit de maatschappij en de overheid wordt de vraag voor vernieuwend onderwijs steeds luider. Onderzoek van 

het Ministerie van OCW stelt dat 1/3e van de hoogbegaafde leerlingen onder presteert. Wij geven daarom de school 

vorm vanuit de maatschappelijke vraag naar vernieuwend onderwijs en we geven het onderwijs vorm vanuit de 

kenmerken van hoogbegaafde leerlingen.  

Onze missie is:   

v Vernieuwend onderwijs;   

v Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen; 

v In aansluiting op de toekomst;   

v Sterke sociale en emotionele basis; 

v Stapsgewijze opbouw naar gepersonaliseerd onderwijs; 

v Kwalitatief goed onderwijs (constant in ontwikkeling);  

v Voorkomen/beperken van dyslexie.   

Dit zijn tevens onze doelen waar we aan werken, nu en in de komende jaren. Per periode verschilt het op welke 

deeldoelstellingen van deze doelstellingen we de nadruk leggen. Elke jaar brengen we een verdiepingsslag aan in het 

uitwerken en vormgeven van de gestelde doelen. Het is in elk geval nooit af. Dat is tenminste niet saai. 

Visie; waar gaan we voor? H-A-P-P-Y 

Kort gezegd kunnen we het als volgt omschrijven, onze visie is H-A-P-P-Y: 

H - Horen wat een kind nodig heeft en wat de maatschappij nodig heeft. 

A - Accepteren van behoeften/kenmerken en hier zoveel mogelijk op aansluiten:  

Kind: creativiteit, intrinsieke motivatie,  autonomie, nieuwsgierigheid, top-down & ervaringsgericht leren, 

kennishonger, kritisch nadenken, associërend vermogen, denken in beelden. 

Maatschappij: digitalisering, professionaliteit, vaardigheden voor kenniscreatie, executieve functies. 

P - Problemen oplossen en zien als kans voor verbetering -> HAPPY Hero Skills 

P - Persoonlijke zelfstandigheid vergroten. 

Y - Yes! Successen vieren en reëel zelfbeeld versterken. 

Wij zoeken de balans in cognitieve, sociale, emotionele, fysieke, motorische, creatieve, morele en persoonlijke 

ontwikkeling, alsmede betekenisgeving. Dat vraagt naast kennis opdoen uit de boeken ook om: Experience, 

Experiment, Express. Zoals men zegt ‘experience is the best teacher’.  

Daarom is de naam ook HAPPY KIDS basisschool Xperience. De leerlingen krijgen hierdoor een goede basis mee:  

1. Ze ontwikkelen een reëel zelfbeeld en weten op zichzelf te vertrouwen.  

2. Ze gebruiken hun talenten en kwaliteiten.  

3. Hun vaardigheden sluiten aan bij de verander(en)de maatschappij.  

 

Dit is waardevol onderwijs voor het leven van nu èn de toekomst! De basis voor geluk. 
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Strategisch beleidsplan 

De belangrijkste speerpunten uit het Strategisch beleidsplan voor 2021 zijn: 

1) Onderwijs & kwaliteit; constante verbetering van het lesprogramma in aansluiting op de constante 

leerling groei en in aansluiting op de ontwikkelingen in de maatschappij, alsmede in afstemming op de 

onderwijsbehoefte en leerbehoefte van de leerlingen. Met de jaarambitie op spelling en 

onderwijsbehoeften. 

2) Personeel & professionalisering; een complementair team met de constante focus op 

professionalisering, door de beschikking over de juiste lesmaterialen en middelen en de focus op de 

leeropbrengsten. Met de jaarambitie op werkdruk beheersing.   

3) Huisvesting & facilitaire zaken; gevestigd zijn op een permanente locatie waar de school vanaf augustus 

2020 gehuisvest is, met behoud van de goede sfeer in school met het accent op duurzaamheid. 

4) Financieel beleid; een financieel stevige en gezonde positie behouden, weloverwogen keuzes maken met 

betrekking tot de impact van de corona-crisis. 

Groeischool; als jonge school is HAPPY KIDS een groeischool. De focus op constante verbetering van het onderwijs 

binnen de missie en visie zorgt ervoor dat de school aantrekkelijk is voor leerlingen en hun ouders en constant 

nieuwe leerlingen aantrekt. Bij de genoemde speerpunten is aanname van nieuwe leerlingen en inbedding daarvan 

in de school een onderdeel, dit heeft namelijk op alle vier de speerpunten invloed. 

 

Toegankelijkheid & toelating 

Het beleid ten aanzien van toegankelijkheid en toelating is als volgt:  

We houden ons aan het Utrechtse beleid dat kinderen ingeschreven kunnen worden vanaf 3 jaar en niet eerder. 

 

Er is veel interesse in HAPPY KIDS van kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en dus bij HAPPY 

KIDS ‘zij-instromen‘. Er is regelmatig voor geïnteresseerde ouders een Open Middag zodat ze rustig kunnen 

kennismaken met de school en de werkwijze van de school. Vooraf wordt onderzocht of wat de school biedt, past bij 

wat een kind nodig heeft. Normaliter heeft een basisschool een wijkfunctie. HAPPY KIDS heeft een stadsfunctie en 

deels een regio functie. Ruim 25% van de leerlingen komt net buiten Utrecht vandaan en 75% komt uit diverse 

wijken in Utrecht. 

 

1.2 Organisatie en besturing 

Contactgegevens 

· Naam bestuur: Stichting HAPPY KIDS Education 

· ANBI status: RSIN: 857234262 

· Bestuursnummer: 42768 

· Naam school: HAPPY KIDS basisschool Xperience 

· Adres: Winterboeidreef 6, 3561 HX Utrecht 

· Telefoonnummer: 06-42787884 

· E-mail: info@happykids.school 

· Website: www.happykids.school 

· www.scholenopdekaart.nl/stichting-happy-kids-education/ 

 

Juridische structuur 

De juridische structuur van de organisatie is een Stichting. 
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Om te voldoen aan de ANBI status moet de Stichting HAPPY KIDS Education aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden:  

· De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire 

doelstelling en de voorgenomen activiteiten. 

· De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-

eis. 

· De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.  

· De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 

· Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof 

het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de 

zeggenschap over het vermogen van de instelling. 

· De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. 

Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

· De beloning voor beleidsbepalers (bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht) is beperkt tot een 

onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 

· De instelling heeft een actueel beleidsplan. 

· De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen. 

· Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse 

instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig 

liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht 

is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel. 

· De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

· De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website. 

Stichting HAPPY KIDS Education heeft in 2021 voldaan aan de voormelde ANBI-status voorwaarden. 

Organisatiestructuur en horizontale verantwoording 

De organisatiestructuur is als volgt: 

 

De raad van toezicht ziet toe op het handelen van de directeur- bestuurder. De directeur-bestuurder legt 

verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van advies adviseert de directeur-bestuurder. De MR adviseert 

de directeur-bestuurder en stemt in met wettelijk bepaalde beleidszaken.  

Het team bestaat uit de intern begeleider, leerkrachten, vakdocenten, facilitaire ondersteuning en directie 

assistenten. Allen leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder. 

Directeur-bestuurder

Intern begeleider
Leerkrachten & 

vakdocenten groep 1-8
Directie-assistenten Facilitaire ondersteuning

Medezeggenschapsraad Raad van Advies

Raad van Toezicht
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Het onderwijs administratiebureau OHM verwerkt de financiële gegevens en de personele gegevens. 

De leerkrachten communiceren met ouders over de onderwijskundige en persoonlijke ontwikkeling van de 

leerlingen. Bij ontwikkelingsproblemen van leerlingen wordt de intern begeleider ingeschakeld. 

Bij bijzonderheden communiceert de directeur-bestuurder met de ouders en de directeur-bestuurder informeert de 

ouders van organisatorische zaken in de 2-wekelijkse nieuwsbrief waarin ook de leerkrachten een stukje schrijven 

over ontwikkelingen van de 2 weken daarvoor. 

Bestuur en Raad van toezicht 

Bestuur: 

· Naam: Sella van de Griend 

· Functie: directeur-bestuurder 

Raad van toezicht: 

· Anne Jan van den Dool, voorzitter. 

· Nick van Manen, penningmeester. 

· Vacature. 

 Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht en bestuurder 2020  
 

 

Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie/organisatie Functie Stichting HAPPY 

KIDS Education 

 

 

S. van de Griend Directeur-Bestuurder 

HAPPY KIDS  Basisschool 

Eigenaar eenmanszaak 

Sella'Vie 

Directeur-bestuurder  

 

N. van Manen Zadkine Projectleider 

Innovatie en IT Business 

Analist 

Nick van Manen advies 

voor projectmanagement 

Lid raad van toezicht 

(treedt af op 31-7-2023) 

 

 

A.J. van den Dool Interstudie 

onderwijsadviseur 

MijnID.nl 

directeur/eigenaar 

Lid raad van toezicht 

(treedt af op 31-7-2022) 

 

     
 

De nevenfuncties van de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht zijn naar het oordeel van de 

directeur-bestuurder niet conflicterend in relatie tot de voorschriften die daaraan worden gesteld vanuit de Code 

Goed Bestuur Primair onderwijs. 

De Stichting HAPPY KIDS Education wijkt niet af van de principes en uitgangspunten van de Code Goed Bestuur in het 

Primair Onderwijs. 

 

Raad van advies 

· Evert Jan van Hasselt; 

· Bénédicte Boné; 

· Samir Lahiri. 

 

Medezeggenschapsraad 

Oudergeleding:        

· Janet van de Reepe, voorzitter; 

· Edwin Werner; 

· Rogier de Jonge.   

Personeelsgeleding: 

· Vacature (personeel is erg druk met de extra werkzaamheden door corona op te vangen) 

mr@happykids.school 
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Politieke en maatschappelijke verantwoording 

We leven in een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en maatschappelijke eisen onder druk van 

de politiek voortdurend veranderen. Nieuwe technologieën, nieuwe leermethoden, verwachtingen van ouders, de 

nadruk op leerresultaten, het tegengaan van kansenongelijkheid, het bieden van passend onderwijs en de zorg voor 

een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs zijn hier voorbeelden van. 

De onderwijsarbeidsmarkt staat flink onder druk en dit is een maatschappelijk probleem dat ook door de politiek 

wordt erkend. Landelijke acties in meerdere onderwijssectoren plaatsvonden benadrukken dit.  

Daarnaast leven we ook al meer dan 2 jaar in een corona pandemie. 

Bij Stichting HAPPY KIDS Education heeft dit in 2021 geleid tot een extra druk op de organisatie en tegelijkertijd heeft 

het ook goede dingen met zich meegebracht. 

Ten eerste hebben we te maken met de corona maatregelen, corona angsten, corona zieken en thuisonderwijs. De 

ontvangen gelden van de overheid om de onderwijsachterstanden in te halen zijn gewoonweg ontoereikend om al 

het extra’s te compenseren waar een school door corona mee te maken krijgt.  

We hebben te maken gehad met het lerarentekort waardoor het lastiger was en meer tijd kostte om nieuw 

personeel aan te trekken. Ook was de laatste leerkracht die nodig was pas in de laatste week van de zomervakantie 

aangenomen om die week daarop te starten. Vanuit het ministerie is er extra geld beschikbaar gesteld om zij-

instromers te behouden in het onderwijs aangezien in de afgelopen jaren in het onderwijs veel zij-instromers vrij 

snel uitvielen vanwege de intensiteit van het onderwijs. Wij hebben 2 zij-instromers in dienst genomen en daarvoor 

extra geld van het ministerie ontvangen. Deze zij-instromers zijn nog steeds in dienst.  

Het bieden van passend onderwijs is wat we doen voor hoogbegaafde kinderen. Maar zoals de overheid passend 

onderwijs bedoelt heeft, past het niet. Gedragsproblematiek bij kinderen die niet door het systeem veroorzaakt is 

vraagt om een specifieke expertise de hele dag door en daar heeft het reguliere onderwijs geen mankracht/geld 

voor. Dat is vragen om teleurstellingen, bij de kinderen zelf, bij de ouders en bij de teamleden. Dat is dan ook waar 

spijtig genoeg we mee te maken hebben. 

We vinden zelf ook de leerresultaten belangrijk, dus daar ligt onze focus op. De kinderen komen tenslotte naar 

school om wat te leren. Tegelijkertijd gaat het niet alleen om de toetsresultaten, maar om de algehele ontwikkeling 

van de kinderen zelf, waarbij persoonlijk leiderschap leidend is. 

Ook vinden wij het belangrijk om te innoveren waar het kan, dus waardevolle nieuwe leermethoden omarmen we 

en zetten we in waar we kunnen. 

De corona pandemie en het lerarentekort hebben voor veel extra werkzaamheden gezorgd, tegelijkertijd hebben we 

ook zaken moeten laten vallen omdat je nou eenmaal niet alles kan blijven doen wat je deed als er zoveel extra’s 

bijkomt. We zijn doelgericht gebleven en onbelangrijke zaken zijn weggevallen. Zo bleek ook een online rapportfolio 

weg te vallen vanwege de grote tijdsinvestering van het team, dit hebben we zo gehouden omdat we het ook niet 

misten.  

Schoolbreed richten we ons in de diverse leerjaren steeds meer op de soepel overgang naar het voortgezet 

onderwijs. In groep 8 wordt veel tijd besteedt aan deze voorbereiding. 

Ook de Raad van Toezicht en de MR hebben meegedacht met de te nemen maatregelen vanwege corona en het 

omgaan met het lerarentekort en de besteding van de NPO gelden. 

Tegelijkertijd is het de vraag hoe erg het is dat er extra werkzaamheden door corona zijn. Op het moment dat je kan 

accepteren dat het is zoals het is en dat we er het beste van maken, en nog goede resultaten hebben ook, dan hoeft 

het niet erg te zijn. Op het moment dat er mensen zijn die blijven vasthouden aan wat had moeten zijn, dan wordt 

het wel een probleem. 

Bij HAPPY KIDS zijn we gewend om te moeten doen met wat we hebben. We hebben een constante focus gehouden 

op onze hoofddoelen. We zijn ook trots op de wijze waarop we door de corona pandemie zijn gegaan en nog steeds 

gaan, in samenspraak met de RvT en MR. Waarbij we zoveel mogelijk de ouders op de hoogte hebben gehouden van 

de te nemen maatregelen en de gevolgen.  
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Verslag Medezeggenschapsraad 

Jaarverslag MR HAPPY KIDS 2021 

Uitbreiding van de personeelsgeleding is wenselijk, maar in dit schooljaar niet realistisch gezien de bescheiden 

omvang van het vaste team en de vele extra werkzaamheden die de Corona crisis tot gevolg heeft. Wanneer het 

team uitbreidt in het volgende schooljaar wordt de samenstelling van de MR opnieuw besproken, verwerkt in het 

regelement en doorgevoerd in de praktijk.  

De MR vergaderingen hebben als gevolg van de Corona crisis voornamelijk online plaatsgevonden, op 1 vergadering 

na. Voorafgaand aan elke vergadering is een agenda opgesteld en zijn relevante te bespreken stukken aan de MR 

leden toegestuurd. Op een aantal momenten is, conform de volgens de wet zo bepaalde rol van de MR, door de MR 

een besluit genomen, en op andere momenten is advies gegeven. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest waren: 

- Corona beleid tijdens en na de lockdowns; 

- Gevolgen Corona crisis en lockdowns voor de ontwikkeling van de kinderen; 

- Samenstelling van de combinatie-groepen; 

- Rooster/programma en inzet vakleerkrachten; 

- Vrijwillige ouderbijdrage; hoogte en besteding; 

- Visie en koers van de school, in het kader van de groei van de school qua leerlingaantal; 

- Groeiprognose en relatie tot de omvang van het team; 

- Inzet middelen vanuit het Rijk, ter beschikking gesteld als gevolg van de Corona crisis; 

- Begroting. 

De sfeer tijdens de MR vergaderingen is open. Er is een e-mail adres dat alle ouders kunnen gebruiken om 

onderwerpen aan te dragen die de MR kan meenemen in vergaderingen, ouder spreken soms ook MR leden aan op 

het schoolplein. Deze zaken worden tijdens een MR overleg besproken. 

Janet van de Reepe, voorzitter 
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Samenwerking en verbonden partijen 

Met onderstaande partijen is er regelmatig contact:  

Organisatie of groep Vorm van de dialoog of samenwerking 

Ouders Ouders zijn betrokken bij het onderwijs van hun kind door de 

voortgangsgesprekken met leerkracht en kind en overleg bij bijzonderheden. Ook 

zijn er veel betrokken ouders die in diverse commissies deelnemen. 

Leerlingen De school is voor en door leerlingen. Kinderen komen met diverse initiatieven 

voor leuke activiteiten, invulling van lessen en verbetering van de school. 

Samenwerkingsverband Overleg i.v.m. leerlingen die op het gebied van onderwijs iets extra’s nodig 

hebben. 

Jaarlijks is er kernpartner overleg met SWV, leerplicht, buurtteam en JGZ.  

Leerplicht Overleg i.v.m. leerlingen in het kader van leerplicht. 

Buurtteam Overleg i.v.m. leerlingen die op het gebied van zorg of thuissituatie iets extra’s 

nodig hebben. 

JGZ  Overleg i.v.m. leerlingen die op het gebied van medisch/fysiek iets extra’s nodig 

hebben. 

Schoolbesturen Utrecht Periodiek overleg over onderwijs en aanverwante zaken. 

Overleg schoolbestuurders en  

Samenwerkingsverband 

Utrecht PO 

Bestuurders Utrechtse scholen hebben periodiek overleg (Algemene Leden 

Vergadering) met de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband 

Utrecht PO en overleggen over zaken aangaande passend onderwijs. 

BSO HAPPY KIDS De buitenschoolse opvang HAPPY KIDS is opgericht per 1 augustus 2020 vanuit 

de éénmanszaak Sella’Vie.  

Sella’Vie Sella’Vie is de eenmanszaak van de bestuurder van Stichting HAPPY KIDS 

Education, vanuit waar de basisschool is opgericht als particulier initiatief in ‘17. 

Gemeente Utrecht Overleg over huisvestingszaken en onderwijs. 

Participatiefonds/vervangings- 

fonds 

Overleg over duurzame inzetbaarheid en professionalisering. 

OHM administratiekantoor Overleg over financiële en personele zaken, inclusief wetgeving. 

Gezonde schooladviseurs Overleg om gezondheid in brede zin van leerlingen en team te stimuleren. 

 

In het jaar 2021 heeft het Samenwerkingsverband een andere organisatiestructuur gekregen. De 18 

schoolbestuurders PO Utrecht zijn afgetreden als bestuurders van het Samenwerkingsverband en de directeur van 

het Samenwerkingsverband is directeur-bestuurder geworden. De Utrechtse schoolbestuurders PO hebben 4 maal 

per jaar een Algemene Leden Vergadering met het Samenwerkingsverband. 

 

Verder zijn er geen significante ontwikkelingen te benoemen bij verbonden partijen.    

 

Klachtenregeling 

We hanteren de volgende klachtenregeling: 

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Probeer het eerst met elkaar op te lossen! Lukt 

het niet om het met de leerkracht en/of de directeur op te lossen, dan kan je terecht bij de externe 

vertrouwenspersoon van de school J. Bückmann, bereikbaar via mail@bienonderwijs.nl. Als er met elkaar 

gesproken is, maar er is geen oplossing, dan kan je als ouder een klacht indienen over een beslissing of het 

gedrag van een bepaald persoon. De school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie van de 

GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Je klacht kan leiden tot een advies van de 

klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. Meer 

informatie over de verdere procedure van de Klachtencommissie vind je op de website van GCBO: 
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http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies/klachten/landelijke-

klachtencommissievoor-het-algemeen-bijzonder-onderwijs. 

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u 

terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).  

Het afgelopen jaar zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. 

Functiescheiding

Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de 

functies van bestuur en intern toezicht te scheiden1. Stichting HAPPY KIDS Education heeft een directeur-bestuurder 

en een raad van toezicht die toeziet op het handelen van de directeur-bestuurder. Er is derhalve sprake van een 

‘two-tier’ bestuur.

Code goed bestuur

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. 

· Handhaaft het bestuur deze code? 

Ja

In 2020 zijn er binnen de PO-Raad en daaraan verbonden partijen gesprekken geweest over vernieuwing van de 

code. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe Code Goed Bestuur die op 1 januari 2021 in werking is getreden. In deze 

nieuwe code staan vier principes centraal: goed onderwijs voor alle kinderen, verbinding met de maatschappelijke 

context, professionalisering, integriteit & transparantie.

HAPPY KIDS juicht deze vernieuwing toe aangezien dit aansluit bij wat HAPPY KIDS belangrijk vindt. Er is geen sprake 

van afwijkingen van de Code Goed Bestuur.

‘Het is zo fijn om te hebben ervaren dat het een plek is waar kinderen helemaal zichzelf mogen zijn, waar ze 

gezien worden en waar wordt gestimuleerd dat er het beste uit ze komt. Volgens mij verdient elk kind dat.'

- Rianne van der Wel –

Foto’s: Rijdend voertuig maken. Knikkerbaan maken met enkel karton, papier en plakband. Kids beschilderen zelf ’t raam.

1 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie: 

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21
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2. Verantwoording van het beleid 
 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen:  

Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid.  

De doelen die in het strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal.  

De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

Het is belangrijk om het gevoerde beleid binnen de context te kunnen plaatsen. Deze context van onderwijskwaliteit 

wordt eerst nader beschreven: 

 

2.1.1 Wat is de definitie van het bestuur van onderwijskwaliteit? 

Om de definitie van onderwijskwaliteit te beschrijven is het zinvol om eerst te kijken naar de doelen. Wij gaan uit van 

de volgende doelen voor de basisschool en de daaruit voorvloeiende doelen voor de leerkrachten: 

 

Doel basisschool: het onderwijsaanbod bereidt de leerlingen voor op vervolg onderwijs en samenleving. De 

leerlingen stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs type van hun niveau. 

Doel leerkrachten:  

- Lesstof aanbieden - afgestemd op hun capaciteiten - om de kerndoelen van de leerlijnen te behalen, 

opdat ze uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs type van hun niveau; 

- Veiligheid waarborgen; 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren; 

- Voortgang van leerlingen en hun leeropbrengsten in kaart brengen; 

- Leerling ondersteuning bieden waar nodig.  

 

De onderwijskwaliteit hangt enerzijds samen met het goed uitvoeren van de taken & verantwoordelijkheden die 

nodig zijn om deze doelen te bereiken, anderzijds hangt de onderwijskwaliteit samen met de monitoring en 

eventuele bijsturing. Daarbovenop is het voor ons als school vanuit onze missie belangrijk dat wij continu in contact 

blijven met de maatschappij en actuele ontwikkelingen om daar ons aanbod op te verbeteren, het kan dan gaan om 

bepaalde inhoudelijke lesstof, een nieuwe methode, een nieuwe werkvorm of zelfs een nieuw vak. 

 

Bovenstaande veronderstelt een goed uitgedacht werkproces en helder beschreven taakomschrijvingen met de 

bijbehorende verantwoordelijkheden van alle teamleden inclusief directie en bestuur. In aansluiting daarop is een 

goed functionerings-en beoordelingscyclus nodig van alle teamleden inclusief directie en bestuur. 

 

2.1.2 Hoe houdt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit? 

HAPPY KIDS bereidt voor op voortgezet onderwijs én de samenleving. Het HAPPY KIDS Onderwijs Concept is 

ontwikkeld om leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoefte, uitgaande van het leven van 

vandaag en in aansluiting op de vaardigheden van de toekomst.  

We doen hiermee recht aan de leerbehoeften van kinderen en leerkrachten: ontdekken, ervaren en doen. Deze 

vorm van onderwijs brengt een bepaalde vrijheid met zich mee, die ook een bepaalde zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid vraagt. Zo wordt ingehaakt op de tendens in de maatschappij van steeds meer eigenaarschap, 

zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.  

Er is een integraal kwaliteitsstelsel ontworpen dat aangescherpt kan worden op basis van voortschrijdend inzicht 

door dagelijkse reflectie en focus op continue kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitsstelsel is als volgt:  
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Vormgeving en inhoud onderwijs: 

Bij HAPPY KIDS zijn acht schoolbrede leerlijnen het uitgangspunt - die zijn uitgeschreven in kerndoelen voor de 8 

jaren basisonderwijs - waarbinnen verschillende vakken vallen. We werken groepsoverstijgend en vakoverstijgend. 

Diverse groepsleerkrachten en vakdocenten geven hier vanuit professionaliteit, passie en plezier invulling aan, 

waarbij leerrendement voor de leerlingen en werkrust voor iedereen centraal staan.  

 

Groepsleerkrachten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de groep. Vakdocenten geven invulling aan vakken als 

Bewegingsonderwijs, Aikido, Engels, Podiumkunsten en Debatteren & Filosoferen. De groepsleerkrachten en 

vakdocenten hebben nauw contact over de groepen en de vormgeving van vakoverstijgende leerlijnen, zoals 

Executieve Vaardigheden en 21st century skills.  

 

Volgen ontwikkeling kinderen en leeropbrengsten: 

Met de vakken die gegeven worden en de overige activiteiten zoeken we de balans in cognitieve, sociale, emotionele 

en fysieke ontwikkeling, alsmede de persoonlijke ontwikkeling. Op deze gebieden volgen en stimuleren we de 

ontwikkeling van de kinderen. We werken hiervoor jaarlijks in vijf kwaliteitscycli waarbij aan het begin doelen 

worden gesteld die aan het einde van de kwaliteitscyclus worden geëvalueerd en/of getoetst op behaalde 

resultaten. Het gaat hier zowel om doelen op groepsniveau als doelen op individueel niveau, zowel voor de 

leerlingen als voor het team.  

 

Wij bieden breed onderwijs waarbij de inhoud van de lessen waar mogelijk is geïntegreerd. Ook wordt bekeken of de 

behaalde leeropbrengsten passen bij de niveaus van de leerlingen. De leeropbrengsten voor rekenen en taal worden 

getoetst aan de landelijke norm door twee keer per jaar niet-methode gebonden toetsen af te nemen bij de 

leerlingen van groep 3 t/m 8. 

 

In 2 online systemen (een voor de onderbouw en een voor de boven- en middenbouw) houden de leerkrachten bij 

wat de ontwikkeling is op die leerlijnen en bijbehorende kerndoelen van de individuele kinderen. 

 

Monitoring kwaliteit en leeropbrengsten: 

De directie monitort of iedereen werkt op de afgesproken wijze. In een startgesprek wordt met elk teamlid 

besproken en vastgelegd wat de persoonlijke doelen, taken & verantwoordelijkheden zijn voor het komend 

schooljaar. Dit wordt middels een functioneringsgesprek halverwege het schooljaar en een beoordelingsgesprek aan 

het einde van het jaar gemonitord en bijgestuurd indien nodig.   

Aan het einde van elk jaar worden op basis van de leeropbrengsten van de leerlingen, tezamen met een evaluatie 

van de werkwijze op diverse gebieden - zoals veiligheid, leerling ondersteuning etc - bepaald wat de schoolbrede 

doelen en jaarambities worden voor het volgende schooljaar.  

 

Middelen om onderwijskwaliteit inzichtelijk te hebben, te borgen en te verbeteren: 

De middelen die gebruikt worden om de onderwijskwaliteit inzichtelijk te hebben, te borgen en te verbeteren zijn: 

1. Leerlingvolgsysteem Parnassys:  

Het leerlingvolgsysteem Parnassys bevat de persoonsgegevens, de toetsresultaten en persoonlijke 

voortgangsnotities omtrent de leerlingen. 

2. IEP toetsing voor rekenen, taal (2 jaarlijks) met IEP toetsrapportage op basis van analyse van de toets 

resultaten: 

De vakken rekenen en taal worden 2 maal per jaar getoetst. Er wordt vooraf en tussentijds getoetst met de 

methode gebonden toetsen. Door vooraf te toetsen wordt gekeken wat de beheersing is op de diverse 

onderdelen - zowel van de groep als van de individuele leerling - en daarop wordt in de periode daarna de 

lesinhoud op afgestemd.  

3. Diepte-analyse van de toetsen door intern begeleider en groepsleerkrachten:  
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Net zoals de Inspectie van het Onderwijs gaan we uit van het onderwijsresultatenmodel dat kijkt naar de 

behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen en niet meer naar de gemiddelde eindtoetsscores. 

Op basis van de toets resultaten op rekenen en taal wordt door de intern begeleider en groepsleerkrachten 

een uitgebreide analyse gemaakt afgezet tegen de streefdoelen (referentieniveaus) die zijn vastgesteld op 

basis van de capaciteiten van de leerlingen, bezien binnen de context (zoals bijvoorbeeld corona). Met deze 

analyse en de informatie uit de leerling-besprekingen worden door de leerkrachten in een teambespreking 

verbeteringen voorgesteld. Deze verbeteringen worden doorgevoerd in de groepsplannen. Ook is het 

mogelijk dat het lesrooster wordt aangepast voor de groep, een groepje leerlingen of een individuele 

leerling.

4. IEP eindtoets groep 8:

Elk jaar doet groep 8 de eindtoets. De uitkomst onderbouwt in principe het al eerder bepaalde advies voor 

uitstroom naar het Voortgezet Onderwijsschool type. Op basis van de resultaten van deze toets kan het 

advies nog wel omhoog worden bijgesteld, maar niet meer omlaag.

5. IEP vragenlijst voor sociale en emotionele welbevinden + leeraanpak (hart en handen):

Ook wordt er een IEP vragenlijst afgenomen die het sociale en emotionele welbevinden in kaart brengt en de 

leeraanpak van leerlingen. Deze vragenlijst wordt 1 keer per jaar afgenomen en besproken met de kinderen. 

Op basis van de uitkomsten worden lessen afgestemd op wat er nodig is.

6. Dagelijkse check op door de leerlingen gemaakte opdrachten voor rekenen en taal:

Middels het digitale systeem waarmee gewerkt wordt kunnen leerkrachten met de leerlingen meekijken op 

hun devices en kan er voor rekenen en taal direct gezien worden wat de resultaten zijn van de gemaakte 

opdrachten. 

7. De groepsleerkracht maakt in een online weektaak systeem de weektaak voor de leerlingen. Hierop kunnen 

leerling specifieke opdrachten worden aangegeven. 

8. Tijdens de studiedagen die vooraf gaan aan 1 van de 5 jaarlijkse themaperiodes delen de leerkrachten hun 

les ideeën voor die komende periode en kijken waar ze bij elkaar kunnen aanhaken.

9. Twee maal per jaar zijn er voortgangsgesprekken met ouders waarin onder meer de resultaten van de IEP 

toets besproken worden en er een rapport wordt meegegeven waarin alle docenten iets hebben geschreven 

over de voortgang van de kinderen tijdens hun lessen.

Foto’s: Vazen uit onze 3D printer. Boren om een rijdend voertuig te maken. Voorstel voor boomhut op speelplein.
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2.1.3 Op welke manier werkt het bestuur aan de onderwijskwaliteit? Integrale werkwijze! 

Zoals eerder beschreven gaat onderwijskwaliteit niet alleen over de onderwijsopbrengsten, het gaat ook over het 

onderliggende proces van alle werkzaamheden die uitgevoerd worden om tot die leeropbrengsten te komen 

(primaire proces), evenals over het team dat de werkzaamheden uitvoert. Onderwijskwaliteit gaat ook over de 

ondersteunende processen in het secundaire en tertiaire proces. Feitelijk heeft alles wat er gebeurt in een rondom 

een school invloed op de onderwijskwaliteit. Immers tijd en geld besteedt aan inefficiëntie kan niet besteedt worden 

aan de onderwijsinhoud.  

 

Bij HAPPY KIDS vraagt de constante groei in leerlingaantal om een constante verandering van de indeling in groepen, 

inzet van leerkrachten, het lesprogramma en de wijze waarop zaken georganiseerd zijn. Wij gebruiken de 

noodzakelijke veranderingen als verbetermogelijkheden van de onderwijskwaliteit, evenals professionalisering van 

de leerkrachten en professionalisering van de organisatie.  

 

Onderwijsinhoudelijke kwaliteitsverbetering: 

We hebben het schooljaar opgedeeld in 5 themaperiodes (zo’n 7-10 weken tussen de vakanties in), oftewel 5 

kwaliteitscycli. Na elke vakantie starten directie en het team met studiedagen waarbij het onderwijs van de 

afgelopen periode wordt geëvalueerd op een aantal aspecten (zoals leeropbrengsten van leerlingen, lesplanningen, 

lesdag evaluaties, sociaal, emotioneel, veiligheid, leerling ondersteuning). Noodzakelijke verbeteringen worden 

besproken. Datgene wat direct kan worden doorgevoerd, wordt doorgevoerd. Andere zaken wordt op de planning 

gezet om op een ander moment te verbeteren. 

 

De input voor de onderwijskwaliteitsverbetering komt vanuit diverse bronnen: 

o Vakliteratuur, trainingen, workshops; 

o Kennis en vaardigheden teamleden; 

o Overleggen met andere directeuren,  bestuurders en leerkrachten; 

o Periodiek overleg met de MR; 

o Vragen en feedback van ouders; 

o Vragen en voorstellen van leerlingen. 

 

Professionalisering van het team: 

De taakomschrijvingen geven de taken en verantwoordelijkheden weer en welke werkzaamheden nodig zijn om die 

taken te volbrengen. Tevens geven deze omschrijvingen weer welke professionele houding van de leerkrachten 

verwacht wordt.  

Op basis van de resultaten over een afgelopen schooljaar worden aan het einde van datzelfde schooljaar - in lijn met 

de missie en visie - de doelen en jaarambities voor het onderwijs bepaald voor het volgende jaar. Ook wordt in 

zogenoemde doelstellingsgesprekken met leerkrachten vastgelegd wat hun doelen zijn voor het volgend jaar en 

welke resultaten verwacht worden. Halverwege in het volgende schooljaar heeft elk teamlid een 

functioneringsgesprek met de directeur waarin die doelen besproken worden en wat er eventueel nog nodig is om 

die te bereiken. Dit is een tweezijdig gesprek. Aan het einde van de het schooljaar volgt een beoordelingsgesprek 

waarin de medewerker beoordeeld wordt op het behalen van de vooraf vastgestelde doelen. Dit is een eenzijdig 

beoordelingsgesprek waarin de directeur de boordeling doet.  

 

Deze werkwijze zorgt dat de focus blijft liggen op wat de bedoeling is, want in deze tijd waarin de maatschappelijke 

veranderingen en de eisen elkaar steeds sneller opvolgen is het makkelijk om niet meer met de kerndoelen bezig te 

zijn. 
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Professionalisering van de organisatie: 

De procesbeschrijvingen geven de werkwijze weer. Op basis van de resultaten en evaluaties in de 5 jaarlijkse 

kwaliteitscycli en de evaluaties aan het einde van datzelfde schooljaar - in lijn met de missie en visie - kunnen 

procesbeschrijvingen worden bijgesteld. Tevens kan worden besloten tot aanschaf van bepaalde middelen om zaken 

effectiever en/of efficiënter te laten verlopen. 

 

2.1.4 Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit? 

Verantwoording over de onderwijskwaliteit gebeurt in de 4-jaarlijkse bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs. 

Tevens maakt het bestuur ongeveer 6 maal per jaar een bestuursoverleg verslag inclusief SWOT-analyse. Dit wordt 

tijdens het overleg met de Raad van Toezicht besproken waarin onderwijskwaliteit en continuïteit de  

uitgangspunten zijn. 

Bestuur, directie en leerkrachten dienen te allen tijde te kunnen verantwoorden en onderbouwen wat de 

onderwijskwaliteit is, welke keuzes waarom worden gemaakt en wat op de planning staat om te verbeteren. 

 

De eindtoetsgegevens, VO uitstroom en de ontwikkeling gedurende 3 jaar op het VO zijn online te vinden zijn 

bijvoorbeeld op de website scholenopdekaart geven inzicht aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. Hoewel het 

gaat om inzicht geven, kan dit ook gezien worden als een vorm van verantwoording afleggen.   

 

2.1.5 Doelen en resultaten onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

Doelen uit het strategisch beleidsplan op onderwijs & kwaliteit voor 2021 zijn: 

Ø Constante verbetering van het lesprogramma in aansluiting op de constante leerling groei en in aansluiting 

op de ontwikkelingen in de maatschappij, alsmede in afstemming op de onderwijsbehoefte en leerbehoefte 

van de leerlingen. Met de jaarambitie op spelling en toetsing: 

1. Uitmuntend spellingonderwijs. Dit betekent 1 werkwijze voor spelling in alle lessen zichtbaar: 1 

instructiemodel, uitleg van meerdere leerstrategieën, meerdere werkvormen voor verwerking, feedback 

op de verwerking, met specifiek aandacht voor dyslexie en kinderen met lage instructiebehoefte. 

2. Analyse hoe leerlingen omgaan met het maken van toetsen (ihkv toets stress, faalangst en op andere 

wijze interpreteren van de vraag). 

 

Gedurende de thuisonderwijs periodes was er een programma voor thuis en waren er een online lessen. 

Door zowel het thuisonderwijs als de extra werkzaamheden die de corona situatie met zich mee bracht, is er minder 

aandacht geweest voor de instructie van spelling door de diverse leerkrachten dan de bedoeling was. Dit zetten we 

als ambitie voor komend schooljaar. De resultaten op de methode gebonden toetsen en IEP toetsing laten hoge 

spellingscores zien waaruit blijkt dat de leerlingen de stof beheersen. Het doel lijkt behaald, toch willen we meer 

inzicht in de instructievaardigheden van de leerkrachten. 

 

Bij onze leerlingen komt regelmatig toets stress en faalangst voor. We wilden daar dit jaar meer inzicht in om de 

leerlingen beter te kunnen helpen/leren omgaan hiermee. 

Er is een NSCCT (niet schoolse cognitieve capaciteiten test) test afgenomen om te kijken hoe de leerlingen op deze 

test scoren en of de uitkomst overeenkomt met de verwachtingen van de leerkrachten, tevens hebben leerkrachten 

geanalyseerd waardoor het komt dat een aantal leerlingen onderpresteren op de test. Dit heeft effect gehad want 

op de IEP toets in februari waren de resultaten redelijk overeenkomstig met de capaciteiten van de leerlingen in 

groep 8. 

 

2.1.6 Toekomstige ontwikkelingen 

De analyse door de leerkrachten van spellingonderwijs bracht met zich mee dat spelling goed beheerst wordt door 

de leerlingen, maar dat de gebruikte rekenmethode op een minder logische wijze in elkaar zit, de leerkrachten 
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stemden unaniem voor een andere rekenmethode. We gaan onderzoek doen naar een beter passende 

rekenmethode om die uiterlijk volgend schooljaar in te voeren. 

 

2.1.7 Onderwijsresultaten 

Voor de onderwijsresultaten kan gekeken worden bij https://allecijfers.nl/basisschool/happy-kids-education-

utrecht/  

Onderstaande afbeelding komt van deze website en geeft de uitstroom weer van de HAPPY KIDS leerlingen naar het 

type middelbare school: 

 

 

 

2.1.8 Internationalisering 

· Is er beleid op het thema internationalisering? 

☐ Ja 

 Nee, er is nog geen specifiek beleid geschreven, uiteraard wordt aandacht besteedt aan de internationale en 

interculturele samenleving. De kinderen van nu groeien op in de wereld van internet die de hele aardbol over 

gaat. We laten leerlingen kennis maken met de internationale en interculturele samenleving. Want om effectief 

te functioneren in de huidige maatschappij is ‘internationale vaardigheid’ belangrijk. 

2.1.9  Inspectie van het Onderwijs 

· Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest? 

 Ja 

 Nee 

· Zo ja, wat waren de belangrijkste bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs en zijn er vervolgacties? 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in november 2019 het 4-jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoeksrapport is vastgesteld op 4 juni 2020. Uit het rapport van het 4-jaarlijks onderzoek van de Inspectie 

van het Onderwijs kwamen een aantal aandachtspunten naar voeren. In november 2021 is de Inspectie van het 

Onderwijs in november 2021 bij het bestuur op gesprek geweest, hierover wordt in een rapportage van 2 maart 

2022 verslag gedaan: 
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2.1.10 Passend onderwijs 

Het thema passend onderwijs is belangrijk. 

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een 

‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. 

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra 

begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben. Kinderen kunnen heel verschillende vormen van extra 

ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de 

scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor elk kind kan bieden.  

 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

o alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen; 

o een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

o een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is; 

o scholen extra ondersteuning kunnen geven; 

o de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 

o kinderen niet langdurig thuis hoeven te blijven. 

 

Leerlingenondersteuning maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Datzelfde 

geldt voor de effectiviteit van de ingezette middelen. Bij voorkeur passen we verbeteringen direct toe, zowel qua 

beleid als de inzet van middelen, indien nodig zetten we zaken op de ontwikkelagenda voor het komende jaar.  



20 

 

 

HAPPY KIDS is in januari 2017 opgericht om met het HAPPY KIDS Onderwijs Concept passend onderwijs te bieden 

aan hoogbegaafde kinderen en om vernieuwend onderwijs te bieden aan nieuwsgierige kinderen.  

Uitgangspunten voor vernieuwend onderwijs zijn geformuleerd, de kernmerken van meer- en hoogbegaafde 

kinderen zijn op een rij gezet en tezamen met de kerndoelen van het Nederlands onderwijs was dit het vertrekpunt 

om het HAPPY KIDS Onderwijs Concept te ontwikkelen. Iemand is namelijk niet alleen tijdens de plusklas 

hoogbegaafd, maar voltijds.  

Omdat er op vele niveaus wordt gedifferentieerd, is het onderwijs ook zeer geschikt voor kinderen die niet meer- of 

hoogbegaafd zijn. Dit onderwijs past ook heel goed bij kinderen die niet hoogbegaafd zijn vanwege het uitdagende 

en vernieuwende lesprogramma.  

 

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO draagt een bedrag per leerling bij voor passend onderwijs voor alle 

Utrechtse leerlingen. Dit bedrag zetten we in om benodigde expertise in huis te halen. Het Samenwerkingsverband 

PO Utrecht kent in bijzondere gevallen een individueel arrangement toe, deze gelden gaan 1 op 1 naar de externe 

begeleider. Stichting HAPPY KIDS Education heeft voor passend onderwijs van het SWV Utrecht PO in 2021 inclusief 

arrangementen aan baten €15.113,21 ontvangen. Hiervan is €6.330,36 voor alle leerlingen van de school, dit bedrag 

is besteed zijn aan benodigde expertise op het gebied van leerlingenondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Bij HAPPY KIDS komen kinderen met initiatieven en de leerkrachten ondersteunen dat.  

Op mijn vorige school was dat andersom.' 

 - Leerling - 

‘Het is ongekend hoe leerkrachten mijn kind zien en aansluiten bij hem.’ 

- Vader van deze leerling – 

 

 

 

 

Foto: Briefje van leerling groep 8 aan directeur.   
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2.2 Personeel & professionalisering 

2.2.1 Doelen en resultaten 

Doelen uit het strategisch beleidsplan op personeel & professionalisering voor 2021 zijn: 

Ø Personeel & professionalisering; een complementair team met de constante focus op professionalisering, 

door de beschikking over de juiste lesmaterialen en middelen en de focus op de leeropbrengsten. Met de 

jaarambitie op werkdruk beheersing: 

o Gezonde werkdruk voor team; goede planning, communicatielijnen helder, begrenzing etc. 

 

Het eerste deel van 2021 waren leerkrachten ook betrokken bij vorming van het beleid en de groei van de school. 

Vanaf de tweede helft van 2021 ligt de focus van de leerkrachten op het geven van lessen en steeds meer op het 

samenwerken als team in het geven van lessen die op elkaar aansluiten. 

 

Ook hebben de coronamaatregelen een positief effect gehad, namelijk dat de ouders niet meer ’s ochtends en ’s 

middags in de school zijn omdat ze buiten moesten blijven. Dit heeft tot gevolg dat het rustiger is in school voor de 

leerlingen en voor de leerkrachten. Ouders kunnen hun bericht doorgeven via de klassetelefoon die elke klas heeft. 

Ook hebben de extra werkzaamheden door corona ervoor gezorgd dat we niet alle werkzaamheden meer konden 

doen. Sommige werkzaamheden moeten alsnog, maar andere werkzaamheden bleken niet noodzakelijk. Dat levert 

voor de toekomst tijdsbesparing op. 

 

Per saldo hebben we overuren gemaakt om met de corona-crisis om te gaan, de werkdruk was stevig te noemen in 

2021. We konden niet anders dan begrenzen en aangeven dat we logischerwijs niet meer alles konden doen. Over 

het algemeen konden ouders dat begrijpen, een enkeling uitgezonderd. 

 

2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Bij opbouw van een school en start en vorming van een team, wordt vooral gekeken naar de korte termijn. Elke fase 

van opbouw van een school vraagt weer om andere vaardigheden en kwaliteiten van teamleden. Sinds de start van 

de school in 2017 en bekostiging in 2018 is er in korte tijd een grote ontwikkeling geweest. De basis is gevormd en er 

is na al die jaren eindelijk een vaste locatie vanaf augustus 2020. Nu kan er ingezet worden op duurzame 

inzetbaarheid van teamleden en vorming van een team voor de langere termijn. Het personeelsbeleid is daarop 

aangepast. 

 

2.2.3 Uitkeringen na beëindiging arbeidsovereenkomst 

Er wordt gezorgd voor goede werkomstandigheden voor het team - zowel in middelen als in gezonde werkdruk  als 

in duidelijkheid over de taken & verantwoordelijkheden waardoor de kans op uitval minimaal is. Tevens wordt snel 

gezorgd voor oplossingen bij probleemsituaties. 

 

In 2021 zijn er geen kosten voor werkloosheidsuitkeringen. 

2.2.4 Aanpak werkdruk 

Aanpak werkdruk is essentieel. De volgende vragen zijn belangrijk: 

1) Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen?  

In overleg met de MR is gesproken over inzet van middelen. 

2) Waarvoor zijn de werkdrukmiddelen ingezet?  

De werkdrukmiddelen zijn ingezet voor digitale hulpmiddelen. 

3) Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen? Zo ja, welke 

maatregelen?  

Er zijn niet financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. Goede werkomstandigheden voor het 

team; goede communicatie, goede teamspirit, vrijheid om lessen vorm te geven binnen gestelde kaders, 
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verantwoordelijkheid binnen gestelde kaders, goede functionerings- en beoordelingscyclus gericht op te behalen 

doelen en de werkdruk behapbaar houden.  

 

Om een rustige start te maken in schooljaar 2021-2022, corona-achterstanden in te halen en leerlinggroei op te 

kunnen vangen, is in overleg met de RvT en MR gekozen voor kleine klassen: 

o Groep 1/2: 14 leerlingen 

o Groep 3: 9 leerlingen 

o Groep 4/5: 8 leerlingen groep 4, 14 leerlingen groep 5. 

o Groep 6: 14 leerlingen 

o Groep 7: 13 leerlingen 

o Groep 8: 18 leerlingen 

 

2.2.5 Ziekte 

In 2021 zijn diverse teamleden ziek geweest door corona. Dat hebben we goed kunnen opvangen. Er was sprake van 

een incidentele ziektedag tot maximaal 2 weken ziekte van personeelsleden.  

 

Kinderen die gedragsmatig uitdagend waren hebben eraan bijgedragen dat een leerkracht overspannen werd, zij 

heeft een aantal maanden in de ziektewet gezeten en heeft ondertussen ander werk. Dit laatste heeft eraan 

bijgedragen dat we het aannamen beleid van nieuwe leerlingen hebben aangescherpt. 

 

De Stichting HAPPY KIDS Education is verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds en Participatiefonds die (een 

deel) van de kosten van ziektevervanging vergoedt. 

 

2.2.6 Strategisch personeelsbeleid 

Over het thema strategisch personeelsbeleid, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich 

nader verantwoorden op basis van de volgende vragen: 

1) Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor 

staan?  

2) Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd?  

3) Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren ingericht?  

 

Ad 1) Personeelsbeleid vloeit voort uit onze onderwijskundige visie: 

We zetten het personeelsbeleid in om de onderwijskundige ambities te ontwikkelen en te verwezenlijken. Doordat 

we een heldere missie, visie en ontwikkelplannen hebben, vloeit daar logischerwijs uit voort welke persoonlijke 

eigenschappen, vaardigheden en kennis nodig is. Bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten werven we mensen die 

qua persoon, vaardigheden en kennis aansluiten bij wat er op dat moment nodig is in het onderwijs. We werken 

daarom ook bewust met vakdocenten, naast de groepsleerkrachten. 

 

Eisen van bevoegdheid en onderhoud bekwaamheid zijn belangrijk, de school draagt dan ook zorg voor bevoegd en 

bekwaam personeel. Dit houdt in dat de leerkrachten hun pabo-bevoegdheid hebben, of een Voortgezet Onderwijs 

bevoegdheid op het gebied van het vak dat ze ook bij ons op school geven. In de sollicitatieprocedure overhandigen 

de leerkrachten hun diploma.  

We werken ook met vakdocenten. Indien zij niet over de bovengenoemde bevoegdheid beschikken, kunnen zij wel 

lesgeven in een ruimte waar ook een bevoegd docent is. 

Bekwaamheden van leraren worden bijgehouden in het online bekwaamheidsdossier. 

Op het moment dat een medewerker niet functioneert zoals wenselijk is, dan zullen we hem of haar de hulp bieden 

om beter te kunnen functioneren. Als blijkt dat het functioneren toch onvoldoende is en/of de ambities van iemand 

buiten de school liggen, zullen we op gepaste wijze afscheid nemen. 
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HAPPY KIDS is een reguliere school, maar geen standaard school. Het vraagt veel van een leerkracht om bij ons op 

school te werken. Een zorgvuldige implementatie van het personeelsbeleid is dan ook belangrijk gebleken.

Daarnaast is het belangrijk dat de mensen die bij ons werken dit doen vanuit hun passie en ambitie. Naast dat je het 

anders niet volhoudt, dragen ze op die manier hun enthousiasme over op de kinderen. Doordat de leerlingen diverse 

docenten hebben met ieder zijn/haar enthousiasme, ambitie, kwaliteiten, vaardigheden en kennis, leren de kinderen 

meer dan wanneer ze vijf dagen dezelfde docent hebben.

Constante ontwikkeling van ons onderwijs is bij ons de standaard. Dat betekent tevens een constante ontwikkeling 

van alle teamleden in hun kennis en vaardigheden. Op dit moment leren de teamleden veel van elkaars kennis & 

vaardigheden, we halen ook kennis in huis door training en advisering voor het hele team. We leren daarnaast door 

gewoon te doen en bij te sturen en/of bij te schaven waar nodig doordat we reflecteren op wat goed gaat en niet. 

Het is mogelijk om gerichte training en cursussen te volgen in de lijn van onze ontwikkelplannen met als doel het 

onderwijs te verbeteren, waarbij in de praktijk zal blijken welke dat dan zijn en of 1 persoon die training volgt of dat 

we op een of meerdere studiedagen een spreker/trainer uitnodigen. 

De directeur-bestuurder is een Register Directeur Onderwijs (RDO) en neemt deel aan een 

professionaliseringstraject in het kader van de vierjaarlijkse herregistratie.

Diversiteit van het bestuur met een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding vinden we 

belangrijk. We beginnen met de vrouwelijke initiatiefnemer en directeur-bestuurder van deze school, en daarmee 

het bevoegd gezag. Hiermee wordt voldaan aan artikel 30 WPO.

Ad 2) Monitoring en evaluatie:

De directeur heeft regelmatig overleg met de diverse teamleden over de gang van zaken, hun functioneren, de 

onderwijsopbrengsten, vertaling van missie en visie naar het handelen en inrichting van het onderwijs proces. 

Minimaal 1 x per maand, maar veelal wekelijks is er contact. Teamleden krijgen regelmatig feedback van de 

directeur. Indien er aanleiding toe is, wordt het functioneren van teamleden met de RvT besproken. Tevens wordt 

rondom de jaarlijkse formatie het personeelsbeleid besproken met de RvT.  

De afgelopen jaren hebben laten zien dat indien een functie/rol/takenpakket onvoldoende is omschreven qua taken 

en verantwoordelijkheden omdat die nog niet te overzien zijn, het essentieel is om met een conceptomschrijving te 

beginnen en die maandelijks te evalueren en aan te scherpen omdat anders makkelijk van de oorspronkelijke taken 

afgeweken kan worden binnen de hoeveelheid aan werkzaamheden.

Ad 3) Dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren:

Wie bij ons op school werkt, werkt enerzijds vanuit zijn rol (leerkracht, IB’er, directeur) en is anderzijds een teamlid. 

Met elkaar bouwen we aan deze school. Op het moment dat er een nieuwe leerkracht nodig is, kunnen teamleden 

meedenken over welke vaardigheden en competenties nodig zijn voor het optimale lesrooster en bemensing op de 

groep, ook kunnen ze hun voorkeur aangegeven voor potentiële kandidaten. De directeur maakt de beslissing.

Foto’s: Beschildering persoonlijke ‘material holder’. Kolomboor bij Gave Projecten. Ledlichtjes programmeren bij GapGemini.
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

2.3.1 Doelen en resultaten

Doelen uit het strategisch beleidsplan op onderwijs & kwaliteit voor 2021 zijn:

Ø Huisvesting & facilitaire zaken; gevestigd zijn op een permanente locatie met behoud van de goede sfeer in 

school inclusief het thuisgevoel.

Deze doelen op huisvesting en facilitaire zaken zijn behaald. 

In de zomer van 2020 kon de school een leegstaand schoolpand betrekken. De gemeente is eigenaar van het pand, 

de school is gebruiker. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud.

Er is in 2020 en in 2021 hard gewerkt om het pand volledig in te richten en het speelplein te vergroenen. Er is veel 

hulp geweest van ouders en ook van leerlingen om een groen speelplein aan te leggen. 

In augustus 2021 zijn er weer een paar nieuwe lokalen in gebruik genomen vanwege de groei van het aantal 

leerlingen naar 90.

Het thuisgevoel op school is zichtbaar.

Er is medio 2020 gekozen om de BSO HAPPY KIDS op te zetten om het voor ouders van buiten Utrecht makkelijker te 

maken voor deze school te kiezen en omdat het voor sommige kinderen te intensief is om na school op een andere 

plek naar de BSO te gaan. Tevens genereert verhuur door de school van ruimtes aan de BSO extra inkomsten.

2.3.2 Toekomstige ontwikkelingen

Nog niet alle lokalen in het nieuwe pand zijn in gebruik genomen. Door de groei in aantallen leerlingen zullen er 

steeds meer lokalen in gebruik genomen gaan worden. De gemeente voorziet in de financiële middelen om de 

nieuwe groepen te voorzien in de eerste inrichting van meubels en lesmaterialen.

2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

De bouw en inrichting van de school geven enerzijds uiting aan het Onderwijs Concept en anderzijds versterkt de

inrichting het Onderwijs Concept. 

We werken zoveel mogelijk met natuurlijke, duurzame materialen. We gebruiken zo min mogelijk plastic. Zo zijn 

bijvoorbeeld de tafels en stoelen zoveel mogelijk van hout gemaakt (boomstamtafels direct bij de houtsnijderij 

vandaan, ecologisch bamboe hout etc).

Er wordt geen gebruik gemaakt van gas. De gebruikte lampen zijn ledlampen.

'Wat een ongekend mooie, leuke, vriendelijke, bijzondere, verzorgde, creatieve, vrolijke, natuurvriendelijke, sportieve 

school is HAPPY KIDS geworden.’

- Marcelline van Velzen  -

Foto’s: Werkbankjes. Houten tafels. Vergroening speelplein.
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2.4 Financieel beleid 

2.4.1 Doelen en resultaten 

Doelen uit het strategisch beleidsplan op financieel beleid voor 2020 zijn: 

Ø Financieel beleid; de financieel stevige en gezonde positie behouden en weloverwogen keuzes maken met 

betrekking tot de verhuizing om de uitgaven zo laag mogelijk te houden. 

 

Het bovenstaande doel is behaald. 

  

Het toekomstgericht denken over financiële effecten van het te voeren beleid is een essentieel punt van aandacht. 

Het had de aandacht vanaf 2016 toen het gehele concept en businessmodel voor de school werd uitgedacht. Dat is 

hetzelfde gebleven bij de transitie naar bekostigd onderwijs en voor de toekomst zal dat zo blijven. We geven 

structureel aandacht aan de ontwikkeling van baten en lasten, binnen het kader van de eigen governance. Dat 

inzicht leidt tot het tijdig treffen van maatregelen om ongewenste ontwikkelingen bij te sturen en op dit punt in 

control te zijn. 

 

Voor een verhuizing ontvangt een school een financiële bijdrage van de gemeente. De overige kosten die bij een 

verhuizing en ingebruikneming van een nieuw pand horen, komen voor rekening van de school. Ondanks dit 

gegeven, is het gelukt door een goede voorbereiding en een doordacht plan om de verhuizing en inrichting van het 

nieuwe pand effectief en efficiënt te laten verlopen binnen de beschikbare financiële middelen. Wederom hebben 

vrijwilligers en ouders en leerlingen geholpen om dit mogelijk te maken. Ook het team heeft zich enorm ingezet en 

de nodige flexibiliteit getoond. 

 

2.4.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Vanaf medio 2021 lijken we in de fase van exponentiele groei te komen in leerlingaantal. We verwachten een 

grotere groei in leerlingaantal in de komende jaren. Mede doordat we nu een vaste locatie hebben, is het voor 

ouders makkelijker om te kiezen om hun kinderen in de onderbouw te laten starten. Er zijn al veel meer kinderen 

vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd dan dat er kinderen in groep 1 gestart zijn. We 

verwachten nu een kentering daarin. 

2.4.3 Coronacrisis 

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed 

van corona heel groot geweest en is dat nog steeds.  

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de Regeling 

jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden op basis van de volgende vragen: 

1) Welke keuzes zijn gemaakt, die hebben gezorgd dat iets juist wel of niet of anders is gebeurd? 

Door de corona omstandigheden kwam de focus te liggen op het verzorgen van thuisonderwijs en de online 

lessen. Voor de leerkrachten vroeg dit tijd om zich hieraan aan te passen. Online lesgeven is een vak apart en 

niet te vergelijken met les op school geven.  

Door een goede teaminspanning hebben we de gevolgen op het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen 

beperkt kunnen houden. De toetsing op rekenen en taal geeft aan dat er ten opzicht van het landelijk 

gemiddelde geen achterstand is. De resultaten van de toetsen vergeleken met de capaciteiten van de leerlingen 

laat wel zien dat de score hoger had kunnen zijn.  

 

Het had tot gevolg dat de jaarambitie op spelling minder ver is gevorderd. Tevens heeft het een beroep gedaan 

op de veerkracht van het team en directie waardoor in 2021 voor een aantal werkzaamheden extra personeel is 

ingehuurd om de werkdruk behapbaar te houden. 
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2) Heeft de coronacrisis geleid tot het voorzichter begroten in uw meerjarenbegroting vanaf 2021?

De meerjarenbegroting is niet voorzichter gemaakt, aangezien ten tijde van het maken van de begroting 2021 de 

effecten van corona nog te weinig concreet inzichtelijk waren. Voor de begroting over 2022 zal rekening worden

gehouden met extra inzet personeel om achterstanden in te halen.

2.4.4 Onderwijsachterstandenmiddelen (OAB-middelen)

Er zijn geen onderwijsachterstandsmiddelen aangevraagd, noch ontvangen.

2.5 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 2020

De onzekere situatie door corona was een grote onzekerheid en een risico voor de onderwijsontwikkeling alsmede 

een risico voor de inzetbaarheid van personeel. Als team hebben we vanaf dag 1 goed samengewerkt en belangrijke 

zaken met elkaar overlegd op basis daarvan zijn beslissingen genomen. De samenwerking met de Utrechtse 

schoolbesturen was goed, evenals met het samenwerkingsverband. 

We hebben zaken goed opgelost en vormgegeven. En zoals voor elke school geldt, heeft het veel van de kinderen, 

ouders, team en directeur-bestuurder gevraagd. Tevens geeft het - nu de crisis afzwakt en we weer op school 

kunnen zijn - weer een enorme waardering van wat we wel hebben.

Daarnaast is er brand geweest in de gymzaal vanwege kortsluiting. Het betreft een apart staand pand en de 

brandweer was snel ter plekke waardoor het schoolgebouw geen risico liep. De gymzaal is echter niet meer te 

gebruiken. Een nabij gelegen gymzaal wordt nu gebruikt.

‘Deze school is goud waard.'

- Olivier, oud-leerling -

Foto’s: Bezoek aan GapGemini; ledlichtjes programmeren & leren van elkaar.
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2.5 NPO gelden en ingehaalde corona onderwijsachterstanden 

 

2.5.1 NPO gelden: ontvangen coronagelden 2021: € 22.345 (te weinig om alle achterstanden in te halen) 

In 2021 is vanuit de overheid onderstaand bedrag aan NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden ontvangen om 

onderwijs achterstanden in te halen opgelopen door de corona-crisis: 

Corona gelden 2021:   

€ 16.945 NPO gelden vanaf augustus t/m dec 2021 

€ 5.400 ministerie van ocw IOP 2021, op 20-8-2021 

€ 22.345 

  

  

De NPO-gelden die de overheid beschikbaar stelt om de onderwijsachterstanden in te halen zijn voor onze school 

voor dit hele schooljaar 2021-2022 ongeveer 40.000 euro vanaf augustus 2021.  

We zijn uiteraard blij met dit bedrag. Maar dit is onvoldoende om de gehele impact van de corona-crisis op te 

vangen qua onderwijsachterstanden, achterstallig werk en de vele extra werkzaamheden. 

2.5.2 Schoolscan en maatregelen nav corona-crisis  

Er is een schoolscan gemaakt van de onderwijsachterstanden. Met de MR en de RvT is besproken en besloten om 

met kleine klassen het schooljaar 2021-2022 te starten: 

o Groep 1/2: 14 leerlingen 

o Groep 3: 9 leerlingen 

o Groep 4/5: 8 leerlingen groep 4, 14 leerlingen groep 5. 

o Groep 6: 14 leerlingen 

o Groep 7: 13 leerlingen 

o Groep 8: 18 leerlingen 

 

De reden om hiervoor te kiezen is om zodoende een rustige start te maken voor de leerkrachten aangezien de 

corona-crisis veel van leerkrachten heeft gevraagd, evenals het lerarentekort. Leerkrachten hebben veel moeten 

schakelen met de telkens veranderende maatregelen, zieke leerlingen en zieke teamleden. 

Een andere reden om te kiezen voor kleinere klassen is vanwege de extra aandacht voor de individuele leerlingen, op 

sociaal en emotioneel gebied en uiteraard op cognitief gebied. 

Aangezien we al veel werken met ZZP’ers aangezien de school een groeischool is, was het makkelijk om personeel 

extra uren te laten maken, ofwel andere ZZP’ers aan te nemen. 

2.5.3 Maatregelen nav corona-crisis – kleine klassen heeft positief effect 

De sfeer in school is ook tijdens de coronacrisis bijzonder prettig gebleven; de kinderen voelen zich veilig en gezien. 

We hebben er veel aangedaan om de sfeer ontspannen en gezellig te houden door de focus te houden op de 

onderwijsontwikkeling in plaats van op angst. 

De toetsresultaten laten zien dat de ingezette koers van kleine klassen dit schooljaar 2021-2022 een positief effect 

heeft. De toetsresultaten van de groep 6, 7 en 8 leerlingen in februari 2022 zijn uitmuntend te noemen, zie 

onderstaande grafiek: 
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Toelichting grafiek: voortgang groep 8 voor lezen (blauwe lijn), taalverzorging (licht groene lijn) en rekenen (grijze 

lijn) over de periode van oktober 2020 t/m februari 2022. 2 van de 3 lijnen stijgen uit boven de horizontale dikke 

grijze lijn die het door de overheid gewenste uitstroomniveau markeert van 2F voor taal en 1S voor rekenen.

De toetsresultaten van groep 3, 4 en 5 zitten rond het gemiddelde. 

De toetsresultaten van groep 3, 4 en 5 zijn voldoende goed, het is echter lager dan we kunnen verwachten op basis 

van het potentieel van de leerlingen. In 2022 wordt daarom extra ingezet op deze groepen 3, 4 en 5 door gerichte 

extra ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen.
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3. Verantwoording van de financiën 
 

3.1 Treasury   
We hanteren het Treasurystatuut en de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW (gewijzigd d.d. 18 december 

2018).  

Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van en vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van 

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938, houdende regels over 

het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten 

(Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016)). Op deze regeling is in 2018 een aanvulling gekomen 

namelijk de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 december 2018, nr. FEZ/1402273, 

houdende wijziging van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 in verband met aanpassing van de 

definitie van lidstaat in relatie tot de voorwaarden met betrekking tot het aangaan van leningen. 

Al voor de start van de school is de keuze gemaakt door de directeur-bestuurder om HAPPY KIDS te starten zonder 

geld te lenen bij een instantie, aangezien geld lenen geld kost. Er is bewust gekozen om zoveel mogelijk zelf te doen. 

Hoe minder geld er is, hoe meer beroep gedaan wordt op de eigen creativiteit. Vanuit die creativiteit blijkt er veel 

meer mogelijk dan veelal gedacht wordt. Hierdoor heeft HAPPY KIDS kunnen starten. Voor de beschikbare financiële 

middelen is er een rekening courant bij de Rabobank die aan de ratingvereisten voldoet. Stichting HAPPY KIDS 

Education heeft geen langlopende leningen bij een bank of particulier. Er is gekozen voor een sober financieel beleid 

op dit vlak; zoveel mogelijk met eigen middelen en dus zo min mogelijk lenen en bij een overschot dit op een weinig 

risicovolle wijze wegzetten. 

Er is bij Stichting HAPPY KIDS Education in dit verslagjaar geen sprake van financiële derivaten en/of andere 

risicovolle beleggingen of beleningen (geen obligaties, aandelen, achtergestelde spaarrekeningen of deposito’s). 

 

De Stichting heeft bij de oprichting een ANBI status aangevraagd en toegekend gekregen waardoor het fiscaal 

aantrekkelijker is voor derden om geld te doneren.  
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3.2 Kerncijfers   
Hieronder volgt de verkorte balans en resultatenrekening op bestuursniveau. 

Stichting Happy Kids Education heeft over het boekjaar 2021 een resultaat behaald van € 72.080. Het over het 

boekjaar 2020 behaalde resultaat bedroeg € 36.412. De resultaten over beide jaren zijn als volgt tot stand gekomen: 

Stichting Happy Kids Education   Realisatie  Begroot  Realisatie 

Verkorte resultatenrekening (x € 

1.000)   2021  2021  2020 

       

Ministerie OCW   575  465  451 

Overige overheidsbijdragen   34  0  49 

Overige baten   111  127  78 

Totaal baten   719  592  578 

     

Personele lasten   483  460  412 

Afschrijvingen   29  15  13 

Huisvestingslasten   28  32  34 

Overige instellingslasten   108  76  82 

Totaal lasten   648  583  541 

     

Saldo baten en lasten   72  9  37 

Financiële baten   0  0  0 

Exploitatieresultaat   72  9  37 

     

   Realisatie  Begroot  Realisatie 

Kengetallen (baten en lasten)   2021  2021  2020 

Personele lasten in % van totale lasten   74,5%  78,9%  76,2% 

Verhouding rijksbijdrage / totale baten   80,0%  78,5%  78,0% 

Resultaat in % van totale baten   9,9%  1,5%  6,4% 

     

Mutaties Expl 2021  In % van  Expl 2021  In % van 

Baten en lasten 2021 Bgr 2021  bgr 2021  Expl 2020  expl 2020 

      

Ministerie OCW 110 (v) 24%  124 (v) 27% 

Overige overheidsbijdragen 34 (v) 100%  -15 (n) -31% 

Overige baten -17 (n) -13%  32 (v) 41% 

Totaal baten 127 (v) 21%  141 (v) 24% 

       

Personele lasten 23 (n) 5%  71 (n) 17% 

Afschrijvingen 14 (n) 93%  16 (n) 123% 

Huisvestingslasten -4 (v) -13%  -6 (v) -18% 

Overige instellingslasten 32 (n) 42%  26 (n) 32% 

Doorbetalingen aan schoolbesturen 0  0%  0  0% 

Totaal lasten 65 (n) 11%  107 (n) 20% 
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Financiële baten 0 (n) 0%  0 (n) 0% 

Exploitatieresultaat 62 (v)   34 (v)  

       

     

Stichting Happy Kids Education    Balans  Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)    31-12-2021  31-12-2020 

     

Activa     

Materiële vaste activa    184  106 

Financiële vaste activa    0  0 

Vorderingen    32  42 

Liquide middelen    95  87 

Totaal    311  235 

     

Passiva     

Eigen vermogen    237  165 

Voorzieningen    3  3 

Schulden lang    0  0 

Schulden kort    72  67 

Totaal    312  235 

     

Mutaties     Toename (t)  31-12-2021 

     afname (a)  31-12-2020 

       

Materiële vaste activa     (t)  78 

Financiële vaste activa     (t)  0 

Vorderingen     (a)  -10 

Liquide middelen     (t)  8 

Totaal     (t)  76 

      

Eigen vermogen     (t)  72 

Voorzieningen     (t)  0 

Schulden lang     (t)  0 

Schulden kort     (t)  5 

Totaal     (t)  77 

     

Kengetallen    2021  2020 

Liquiditeitsratio    1,76  1,93 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)    76%  70% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)    77%  71% 

Huisvestingsratio    4,3%  6,3% 

     

Signaleringswaarde Eigen Vermogen     

Totaal eigen vermogen     237.158   
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Privaat eigen vermogen     81.176   

Feitelijk eigen vermogen     155.982   

Normatief eigen vermogen     484.347   
Mogelijlk bovenmatig eigen 

vermogen     -     

     

Ratio eigen vermogen     0,32   
 

   

Signaleringswaarde eigen vermogen  Aanschafwaarde Bedrag 

Gebouwen   -     -    

Boekwaarde resterende va   184.347   184.347  

omvangafhankelijke rekenfactor   

baten   

0,05* baten > 12 miljoen   719.944   300.000,00  

0,05- 0,1 logaritsmisch aflopend naar baten <12 miljoen en > 3 miljoen   

300.000 bij baten < 3 miljoen   

Rekenfactor  15,1%  

Normatief eigen vermogen   484.347  

Eigen vermogen   237.158  

Privaat vermogen   81.176  

Feitelijk eigen vermogen   155.982  

Te beoordelen vermogen t.b.v. bovenmatig   -328.365  

   

Ratio eigen vermogen   0,32  

 

Eigen vermogen 

Er is bij Stichting HAPPY KIDS Education op peildatum 31-12-2021 geen sprake van bovenmatig publiek eigen 

vermogen (reserves). 

Toelichting staat van baten en lasten en het gevoerde beleid 

Stichting Happy Kids Education heeft over het boekjaar 2021 een resultaat behaald van € 72.080. Het over het 

boekjaar 2020 behaalde resultaat bedroeg € 36.412. 

 

Vergelijking realisatie met de begroting over 2021 op balansdatum 31-12-2021: 

ü Begroting baten: € 592.085,- Realisatie baten: € 719.944,-  

ü Begroting lasten: € 582.845,- Realisatie lasten: € 647.864,-  

ü Begroting exploitatieresultaat: € 9.240,- Realisatie exploitatieresultaat: € 72.080,- 

Verklaring verschil in realisatie en begroting met resultaat over 2022 van € 72.080,- 

Over 2021 was het resultaat € 72.080,- vanwege de volgende niet begrootte inkomsten van 71K: 

- € 63.556 is ontvangen aan niet begrootte groeibekostiging en er was onverwachts eind 2021 een 

relatief hoog bedrag aan groeiregeling; in november 2021 € 32.519,- en in december een bedrag van 

€ 8.129,-.  

- € 7.531,- is door de gemeente vergoed vanwege brandschade aan lesmaterialen, deze materialen 

zijn niet opnieuw aangeschaft. 
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Verklaring verschil in begrootte en ontvangen baten 2021 van 128K 

Kijkend naar de begroting voor 2021 en de realisatie in 2021 wat betreft de baten is het verschil te verklaren door 

hogere bijdragen vanuit het rijk vanwege de groeibekostiging en de vergoeding van lesmateriaal beschadigd bij een 

brand. Zoals hiervoor benoemd, is dit een bedrag van 71K. 

Daarnaast zijn er nog een aantal extra inkomsten geweest van in totaal ruim 57K: 

- € 30.008,-: subsidie voor begeleiding van 2 zij-instromers in oktober en november. 

- € 5.400 tussentijdse aangevraagde subsidie ivm corona van €5.400 was uitgekeerd in augustus. 

- € 16.945,- is ontvangen aan niet begrootte NPO gelden in augustus t/m december. 

- € 3.097 is ontvangen voor subsidie ivm het lerarentekort in mei 2021. 

- € 3.105 subsidie extra hulp in de klas vanwege het lerarentekort, uitgekeerd in september. 

Verklaring verschil in begrootte en daadwerkelijke lasten 2021 van 65K 

Door de groei in leerling aantal en inzet op corona achterstanden zijn de personele lasten toegenomen met  23K, de 

extra uitgaven op afschrijvingen zijn toegenomen met 14K, de overige instellingslaten zijn toegenomen met 33K ten 

opzichte van de begroting. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de toename van het aantal leerlingen en de 

hogere ICT kosten als gevolg van de thuiseducatie door de coronacrisis en aanschaf van meer lesmaterialen. De 

huisvestingslasten zijn 4K minder dan begroot, voor een deel mede vanwege de schoolsluiting en het thuisonderwijs. 

Vergelijking begroting + realisatie 2021 met het voorgaande jaar: 

De begroting is gemaakt op basis van een prognose van leerlingaantal en daarmee een prognose van inkomsten van 

het ministerie en vrijwillige ouderbijdrage. Verder is niet op de begroting aan baten opgenomen wat op voorhand 

niet zeker was zoals subsidies en groeibekostiging. Van groeibekostiging door de groei van het leerlingaantal is alleen 

sprake als het leerlingaantal volgens een door het ministerie gedefinieerde formule toeneemt. 

Vanwege de daadwerkelijke groei van het leerlingaantal zijn de overheidsbaten in 2021 toegenomen ten opzichte 

van 2020, navenant zijn de uitgaven voor personeel, leermiddelen en afschrijving op meubilair en ICT toegenomen.  

Kijkend naar de uitgaven is voor 2019  82,3 % van de totale lasten naar personele lasten gegaan, met een 

streefwaarde van 85% is dat zoals het behoort te zijn. In 2020 is 76,2% van de totale lasten naar de personele lasten 

gegaan, dit is verklaarbaar doordat in verhouding meer is uitgegeven aan inrichting van het pand, lokalen en het 

schoolplein vanwege de verhuizing. In 2021 is 74,5% van de totale lasten naar de personele lasten gegaan, dit is 

verklaarbaar doordat er in verhouding meer is uitgegeven aan leermiddelen en inrichting van 2 nieuwe lokalen. De 

gemeente draagt hier ruim 24.000,- aan bij. Dit bedrag is in het eerste kwartaal van 2022 is bijgeschreven op de 

rekening van stichting HAPPY KIDS Education en dus al in 2021 uitgegeven. 

In 2021 zijn meer subsidies toegekend dan in het jaar daarvoor, daardoor is het exploitatieresultaat in 2021 veel 

hoger dan in 2022. 

Financieel beleid en toekomstige ontwikkelingen: 

Het bestuur voert vanaf de start in 2017 en voor de komende jaren een voorzichtig financieel beleid, waarbij de 

groei van het leerling aantal bovenaan staat aangezien het ministerie bepaald heeft dat scholen moeten voldoen aan 

een bepaald leerling aantal.  

Deze financiële resultaten in ogenschouw nemende in samenhang met de onderwijsresultaten kan geconcludeerd 

worden dat er een deugdelijk financieel beleid wordt gevoerd dat leidt tot goede onderwijsresultaten, groei in 

leerlingaantallen, een goede risicobeheersing en een gezonde financiële positie. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitgangspunten en toelichting op de aanwending van middelen wordt 

verwezen naar de toelichting op het financiële beleid in het volgende hoofdstuk ‘aansluiting meerjarenbegroting bij 

strategisch meerjarenplan’.  
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Daarnaast kan het volgende worden opgemerkt: HAPPY KIDS Education ging van een activiteitengerichte organisatie 

in 2017, naar een taakgerichte organisatie in 2018, naar een procesgerichte organisatie in 2019 en naar een 

doelgerichte organisatie in 2020, naar een opbrengstgerichte organisatie in 2021, om in 2022 naar een 

opbrengstgerichte & professionele organisatie te gaan met een gezonde werkbalans voor het team. Het te voeren 

beleid en de keuzes voor de begroting zijn daarop gebaseerd. 

Investeringsbeleid 

De organisatie heeft beleid ontwikkeld om te komen tot doelmatige en maatschappelijk verantwoorde 

investeringen. Vanuit het strategieplan 2019-2023, het bestuursjaarplan is er een aantal onderwerpen die versneld 

de aandacht krijgen. Het betreft de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, personeel en organisatie. In het 

boekjaar zijn hier ook investeringen in gedaan. Vanuit de actualiteit van passend onderwijs vindt er in 2021 een 

oriëntatie plaats op inclusiever onderwijs. De investeringen zijn opgenomen in de begroting en concreet uitgewerkt 

in een plan. De voortgang bewaken we zorgvuldig in de kwaliteitsrapportages en jaarlijks bezien we, zolang aan de 

orde, in april of er aanleiding is tot aan bijstelling ofwel aanvulling. 

In het kader van passend en uitdagend onderwijs hebben we dit jaar onder andere geïnvesteerd in talenttorens;  de 

pittige plustorens, de techniektorens en het kunstkabinet inclusief lespakketten. 

We investeren ook in iPads voor alle leerlingen; dit komt ten goede aan de onderwijskwaliteit en het is efficiënter 

werken voor de leerkrachten.  
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Kengetallen 

Kengetallen       
       

Aan de hand van de jaarrekening kan een 

aantal kengetallen en ratio's worden berekend       

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen 

van het gevoerde beleid over het boekjaar en        

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan 

worden verduidelijkt.       
       

Kengetallen     2021  2020  Streefwaarde 

       

Liquiditeit       

(Vlottende activa / kortlopende schulden)      1,78    1,92   > 1 

       

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar 

betalingsverplichtingen kan voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie 

per 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 

   
       

Solvabiliteit       

(Eigen vermogen -excl. voorzieningen- / totale 

passiva)     0,76  0,70  > 0,3 

       

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is aan al 

haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit geeft de 

verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen aan. 

 

   
       

Solvabiliteit 2       

(Eigen vermogen -incl. voorzieningen- / totale 

passiva)     0,77  0,71  > 0,4 

       

Rentabiliteit       

(Resultaat / totale baten)     10,01%  6,30%  0% 

       

De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan uitgedrukt 

in een percentage van de totale baten. 

 

   
       

Weerstandsvermogen       

(totale reserves -/- MVA / totale baten * 100%)     7,34%  10,19%  >5% 

       

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in staat 

is om financiële tegenvallers met eigen middelen op te vangen. 

 

   
       

Huisvestingsratio       

(huisvestingslasten + afschr. Gebouwen)/totale 

lasten         

       

De huisvestingsratio geeft het aandeel huisvestingslasten aan in de totale 

lasten. 

 

4,34%  6,34%  < 10% 

 
    

   

Personele lasten /  totale lasten * 100%     74,49%  76,19%  85% 
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Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten ten 

opzichte van de totale lasten. 

 

   
       

Materiële lasten /  totale lasten * 100%     25,51%  23,81%  15% 

       

Dit kengetal geeft het percentage weer van de materiële lasten ten opzichte 

van de totale lasten. 

 

   
 

 

Toelichting op kengetallen 

In de bovenstaande tabel staan alle kengetallen op een rij en is te zien dat ze voldoen aan de gestelde 

streefwaarden.  

Te zien is dat het weerstandvermogen boven de streefwaarde van >5% ligt. Dit geeft aan dat er een gezonde 

financiële bedrijfsvoering is en alle vertrouwen voor continuïteit van de organisatie gerechtvaardigd is. 

Weerstandsvermogen laat zien hoeveel maanden de school kan voortbestaan als de baten wegvallen. Over de 

afgelopen jaren is te zien dat er een groei is in leerlingaantal met als gevolg een toename van de baten. 

Aan het einde van het schooljaar gaan groep 8 leerlingen weg zoals bij elke school. Bij HAPPY KIDS is echter het 

percentage leerlingen in groep 8 groter dan bij de meeste andere scholen omdat de school vooral groeit door zij-

instromende leerlingen en niet zozeer door de instroom in groep 1. Deels komt dit doordat de school in 2017 is 

gestart als particulier initiatief voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. Pas later zijn daar groep 1 tot en met 3 

bijgekomen. Deels komt dit doordat HAPPY KIDS vanaf 2017 diverse keren verhuisd is naar andere locaties. We zien 

dat nu de school vanaf augustus 2020 eindelijk gevestigd is op een definitieve locatie, de instroom van leerlingen 

vanaf groep 1 toeneemt. We hebben dan ook de verwachting dat de school de komende jaren blijft groeien in 

leerlingaantal. 

Het grootste risico voor de school ligt bij het aannemen van een leerkracht op basis van de te verwachten groei met 

de kans dat de te verwachte groei uitblijft. Hierbij biedt het werken met ZZP’ers een uitkomst aangezien zij werken 

met een contract dat met een paar maanden op te zeggen is. 

Het liquiditeitsratio ligt boven de streefwaarde van > 1% en geeft daarmee aan dat de organisatie op korte termijn 

aan de financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio ligt boven de streefwaarde geeft daarmee aan dat 

de organisatie op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen 

Zowel met de raad van toezicht als met de MR is het gesprek gevoerd over zaken die grote invloed hebben op de 

financiële positie. De continuïteit en kwaliteitsonderwijs is ten alle tijden leidend in deze gesprekken en bij de keuzes 

die uiteindelijk gemaakt worden. 

Geconcludeerd kan worden dat de juiste keuzes zijn gemaakt in het te voeren beleid met daarvan afgeleide juiste 

beslissingen en dat er sprake is van een gezonde financiële bedrijfsvoering. 
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4. Toekomst en continuïteit 
Het toekomstgericht denken over de financiële effecten van het te voeren beleid is een essentieel punt van 

aandacht. Het had de aandacht vanaf 2016 toen het gehele concept en businessmodel voor de school werd 

uitgedacht. Dat is hetzelfde gebleven bij de transitie naar bekostigd onderwijs en voor de toekomst zal dat ook zo 

blijven. 

 

We geven structureel aandacht aan de ontwikkeling van baten en lasten, binnen het kader van de eigen governance. 

Dat inzicht leidt tot het tijdig treffen van maatregelen om ongewenste ontwikkelingen bij te sturen en ook op dit 

punt in control te zijn. 

 

4. 1 Actuele ontwikkelingen  

Context: 

Vanwege de vele extra werkzaamheden door corona, is de begroting over 2022 later opgesteld dan de bedoeling 

was. Het zorgde er tevens voor dat er een realistischer begroting gemaakt kan worden aangezien bij de start van 

schooljaar 2021-2022 de verwachting was dat de leerlinggroei sterk zou toenemen, maar door de aanhoudende 

corona-crisis en de daarmee gepaarde gaande schoolsluiting konden we minder geïnteresseerde ouders en 

leerlingen ontvangen. De interesse in de school is echter onverminderd hoog gezien de goede resultaten.  

Lagere leerlinggroei door impact corona-crisis: 

Door de corona-crisis mochten geïnteresseerde ouders en leerlingen niet de school inkomen om kennis te maken en 

konden er dus ook geen nieuwe leerlingen instromen. Daarnaast vraagt de corona-crisis veel van het team en 

directie. Deze tijd kan vanzelfsprekend niet besteed worden aan het laten kennismaken en aannemen van nieuwe 

leerlingen.  

Nu de scholen weer open zijn, is de interesse van geïnteresseerde ouders/leerlingen hoger dan we aankunnen. Er is 

echter geen financiële ruimte om meer mankracht in te zetten voor de leerlinggroei aangezien we intern alle zeilen 

moeten bijzetten om een gezonde schoolomgeving te creëren en te focussen op de onderwijskwaliteit van de 

huidige leerlingen te midden van de effecten van de corona-crisis.  

De NPO-gelden die de overheid beschikbaar stelt om de onderwijsachterstanden in te halen (voor onze school voor 

dit hele schooljaar ongeveer 40.000 euro vanaf augustus 2021) zijn onvoldoende om de gehele impact van de 

corona-crisis op te vangen. 

Bovenstaande is de reden dat we in de prognose voor 2022 het leerlingaantal van 168 naar beneden hebben 

bijgesteld tot 110. In februari 2022 zijn er 90 leerlingen (dit aantal was er ook op 1 oktober 2021). Aan het einde van 

schooljaar 2021-2022 zullen 18 groep 8 leerlingen de school verlaten om naar het Voortgezet Onderwijs te gaan. 

Leerlingaantal + kleinere klassen met focus op onderwijsinhoud bepaalt inkomsten & uitgaven: 

Het leerlingaantal bepaalt hoeveel geld de overheid beschikbaar stelt aan een school, dus wat de inkomsten zijn.  

Het uitgangspunt van het HAPPY KIDS Onderwijs Concept is dat we oog willen hebben voor de individuele leerling en 

inzetten op onderwijsinhoud. Dit uitgangspunt is bepalend voor toewijzing van de middelen. Dit betekent namelijk 

dat we gaan voor – Nederland breed gezien – kleinere klassen van maximaal 24 leerlingen (tot tijdelijk 28 kinderen 

als school in een groeispurt zit). We zetten dus in op onderwijsinhoud op de groep (dit is expliciet niet allerlei 

individuele maatwerkplannen met uitzonderingen). Door de wijze waarop het lesprogramma wordt vormgegeven is 

er veel verdieping en verrijking voor alle HAPPY KIDS leerlingen. 
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Om een rustige start te maken in schooljaar 2021-2022, corona-achterstanden in te halen en leerlinggroei op te 

kunnen vangen, is in overleg met de RvT en MR gekozen voor kleine klassen:

o Groep 1/2: 14 leerlingen

o Groep 3: 9 leerlingen

o Groep 4/5: 8 leerlingen groep 4, 14 leerlingen groep 5.

o Groep 6: 14 leerlingen

o Groep 7: 13 leerlingen

o Groep 8: 18 leerlingen

Maatregelen nav corona-crisis – kleine klassen heeft positief effect en dit behouden:

Als we kijken naar wat nodig is in 2022 in verband met de corona-crisis, dan is het ook belangrijk om de klassen 

relatief klein te houden vanwege de extra aandacht voor de individuele leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal 

en emotioneel gebied. De toetsresultaten laten zien dat de ingezette koers van kleine klassen dit schooljaar 2021-

2022 positief effect heeft. De toetsresultaten van de groep 6, 7 en 8 leerlingen in februari 2022 zijn uitmuntend te 

noemen. De toetsresultaten van groep 3, 4 en 5 zitten rond het gemiddelde. De sfeer in school is bijzonder prettig; 

de kinderen voelen zich veilig en gezien.

Toelichting grafiek: voortgang groep 8 voor begrijpend lezen (blauwe lijn), taalverzorging (licht groene lijn) en 

rekenen (grijze lijn) over de periode van oktober 2020 t/m februari 2022. 2 van de 3 lijnen stijgen uit boven de 

horizontale dikke grijze lijn die het door de overheid gewenste uitstroomniveau markeert van 2F voor taal en 1S voor 

rekenen.

De toetsresultaten van groep 3, 4 en 5 zijn voldoende goed, het is echter lager dan we kunnen verwachten op basis 

van het potentieel van de leerlingen. In 2022 wordt daarom extra ingezet op deze groepen 3, 4 en 5 door gerichte 

extra ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen.

NPO gelden (onderwijsachterstandsgelden) 2021: € 22.345:

Na het bezien van de schoolscan is in overleg met de MR en raad van toezicht besloten om de NPO gelden in te 

zetten voor kleinere klassen bij de start van schooljaar 2021-2022, om op deze wijze aandacht te hebben voor de 

emotionele en cognitieve impact voor de leerlingen. 

Over 2021 is vanuit de overheid onderstaand bedrag aan corona gelden ontvangen om de onderwijs achterstanden 

in te halen. 
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Corona 

gelden 

2021:   

€ 16.945 NPO gelden vanaf augustus t/m dec 2021 

€ 5.400 

ministerie van ocw IOP (inhaal - en ondersteuningsprogramma’s)2021, 

op 20-8-2021 

€ 22.345   

 

In 2021 is een beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden voor inhaal - en ondersteuningsprogramma’s (IOP) voor 

€ 5.400,-. Dit is mede met de € 16.945 NPO gelden besteedt aan het mogelijk maken van kleinere klassen zoals 

hiervoor is aangegeven. 

 

We zijn uiteraard blij met dit bedrag. Dit bedrag is echter onvoldoende om de onderwijsachterstanden in te halen, 

de andere achterstallige werkzaamheden in te halen, noch alles goedmaakt wat corona aan extra’s met zich heeft 

meegebracht. 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

Aangezien we als team graag goed onderwijs willen geven en de ouders ook een bepaalde standaard willen voor hun 

kinderen, dragen de ouders ook bij. Het is voor ouders duidelijk dat ook wanneer ze dit niet kunnen betalen, hun 

kind welkom is op school.  

De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg in 2021 €1250,- De vrijwillige ouderbijdrage is voor 2022 vastgesteld op €1150,- 

We voldoen hiermee aan het doel om de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks te verlagen. 

De extra gelden dragen bij aan het mogelijk maken van: 

· Vakdocenten. 

· Groepsoverstijgend en vakoverstijgend lesprogramma. 

· Stapsgewijze opbouw naar gepersonaliseerd leren. 

· Meer aandacht voor emotioneel en sociaal welbevinden. 

· Programmaleerlijn executieve functies. 

 

Zo hebben we: 

o Vanaf groep 3 zijn er wekelijks 2 dagen met vakdocenten.  

o De vakdocenten van groep 4-8 geven elk aan groep 4 t/m 8 les.  

o Docenten stemmen ook lessen op elkaar af waardoor ze met het ene onderwerp in de les van een andere 

docent weer doorgaan waardoor lesstof meer betekenis krijgt. 

o We hebben iPads voor de leerlingen waardoor ze makkelijker in hun eigen tempo door de stof kunnen. 

o We hebben in principe niet meer dan 24 leerlingen in de klas (behalve bij groeispurt). 

o Er wordt gewerkt met de HAPPY-methode als pedagogische pijler. 

o Schoolbreed is er in alle leerjaren aandacht voor de executieve functies. 

 

Bovenstaande onderwerpen zijn de afgelopen jaren leidraad geweest en dat geldt ook voor de komende jaren. 

Jaarlijks maken we hierin een verdiepingsslag. 

 

Overigens worden de extra’s ook mogelijk gemaakt doordat het team bijzonder productief is en zich extra inzet. 

Daarnaast zijn er diverse mensen – ook ouders van school – die gratis hun bijdrage leveren omdat ze deze 

schoolomgeving voor de kinderen belangrijk vinden. 

 

Directeur-bestuurder vanaf september 2022: 4 dagen per week ipv 5 

De directeur-bestuurder gaat vanaf september 2022 4 dagen per week werken in plaats van 5 dagen per week. Als 

oprichter van de school heeft ze vanaf 2016 het HAPPY KIDS Onderwijs Concept ontwikkeld en is sindsdien constant 

bezig geweest om de school te laten groeien. Sinds december 2021 zijn er 2 directie-assistenten voor in totaal 32 uur 

per week, daarnaast wordt er steeds effectiever en efficiënter gewerkt, waardoor het mogelijk is om per september 
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2022 minder te gaan werken. Het blijft een uitdaging want tot nu toe betekende het contract van 40 per week, 80 

tot 60 uur per week werken. 

Huisvesting: 

De gemeente Utrecht stelt het pand op de Winterboei ter beschikking voor het onderwijs. De gemeente voorziet in 

het groot onderhoud. De school is gebruiker van het pand en dus niet de eigenaar. Dit zorgt ervoor dat we voor 

onderhoud van het pand beperkte kosten hebben. Het betreft en oud schoolpand, dat op de schop gaat over een 

aantal jaren waarvoor vervangende nieuwbouw in de plaats komt. 

Reflectie op afgelopen jaar 2021: 

· Wat we willen/moeten behouden is: de positieve sfeer, het bevlogen team, de werkwijze waarbij er veel 

vrijheid is voor leerkrachten en leerlingen in de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. De huiselijke en 

overzichtelijke schoolinrichting die veel rust biedt. 

· Wat we door corona hebben ingevoerd is: ouders die niet de school ingaan bij brengen en halen. Dat houden 

we erin omdat dat veel rust geeft voor de leerlingen en leerkrachten. Ouders kunnen op de klassetelefoons 

van de klas van hun kind een bericht doorgeven. 

· Evaluatie van de rekenmethode Wereld in Getallen geeft aan dat de leerkrachten unaniem behoefte hebben 

aan een betere methode die logischer in elkaar zit. We gaan in 2022 een nieuwe methode aanschaffen. 

Leerkrachten willen hiervoor zelf onderzoek doen en hun resultaten presenteren op de studiedagen.  

· Om alle corona-achterstanden in te halen zouden we meer mankracht willen hebben om leerlingen uit diverse 

groepen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Helaas past dit niet op de begroting (zie punt verderop 

in deze tekst).  

· Wat we gaan aanscherpen is het aanname beleid om te voorkomen dat we kinderen aannemen die wij niet 

het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben (zie toelichting hieronder). 

 

Passend Onderwijs vraagt om meer tijd Intern Begeleiding + leerkracht die niet gefinancierd kan worden: 

Hoewel HAPPY KIDS voor veel leerlingen passend onderwijs biedt, vanwege hoogbegaafdheid of de behoefte aan 

vernieuwend onderwijs, kunnen wij niet alle kinderen bedienen. De Passend Onderwijs evaluatie door de overheid in 

2021 laat zien dat veel scholen worstelen met het passend onderwijsbeleid van de overheid, omdat het gewoonweg 

niet allemaal past. Ook HAPPY KIDS worstelt daarmee. Ondanks dat HAPPY KIDS veel kinderen heeft geholpen die 

vastlopen op andere scholen vanwege ‘het systeem’, is er bij ons op school geen expertise in gedragsproblemen en 

er is geen mankracht voor. De ervaring leert dat het enkel verliezers oplevert als geprobeerd wordt iets te laten 

passen wat niet past. Ook moeten we als team de behoefte loslaten om iedereen een kans te willen geven/iedereen 

te willen helpen. HAPPY KIDS is tenslotte een organisatie die - gebaseerd op door de overheid bepaalde factoren - 

financiën krijgt om aan door de overheid vastgestelde doelen te voldoen. De conclusie is dat dit passende 

onderwijsbeleid niet voor alle kinderen past (je hoeft hiervoor alleen maar te kijken naar het lerarentekort en het 

toenemende directeuren tekort). 

 

Vanuit de overheid wordt per 50 leerlingen een halve dag IB (Interne begeleiding) bekostigd. We zetten in 2022 

meer tijd in voor IB om het aannameproces van nieuwe leerlingen aan te scherpen. Als school is er namelijk ook te 

voldoen aan duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en tot nu toe heeft overvraging van leerkrachten door 

kinderen met gedragsproblemen geleidt tot hoger ziekteverzuim. 

 

Inhalen corona-achterstanden bij groep 4/5: 

Om alle corona-achterstanden in te halen zouden we meer mankracht willen hebben om leerlingen uit diverse 

groepen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Helaas past dit niet op de begroting. De vraag is natuurlijk 

hoe lang je vast moet houden aan het inhalen van achterstanden en wanneer je moet accepteren dat iets is zoals het 

is. Ook is het natuurlijk mogelijk dat achterstanden in de middenbouw op de langere termijn uit faseren en in groep 

8 geen issue meer zijn. 

Gelukkig laat de februari toetsing 2022 zien dat de resultaten voor groep 6, 7 en 8 uitmuntend zijn.  
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Wanneer het noodzakelijk is, zal er in 2022 extra worden ingezet vanuit de reserves op groep 4/5, de klas met het 

hoogste leerlingaantal en relatief de grootste achterstand. 

Waar we in 2022 financiële meevallers hebben zullen die worden aangewend voor extra inzet op groep 4/5, de klas 

met het hoogste leerlingaantal. 

 

Onderzoeken samenwerking ander schoolbestuur in Utrecht: 

Vanwege het belang dat de overheid hecht aan een minimum leerlingaantal voor scholen, is Stichting HAPPY KIDS 

Education zich aan het oriënteren op het aangaan van een bestuurlijke samenwerking in Utrecht. Een bestuurlijke 

samenwerking met een groot bestuur brengt met zich mee dat de groeinorm voor HAPPY KIDS behaalt wordt en dat 

er samenwerkingsvoordelen zijn zoals het uitwisselen van kennis, leerkrachten en de invalpool. Op het moment van 

schrijven van dit document speelt zich een en ander af op dit veld, echter niks concreets om de begroting op af te 

stemmen. In de begroting is hiervoor een bedrag op bestuurskosten- en beheerskosten opgenomen van 8.000,- 

 

Vanaf februari 2022 vereenvoudigde bekostiging, die nadelig is voor groeischolen: 

Een begroting maken binnen de kaders van bekostigd onderwijs is lastig vanwege de diverse variabelen waardoor de 

financiering wordt bepaald. Mede daarom vereenvoudigt de overheid de bekostiging vanaf 2022. Er zal niet meer 

worden uitgegaan van geld op basis van een leerlingaantal van 1 oktober van het vorige schooljaar, maar op 1 

februari en de groeibekostiging valt weg. Dit is voor een groeischool als HAPPY KIDS ongunstig waar het hele jaar 

leerlingen instromen. Afgelopen jaar hadden we een zodanige toename in leerlingen dat er in november en 

december een groeibekostiging was van €40.648,84. 

Als gevolg van de veréénvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat de bekostiging van de 

schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar bekostiging per kalenderjaar. In de huidige bekostigingssystematiek 

(schooljaarbekostiging) krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m 

december) minder dan 5/12 deel van de totale personele bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur PO in de 

administratie een vordering van 7,12% op het Ministerie van OCW. Het gevolg van de overgang naar 

kalenderjaarbekostiging eind 2022 is dat de vordering op het Ministerie van OCW naar verwachting ultimo 2022 

vervalt met een negatief effect op de reserves van schoolbesturen.  

 

Begroting 2022: 

In 2021 was er een resultaat van €101.539,- over 2021, mede vanwege de groeibekostiging die in november en 

december 2021 binnen kwam van €40.648,84. Dit bedrag nemen we mee naar de begroting voor 2022. Het 

gebruikte online begrotingssysteem waarmee we de begroting maken werkt echter alleen met de begroting en 

inkomende bedragen, het verwerkt niet het bedrag van de reserve, mede doordat normaliter de begroting in 

november van het lopende boekjaar wordt gemaakt voor het komende kalenderjaar waardoor de reserve is over het 

lopende boekjaar een onbekend gegevens is.  

We gaan dus de 40K groeibekostiging van november + december 2021 in 2022 uitgeven. Hierdoor komt de begroting 

voor 2022 uit op een negatief bedrag van minus €40.244,- Zoals hiervoor aangegeven gaat de begroting uit van 

kleinere klassen i.v.m. de corona-achterstanden en zetten we in op de punten genoemd bij de vrijwillige 

ouderbijdrage (vakdocenten, groeps- en vakoverstijgend lesprogramma, gepersonaliseerd leren, sociaal & 

emotioneel welbevinden, executieve functies). 
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4.2 Continuïteitsparagraaf 

A Gegevensset   

A1 Gegevens personele bezetting en leerlingen (kengetallen) 

 

 

Stichting Happy Kids Education Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

Ontwikkelingen personele bezetting 

in fte per 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Directie en management 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

Onderwijzend personeel 2,4 2,4 2,9 3,7 4,4 6,0 7,3 

Onderwijsondersteunend personeel 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Totaal personele bezetting 4,2 3,8 4,2 4,9 5,5 7,0 8,3 

 

Toelichting op meerjarig perspectief ontwikkeling leerlingenaantal en personele bezetting 

Op het strategisch meerjarenplan staat kwaliteit van onderwijs en groei van het aantal leerlingen boven aan. Na een 

aantal jaren van pionieren en gedegen onderwijsontwikkeling en verfijning van het HAPPY KIDS Onderwijs Concept 

heeft de HAPPY KIDS basisschool een stevige basis en goede resultaten in die zin van goede toetsresultaten, goede 

uitstroom naar het voortgezet onderwijs, happy leerlingen en ouders. 

 

De verwachting is dat vanaf midden 2021 de fase van exponentiele groei in leerlingaantal bereikt wordt in plaats van 

lineaire groei zoals in de afgelopen jaren het geval is geweest.  

 

Voor de ontwikkeling van de school in meerjarig perspectief is groei van het leerlingaantal als uitgangspunt genomen 

en op basis daarvan is berekend op welke financiële baten gerekend kan worden. Vervolgens is berekend wat 

daarvoor nodig is qua mensen en middelen tezamen met wat financieel haalbaar is. Tevens is geanalyseerd wat 

nodig is om kwaliteitsonderwijs te bieden en is berekend wat daarvoor nodig is qua mensen en middelen tezamen 

met wat financieel haalbaar is. 

 

2/3 van de middelen voor personeel gaat naar mensen in loondienst en 1/3 van de middelen voor personeel gaat 

naar mensen die worden ingehuurd. Door gebruik te maken van ZZP’ers zijn we flexibel als groeischool om te kunnen 

krimpen of te kunnen groeien wanneer nodig. In de praktijk komen beide situaties voor. 

 

Het HAPPY KIDS Onderwijs Concept is aantrekkelijk voor leerkrachten en blijft leerkrachten aantrekken, wat blijkt uit 

het aantal sollicitatiebrieven dat de school ontvangt. 

  

Stichting Happy Kids Education Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

Ontwikkelingen leerlingenaantal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Leerlingen per teldatum 1 oktober 58 90 110 168 216 288 320 

 58 90 110 168 216 288 320 
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A2 Meerjarenbegroting 

 

Ontwikkelingen leerlingenaantal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Leerlingen per teldatum 1 oktober 58 90 110 168 216 288 320 

 58 90 110 168 216 288 320 

        

Stichting Happy Kids Education 

Realisati

e 

Realisati

e 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Ontwikkelingen personele bezetting in fte 

per 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Directie en management 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

Onderwijzend personeel 2,4 2,4 2,9 3,7 4,4 6,0 7,3 

Onderwijsondersteunend personeel 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Totaal personele bezetting 4,2 3,8 4,2 4,9 5,5 7,0 8,3 

        

        

Stichting Happy Kids Education 

Realisati

e 

Realisati

e 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Resultatenrekening (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Baten        

Ministerie OCW 451 575 578 675 836 1.090 1.407 

Overige overheidsbijdragen 49 34 24 29 37 37 16 

Overige baten 78 111 139 187 237 284 153 

 578 720 741 891 1.110 1.411 1.576 

Lasten        

Personele lasten 413 483 620 709 854 1.100 1.316 

Afschrijvingen 13 29 39 46 55 70 65 

Huisvestingslasten 34 28 35 36 47 51 52 

Overige instellingslasten 82 108 88 98 114 126 138 

 541 648 782 889 1.070 1.347 1.571 

        

Saldo baten en lasten 36 72 -41 2 40 64 5 

Financiële baten 0 0 0 0 0 0 0 

Financiële lasten 0 0 0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat 36 72 -41 2 40 64 5 

        

Resultaatbestemming        

Algemene reserve -5 38 -41 2 40 64 5 

Bestemmingsreserves publiek 0 0 0 0 0 0 0 

Bestemmingsreserves privaat 41 34 0 0 0 0 0 

 36 72 -41 2 40 64 5 
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Realisati

e 

Realisati

e 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Kengetallen (baten en lasten) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Personele lasten in % van totale lasten 76,2% 74,5% 79,3% 79,8% 79,8% 81,7% 83,8% 

Verhouding rijksbijdrage / totale baten 78,1% 79,9% 78,0% 75,8% 75,3% 77,3% 89,3% 

Resultaat in % van totale baten 

(rentabiliteit) 6,3% 10,0% -5,5% 0,2% 3,6% 4,5% 0,3% 

        

        

Stichting Happy Kids Education Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans 

Verkorte balans (x € 1.000) 

31-12-

2020 

31-12-

2021 

31-12-

2022 

31-12-

2023 

31-12-

2024 

31-12-

2025 

31-12-

2026 

        

Activa        

Materiële vaste activa 106 184 171 204 241 246 203 

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

Vorderingen 42 32 30 30 30 30 30 

Liquide middelen 87 95 78 47 50 109 157 

 235 311 279 281 321 385 390 

        

Passiva        

Algemene reserve 118 156 115 117 157 221 226 

Bestemmingsreserves publiek 0 0 0 0 0 0 0 

Bestemmingsreserves privaat 47 81 81 81 81 81 81 

Voorzieningen 3 3 3 3 3 3 3 

Schulden lang 0 0 0 0 0 0 0 

Schulden kort 67 72 80 80 80 80 80 

 235 312 279 281 321 385 390 

        

        

Stichting Happy Kids Education 

Realisati

e 

Realisati

e 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Begroo

t 

Kengetallen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Liquiditeitsratio 1,93 1,76 1,35 0,96 1,00 1,74 2,34 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen) 50% 50% 41% 42% 49% 57% 58% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 71% 77% 71% 72% 75% 79% 79% 

Weerstandsvermogen 13% 9% 4% -1% 0% 5% 7% 

Huisvestingsratio 6% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 

        

        

Stichting Happy Kids Education 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kasstroom uit operationele activiteiten        

Saldo baten en lasten 36 72 -41 2 40 64 5 

Afschrijvingen 13 29 39 46 55 70 65 

Mutaties werkkapitaal        

- Voorraden        
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- Vorderingen -10 -10 -2 0 0 0 0 

- Effecten 0 0 0 0 0 0 0 

- Kortlopende schulden 5 5 8 0 0 0 0 

Mutaties voorzieningen 0 0 0 0 0 -3 -3 

 44 96 4 48 95 131 67 

        

Ontvangen interest 0 0 0 0 0 0 0 

Betaalde interest 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

(Des)investeringen materiële vaste activa        

(Des)investeringen financiële vaste activa        

 0 0 0 0 0 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten        

Mutatie kredietinstellingen   0     

Mutatie overige langlopende schulden   0     

 0 0 0 0 0 0 0 

        

Mutatie liquide middelen 93 197 2 96 190 265 137 

        

Beginstand liquide middelen 144 87 95 78 47 50 109 

Mutatie liquide middelen -57 8 -17 -31 3 59 48 

Eindstand liquide middelen 87 95 78 47 50 109 157 

 

 

Toelichting op balans in meerjarig perspectief 

De belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de groei van het 

leerlingaantal en de daarmee gepaard gaande aanschaf van meubilair, leermiddelen en overig middelen. Gemeente 

Utrecht voorziet in de eerste inrichting van meubilair en eerste aanschaf van lesmiddelen en materialen door vooraf 

op basis van leerlingaantallen een bedrag toe te kennen. 

Dit zullen voor de komende jaren de belangrijkste mutaties zijn aangezien HAPPY KIDS nog een jonge school is en 

volop groeit in leerlingaantal. 

 

De vorderingen betreft subsidies van de gemeente en rijk. In 2020 was er een aanzienlijk bijdrage van de gemeente 

voor 1ste inrichting meubilair in 2020 en lespakketten, in 2021 betrof het bedrag op de balans voornamelijk subsidie 

van het ministerie voor zij-instromers. 

 

Ondanks dat corona in 2020 vroeg om vele extra werkzaamheden is er behoudend begroot over 2021 aangezien we 

de gevolgen van corona niet konden overzien voor de lange termijn en een goede financiële reserve wilde 

opbouwen voor als het daadwerkelijk nodig is. Het is ook daadwerkelijk gelukt in 2021 om behoudend uit te geven 

ondanks dat we vele extra werkzaamheden hadden.  

 

De bestemmingsreserve privaat is in 2021 toegenomen ten op zichte van 2020 vanwege het toegenomen aantal 

leerlingen waarvoor de ouders een vrijwillige ouderbijdrage betaalden. 

 

Opgemerkt mag nog worden dat het HAPPY KIDS initiatief tot stand heeft kunnen komen door private investeringen 

die niet op de balans staan, maar wel degelijk een groot positief effect hebben. Vanaf 2016 is door veel mensen en 
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bedrijven geïnvesteerd in HAPPY KIDS. Het is moeilijk al deze activiteiten en diensten te kapitaliseren maar indien dit 

alles betaald had moeten worden, moet tenminste gedacht worden aan een bedrag van naar schatting € 1 miljoen 

voor de periode van 2016-2019. In dit bedrag zitten onbetaalde werkzaamheden door de directeur-bestuurder, als 

ook de activiteiten terug te lezen op: https://happykids.school/WHY. 

 

Aansluiting meerjarenbegroting bij strategisch meerjarenplan 

Uitgangspunten meerjarenbegroting HAPPY KIDS basisschool Xperience in aansluiting op het strategisch 

meerjarenplan: 

Uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting zijn: 

1. Goed onderwijs bieden aan de leerlingen volgens de eisen van de Inspectie van het Onderwijs en volgens ons 

onderwijsconcept van vernieuwend onderwijs & onderwijs voor hoogbegaafden. 

2. Een gezonde financiële huishouding voor de continuïteit van de bedrijfsvoering; voldoen aan het vereiste 

leerlingaantal 

3. Flexibiliteit: Voor de vormgeving van zowel het onderwijsconcept, het lesprogramma, de 

onderwijsorganisatie en het team is gekozen voor zoveel mogelijk flexibiliteit om zo goed mogelijk in te 

kunnen spelen op de onvoorspelbaarheid van de leerling groei waar elke startende school mee te maken 

heeft. 

 

Ad 1) Goed onderwijs: Het Onderwijsconcept 

Bij HAPPY KIDS zijn acht schoolbrede leerlijnen het uitgangspunt. Diverse groepsleerkrachten en vakdocenten 

geven hier vanuit professionaliteit, passie en plezier invulling aan, waarbij leerrendement voor de leerlingen en 

werkrust voor het team centraal staan.  

We werken groepsoverstijgend en vakoverstijgend.  

We doen hiermee recht aan de leerbehoeften van kinderen (en leerkrachten): ontdekken, ervaren en doen. Deze 

vorm van onderwijs brengt een bepaalde vrijheid met zich mee, die een bepaalde zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid vraagt. Zo wordt ingehaakt op de tendens in de maatschappij van steeds meer 

eigenaarschap, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.  

 

Ad 2) Gezonde financiële huidhouding: de meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting is de resultante van de investeringen, de formatieplannen en het onderhoud gebaseerd 

op het leerlingaantal, met zowel het onderwijsconcept, de eisen van de Inspectie van het Onderwijs als het 

vereiste leerlingaantal als uitgangspunten. Om de continuïteit te garanderen, is er een risicomanagement model 

om bij te sturen waar nodig om zowel het onderwijsconcept te waarborgen, als ook de onderwijskwaliteit en de 

groei van leerling aantal.  

 

Visie op ontwikkeling school en omgang met financiën: 

- Ontwikkeling groei leerlingaantal: Elke school in Nederland moet voldoen aan een bepaald minimum aantal 

leerlingen. Als groeischool heeft HAPPY KIDS de opdracht om elk jaar te groeien in leerlingaantal. 

- Opbouw stevige financiële reserve: Vanaf de start van de school in 2017 ligt het zwaartepunt bij het 

opbouwen van een financiële reserve om tegenvallers en onvoorziene zaken op te vangen en investeringen 

te kunnen doen.  

- Geen leningen: Er worden in principe geen leningen afgesloten. 

- Gebruik maken van sociaal kapitaal: Vele mensen zagen in de afgelopen jaren het nut en de waarde van 

deze school in en hebben onbetaald hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming en groei van de school. 

Dat maakt dat het sociaal kapitaal van deze school enorm groot is. Daarnaast heeft deze hulp eraan 

bijgedragen dat de school een stevige financiële reserve heeft opgebouwd voor als het nodig is. 

- Groei strategie; organische ontwikkeling: De school maakt een mooie organische ontwikkeling door.  

Het eerste anderhalf jaar vanaf januari 2017 lag de focus op de levensvatbaarheid en ontwikkeling van het 

onderwijsconcept.  

Het 2de schooljaar (2018-2019) lag de focus op de transitie van particulier naar bekostigd, vorming van een 

capabel, professioneel team, uitvinden wat wij wel en niet aan passend onderwijs kunnen bieden en 

ontwikkeling van het onderwijsprogramma.  

Het 3de schooljaar (2019-2020) ligt de focus op professionalisering van het team, professionalisering van de 
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onderwijsorganisatie, verbetering van de onderwijsinhoud, het ontwikkelen van een kwaliteitszorgstelsel.  

Het 4de schooljaar (2020-2021) hebben we eindelijk een vaste locatie en daardoor er plek is voor de toename 

van leerlingen. De focus ligt tevens op de ingebruikname van het schoolpand op een wijze die past bij ons 

schoolconcept, daarnaast ligt de focus op doorontwikkeling van het onderwijsprogramma en het vormen 

van een professionele organisatie.  

Het 5de schooljaar (2021-2022) is gericht op de doorontwikkeling van de professionele organisatie met een 

gezonde werkbalans voor de teamleden, want in de wereld waarin alles kan en veel geëist wordt, is het 

belangrijk om gezonde en heldere grenzen te hebben.  

- De verwachte ontwikkelingen voor de komende drie jaren:  

Belangrijk is ten eerste de ingebruikname van ons nieuwe schoolpand in schooljaar vanaf augustus 2020 om 

daar echt ons pand van te maken passend bij ons onderwijsconcept. 

Ten tweede richten we ons op verdere ontwikkeling van het onderwijsprogramma met inzet op steeds meer 

gepersonaliseerd, ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs. 

- Team: We bieden vernieuwend onderwijs waar specifieke kennis, ervaring, kwaliteiten en de juiste attitude 

voor nodig zijn van de teamleden, waarvoor mensen niet bij de PABO worden opgeleid. Werving van de 

juiste, professionele teamleden vraagt extra aandacht en tijd, naast extra tijd om in te werken, evenals 

coaching on the job en soms ook afscheid nemen.  

 

Toelichting op de begroting: 

Op basis van de uitgangpunten, de ervaringen van de afgelopen jaren en de huidige situatie volgt hieronder de 

toelichting op de keuzes die gemaakt zijn om de meerjarenbegroting op te stellen: 

 

Inkomsten: 

Rijksbijdragen:  

- Bijdrage gebaseerd op leerlingaantal 1 oktober: De bekostiging is standaard gebaseerd van het leerlingaantal 

op 1 oktober, van het vorige jaar. Bij een grote groei volgens een bepaalde formule - door het ministerie 

vastgesteld - is er een tussentijdse groeibekostiging.  

- Groeiscenario: In de afgelopen jaren zien we door het jaar heen een constante instroom van leerlingen. 

Doordat er veelal leerlingen van een andere school komen, hebben we al 4 x een groep 8 gehad die daarna 

van school ging. Normaal gesproken stromen bij een nieuwe school vooral van onderaf leerlingen in. 

- Om de groei op te kunnen vangen komt het voor dat we halverwege het jaar met een nieuwe groep starten.  

- Prestatiebox: Scholen ontvangen een bedrag per leerling (op basis van het leerlingaantal 1 oktober van het 

vorige jaar), rond de € 200 per jaar. Het is bedoeld voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, 

duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. Dit is precies wat wij 

belangrijk vinden en waar wij op inzetten. Echter is het bedrag op basis van ons leerlingaantal niet 

toereikend. De vrijwillige ouderbijdrage wordt hier dan ook aan besteed. 

- Materiële instandhouding: Een bedrag per leerling wordt toegekend (op basis van het leerlingaantal 1 

oktober van het vorige jaar, per kalenderjaar) voor alle materiele zaken in en om de school.  

- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs bijdrage per leerling: Vanuit het Samenwerkingsverband komt 

een bedrag per leerling, gebaseerd op het leerlingaantal van 1 oktober vorig jaar. Hier geldt geen 

groeibekostiging. Op dit moment hebben we relatief veel leerlingen - ten opzichte van ander scholen en ten 

opzichte van waar de bekostiging vanuit gaat - die extra aandacht nodig hebben. Het zijn kinderen die met 

hiaten met van een andere school komen. Deze bijdrage van het samenwerkingsverband zetten we in om 

specialistische kennis in huis te halen. Aangezien de bijdrage van het SWV uitgaat van het leerlingaantal op 1 

oktober van het vorige jaar, is dit bedrag voor onze school ontoereikend gezien de groei in leerlingaantal. 

Daarnaast kent het Samenwerkingsverband in individuele, uitzonderlijke gevallen arrangementen toe voor 

leerlingen die extra hulp nodig hebben om tot leren te komen. Deze arrangementsgelden gaan voor 100% 

naar een externe professional. We hebben 3 vaste professionals voor individuele begeleiding waarmee we 

samenwerken. Gelden vanuit het Samenwerkingsverband zijn niet voldoende om passend onderwijs zoals de 

overheid dat bedacht heeft te bieden aan elk kind dat het nodig heeft. De vrijwillige bijdrage van ouders die 

we aanwenden voor de school als totaal draagt er aan bij om passend onderwijs te bieden op het gebied van 

uitdagend onderwijs en het kunnen aanbieden van onderwijs op verschillende niveaus. 

Daarnaast lopen we ertegen aan dat de standaard regels niet passen bij de hoogbegaafde kinderen. Om 

bijvoorbeeld voor vergoedde dyslexie in aanmerking te komen moet een kind diverse jaren opeen de 
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slechtste score halen. Hoogbegaafde kinderen zijn er goed in om te compenseren en halen dan niet de 

slechtste score, terwijl ze wel in aanmerking zouden moeten komen voor hulp bij dyslexie. 

Gemeentelijke subsidies: 

- Eerste inrichting en lespakketten: In 2021 is hiervoor geen bijdrage ontvangen. Begin 2022 is een bedrag 

ontvangen van 24K zodat we voor 108 leerlingen een bijdrage hebben voor de eerste inrichting en 

lespakketten. 

Overige subsidies:  

- We proberen elk jaar ergens een subsidieaanvraag te doen. In 2021 hebben we subsidie gehad voor de 

gezonde school activiteiten waarmee we een periode soep tijdens de lunch konden geven aan de leerlingen, 

in combinatie met lessen over gezond eten. 

Verhuur: 

- Verhuur BSO: We verhuren lokalen aan de Buiten Schoolse Opvang. Daarmee genereren we extra inkomsten.  

Vrijwillige ouderbijdrage: 

- Besteding vrijwillige ouderbijdragen: HAPPY KIDS is een school voor vernieuwend onderwijs en de plek voor 

hoogbegaafde kinderen. Dit vraagt om meer gelden dan vanuit de standaard bekostiging komen. Er wordt 

aan ouders gevraagd om bij te dragen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor:  

o Vakdocenten. 

o Groep overstijgend en vak overstijgend lesprogramma. 

o Stapsgewijze opbouw naar gepersonaliseerd leren. 

o Meer aandacht voor emotioneel en sociaal welbevinden. 

o Programmaleerlijn executieve functies. 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere aangewend voor inzet van extra leerkrachten om de 

kwaliteit van het onderwijs te kunnen behouden en de groepen niet te groot te laten worden, bij voorkeur 

maximaal 24 leerlingen en tijd over te houden voor persoonlijke aandacht voor de leerlingen en 

onderwijsontwikkeling. 

- Verlaging vrijwillige ouderbijdragen: Het doel is vanaf het begin van de bekostiging in 2018 geweest om de 

vrijwillige ouderbijdrage te verlagen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken en met de MR besproken wat de 

hoogte is van de vrijwillige ouderbijdrage. 

- Percentage betalingen vrijwillige ouderbijdrage: de ouderbijdrage is echt vrijwillig. Voor de begroting 

rekenen we daarom met het aantal kinderen op 1 oktober, niet met de kinderen die later nog instromen. 

- Betaalde vrijwillige ouderbijdrage: Over 2021-2022 heeft 97% van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage 

betaald. Hiervan betaalt een groot gedeelte het volledige bedrag. Een gedeelte van de ouders dat niet het 

volledige bedrag kan betalen, vindt het prettig om op een andere wijze bij te dragen door extra te helpen 

met zaken op school. 

 

Uitgaven: 

Formatie/Team: 

- Teamsamenstelling en contractvorm: Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team en taakdifferentiatie 

waarbij vakdocenten voor specifieke vakgebieden worden ingezet. Tevens werken we met groepen met 

verschillende leerjaren samen. Van leerkrachten vraagt het dat ze aan leerlingen van meerdere leerjaren 

lesgeven.  

Voor de opstart van de school is vanuit het oogpunt van risicobeheersing gewerkt met ZZP’ers. Vakdocenten 

zijn aangesteld als ZZP’er. Op deze wijze kan flexibel ingespeeld worden op voorspelde leerling groei en op 

tegenvallende leerling groei.  

We gaan nu voor 1 groep uit van 1 groepsleerkracht voor 3 tot 4 dagen per week en vakdocenten voor 1 tot 

2 dagen per week.  

- Verhouding leerling - leerkracht: We richten ons op groepen van rond de 24 leerlingen. Als het leerlingaantal 

groeit en er is een leerkracht nodig, dan komt daar vanaf het jaar daarop pas de bekostiging voor. Groei kost 

dus in eerste instantie geld omdat er eerst een leerkracht aangenomen moet worden. De ontwikkeling van 

de personele omvang in relatie tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen is voor scholen een uitdaging. 

Bij voorkeur zetten we vooruitlopend op de groei een leerkracht in zodat de onderwijskwaliteit van de groep 

op orde blijft en niet achteruit gaat vanwege te grote groepen.  

Indien de groei van het verwachtte leerlingaantal achterblijft en het een financieel risico wordt, is het 

mogelijk om een ZZP’er minder in te zetten.  
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- Inhuur onderwijzend personeel en inhuur overig personeel: Voor onderwijzend personeel gaan we voor 1 

groep uit van vakdocenten voor 1 tot 2 dagen per week.  

Vanuit het netwerk van de directeur-bestuurder is veel gratis hulp op diverse specialistische gebieden van 

wetgeving, onderwijs, financiën, organisatie etc. Af en toe wordt er specialistische kennis ingehuurd voor 

zaken als onderwijsvernieuwing, arbeidsrecht e.d. Vooraf is lastig inschatten welke kennis ingehuurd moet 

worden, maar elk jaar is dat aan de orde geweest. We nemen daarom voor elk jaar budget op voor inhuur 

overig personeel. 

- Scholing/Professionalisering:  

Voor leerkrachten in loondienst is er budget beschikbaar voor professionalisering. Aan te schaffen boeken, 

deelname aan workshops, cursussen en opleidingen moeten vallen binnen de doelstellingen van de school 

en de kwaliteit verhogen van het onderwijs en begeleiding aan leerlingen. 

Voor de directeur wordt het budget ingezet in het kader van professionalisering alsmede te voldoen aan de 

herregistratie eisen die nodig zijn om geregistreerd te (blijven) staan als registerdirecteur. 

- Arbozorg en arbobeleid/ reservering potentiële ziektevervanging:  

o We maken gebruik van de mogelijkheid die het vervangingsfonds biedt om mee te denken over het 

arbobeleid en laag houden van het ziekteverzuim en hebben daar jaarlijks contact over. 

o Gemiddeld is er 4% ziekteverzuim in Nederland. Stichting HAPPY KIDS Education is verplicht 

aangesloten bij het vervangingsfonds en participatiefonds die een deel van de ziektevervanging en 

WW bijdrage vergoeden. We reserveren voor deze post een percentage van de loonsom.  

o Medewerkers gaan bij ziekte, die langer duurt dan een paar weken, naar de bedrijfsarts via de 

arbodienst MKBasics die zorgdraagt dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. 

- Overige personele kosten: Teamwaardering & teambuilding: Er wordt veel van leerkrachten gevraagd, meer 

dan op de PABO wordt geleerd. Dat mag gewaardeerd worden. Daarnaast zijn leerkrachten naast leerkracht, 

ook teamlid. Het onderwijsprogramma vraagt om een intensieve samenwerking van de teamleden, dat mag 

begeleid worden. Waar nodig krijgen leerkrachten extra bijscholing over specifieke inhoudelijke 

onderwijsonderwerpen of nieuwe lesmethoden.  

Investeringen en afschrijvingen: 

- Meerjaren Investerings Plan: We investeren in ICT omdat we werken met digitaal onderwijs. Dat betekent 

een goed ict netwerk, draadloos internet, goede printers, een leerkrachten laptop en een digibord per 

groep. Bij grotere groei van het leerlingaantal moet de internetbandbreedte toenemen. 

- Onderwijsleermiddelenpakket: De afgelopen jaren hebben we diverse onderwijsleermiddelen aangeschaft. 

We hebben nu de meeste leermiddelen aangeschaft, daardoor hoeven we nu niet zozeer nieuwe 

leermiddelen aan te schaffen maar vooral meer leermiddelen bij groei van het leerlingaantal. 

- Inrichting: De afgelopen jaren hebben we voor ruim 90 leerlingen aan duurzame inrichting aangeschaft, 

welke in het nieuwe pand gebruikt kan worden. Bij verdere leerling groei zullen we weer investeren in tafels 

en stoelen. 

- Vervangingsinvesteringen: Aangezien HAPPY KIDS een jonge school is, is er veel nieuw aangeschaft en hoeft 

er voorlopig weinig vervangen te worden. 

Huisvesting: 

- Huisvesting: De gemeentes voorzien scholen in een pand. De gemeente Utrecht gebruikt bestaande panden 

voor startende scholen. De school wordt dan gebruiker van het pand (dus niet eigenaar), de gemeente is 

verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het huidige pand gaat over een aantal jaren op de schop en dan 

komt er vervangende nieuwbouw. 

- Klein onderhoud: Hoe meer lokalen in gebruik genomen worden, hoe meer kosten er zijn. 

- Schoonmaak: Hoe meer lokalen in gebruik worden genomen, hoe meer schoonmaakkosten er zullen zijn.  

- Schoolplein: vanaf 2020 heeft de school zijn intrek genomen in een nieuw pand. Het doel is om van het 

schoolplein een natuurlijk schoolplein te maken.  

Overig: 

- Uitbesteding administratie en advisering: Het administratiekantoor OHM verzorgt de administratie en 

adviseert over financiën en HR zaken. 

- Licenties onderwijssoftware: Aangezien er gewerkt wordt met digitaal onderwijs, hebben we relatief meer 

kosten aan onderwijssoftware dan gebruikelijk is in het onderwijs en dus minder investeringen in lesboeken. 

Voor veel licenties wordt per jaar per leerling of per groep betaald. De kosten nemen navenant toe met de 

groei van het leerling aantal. 
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- Onvoorzien: Hoe jonger de organisatie hoe meer onvoorziene kosten omdat vooraf niet bekend is wat niet 

werkt en wat moet gebeuren. 

 

De meerjarenbegroting is in februari 2022 goedgekeurd door de raad van toezicht. Er is tijdig met de raad van 

toezicht en MR besproken dat het opstellen van de begroting vertraging opliep vanwege de vele extra 

werkzaamheden door de corona-crisis en de extra werkzaamheden vanwege het lerarentekort waarmee we te 

kampen hadden. In overleg is voorrang gegeven aan andere werkzaamheden dan het opstellen van de begroting, 

waardoor pas in februari de begroting is afgerond en goedgekeurd. 
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B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem. 

4.3.1 Intern risicobeheersingssysteem  

Gedurende het jaar wordt de stand van zaken van de onderdelen bestuur & organisatie, onderwijs, personeel, 

huisvesting/facilitaire zaken & ICT en financiën gemonitord. Naast de stand van zaken worden eventuele risico’s in 

kaart gebracht. Indien nodig worden maatregelen genomen om risico’s te voorkomen en/of te beperken. Het betreft 

deze onderdelen en acties: 

 

1) Bestuur en organisatie: 

Middels beschikbare management informatie zowel vanuit de gegevens van ons onderwijs personeels- en  

administratiekantoor OHM als vanuit de SWOT-analyse - 6 x per jaar - van de directeur-bestuurder wordt de 

stand van zaken van 5 onderdelen (organisatie, onderwijs, personeel, huisvesting, financiën) in kaart gebracht. 

Indien nodig worden maatregelen genomen om risico’s te voorkomen en/of te beperken. 

 

2) Onderwijs: 

Jaarlijks scherpen we ons aanname proces aan van nieuwe leerlingen die van een andere school komen (de zij-

instromende leerlingen) op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar. Op deze manier verbeteren we ons 

vermogen om vooraf een goede inschatting te kunnen maken of de school geïnteresseerde leerlingen 

daadwerkelijk kan bieden wat ze nodig hebben. Hiervoor is het nodig inzichtelijk te maken waar nieuwe 

leerlingen staan qua beheersing van de onderwijsdoelen op moment van start bij ons op school. 

 

Met de vijf jaarlijkse kwaliteitscyclus voor het onderwijs wordt de kwaliteit van het onderwijs gemonitord en kan 

in elke daarop volgende cyclus worden verbeterd en bijgestuurd indien nodig. Datgene wat niet direct kan 

worden aangepakt komt op de planning/ontwikkelagenda. 

 

3) Personeel: 

Het personeels- en administratiekantoor zorgt dat ervoor dat personeelszaken als de aktes, 

arbeidsvoorwaarden, salaris etc. verlopen volgens de wettelijke normen. 

 

Met de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus van het personeel dat uit 3 gesprekken per jaar bestaat 

wordt vinger aan de pols gehouden over het functioneren van het personeel en kan direct worden bijgestuurd 

indien nodig. 

 

In het kader van duurzame inzetbaarheid is er een constante focus op het beheersbaar maken van de werkdruk 

door goed ingerichte processen en de juiste middelen, een goed overzicht wie waarvoor verantwoordelijk is, met 

heldere taakomschrijvingen en beschrijvingen van wat er wel moet gebeuren en daarmee dus ook wat niet 

hoeft.  

 

4) Huisvesting & facilitaire zaken & ICT: 

De facilitair medewerker en directeur-bestuurder hebben een overzicht van de zaken op dit terrein met hun 

noodzakelijke onderhoudsmomenten. Indien er zaken zijn die aandacht behoeven zet de facilitair medewerker 

daar de benodigde acties voor uit. 

  

Vanuit de AVG wetgeving zijn meerdere documenten opgesteld namelijk een informatie- en beveiligingsbeleid (IBP)  

en privacyprotocol.  We zijn ons dagelijks bewust van het feit dat we zorgvuldig met gegevens van anderen om 

moeten gaan. Bij twijfel raadplegen we onze Functionaris Gegevensbescherming. Voor zover bekend aan ons zijn er 

geen datalekken geweest in het boekjaar 2020. 
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5) Financiën: 

Met behulp van het digitale systeem van ons administratiekantoor OHM wordt jaarlijks de meerjarenbegroting 

gemaakt.  

Via dit systeem en is het tevens mogelijk om op elke gewenst moment inzage te hebben in de financiële gang 

van zaken en het exploitatieoverzicht uit te draaien. Op deze wijze kan bijgestuurd worden indien noodzakelijk. 

Tijdens de overleggen met de raad van toezicht worden de zaken besproken die grote invloed hebben op de 

financiële positie. 
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B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s  

De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd, in het laatste kwartaal van een kalenderjaar voorafgaand aan de 

begroting. Het doel is om risico’s te beheersen en de impact zo minimaal mogelijk te houden en risico’s te 

voorkomen waar het kan. De analyse wordt besproken met het bestuur en raad van toezicht. Resultaten uit de 

analyse vormen input voor strategische plannen en jaarplannen en aan urgente risico’s wordt een verantwoordelijke 

gekoppeld. Deze risicoanalyse is een instrument van het bestuur voor sturing en control.  

In een tabel worden risico’s in kaart gebracht voor de deelgebieden:  

A. Personeel; 

B. Demografie;  

C. Materieel;  

D. Financieel; 

E. Governance.  

 

Per deelgebied worden een aantal risico’s benoemd. Er wordt per risico een toelichting gegeven op het benoemde 

risico. Verder wordt aangegeven hoe groot de kans is dat het risico optreedt en hoe groot de impact is, dit gebeurt 

met de aanduiding: L (laag), M (midden), H (hoog). Middels de kolom assessment wordt aangegeven wat gedaan 

wordt om het risico te beheersen. 

De 5 belangrijkste punten uit het risicobeheersingsmodel zijn: 

 

 Risico  Toelichting Kans 

Impact 

Assessment / IB-maatregel 

A Personeel    

A1 Formatie vs 

Financiering 

Risico mbt formatiekosten: de rijks 

financiering is op basis van de specifieke 

factoren:  

1. Leeftijd (GGL) van personeel in 

loondienst (niet zzp’ers of ander tijdelijk 

personeel)  

2. T-1 vs T systematiek  

 

1) De komende jaren wordt een 

stijging van de gewogen 

gemiddelde leeftijd van de 

medewerkers in loondienst 

verwacht. Echter een deel van 

het personeel werkt als ZZP’er, zij 

zijn gemiddeld ouder dan de 

medewerkers in loondienst. Voor 

de GGL worden de ZZP’ers niet 

meegenomen waardoor de GGL 

lager is en relatief minder geld 

wordt ontvangen. 

2) Risico bij groeischool is dat 

financiering gebeurt op T-1 

systematiek waardoor er de 

uitgaven voor een leerkracht 

mogelijk/meestal hoger zijn dan 

de inkomsten voor leerlingen. 

Vanaf februari 2022 gaat de 

bekostiging vereenvoudigd 

H - H Kleine scholen toeslag vanuit de 

overheid biedt enige compensatie 

voor een groeischool.  

ZZP’ers maken een flexibele schil 

mogelijk wat risico verkleint als 

het leerling aantal minder snel 

groeit dan prognose groei 

leerlingaantal. 
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worden. Voor een groeischool is 

dit nadelig omdat de 

groeibekostiging wegvalt. 

B Demografie    

B1 Leerlingaantal 

groei 

Groeischool risico:  

Ipv groei van onderaf, is er in alle 

klassen zij-instroom van leerlingen. 

Risico is dat leerlingen op andere 

scholen hiaten hebben opgelopen die 

school niet kan verhelpen.  

 

Groot risico op zij-instromende leerlingen 

met hiaten of grote 

gedragsproblematiek, zorgvuldig 

aanname proces is nodig. Prognose voor 

Utrecht is grote groei in inwoneraantal 

voor de komende jaren, dus ook groei 

van schoolgaande kinderen. 

H - H Kleine scholen toeslag vanuit de 

overheid biedt enige compensatie 

voor een groeischool.  

 

ZZP’ers maken een flexibele schil 

mogelijk wat risico verkleint als 

leerling aantal minder snel groeit 

dan prognose groei leerlingaantal. 

C Materieel    

C5 Materiele 

exploitatie 

Risico dat materiele exploitatie 

onvoorspelbaar is en leidt tot negatieve 

effecten op het financieel resultaat.  

 

Vanwege verhuizing in augustus 2020 

was in 2020 de materiele exploitatie 

onvoorspelbaar. Met behulp van het 

financiële systeem van het 

administratiekantoor was goed overzicht 

te houden over de financiële ruimte.  

 

Als groeischool is vooraf onduidelijk hoe 

groot de groei in een jaar is, daarom is 

Planning & Control cyclus extra belangrijk 

M - H Begroting maken en sturen op 

realisatie versus budget door 

middel van prognose volgens 

vastgestelde P&C cyclus:  

- Bestuur bespreekt maandelijks 

financiële exploitatie.  

- Bestuur en RvT bespreken 

financiën ieder kwartaal. 

D Financieel    

D Rijksfinanciering, 

lumpsum 

Risico op korte termijn dat te weinig of 

minder dan begroot rijksbekostiging 

wordt ontvangen of lange termijn dat 

indexatie achterblijft of regelingen 

veranderen terwijl er structurele 

verplichtingen worden aangegaan 

(frictiekosten).  

 

Bekostiging is op basis van leerlingaantal. 

Groeibekostiging bij grote groei verkleint 

het risico. 

 

Impact van corona is in 2021 zichtbaar 

geworden door minder nieuwe leerlingen 

dan begroot door de door de overheid 

bepaalde schoolsluitingen.  

Impact van corona is meer dan de 

onderwijsachterstanden, het heeft veel 

gevraagd van leerkrachten, directeuren, 

bestuurders en ander onderwijzend en 

ondersteunend personeel. 

H - H Meerjaren financieel beleid 

voeren op basis van huidige 

regelingen en borgen 

veranderend beleid in 

meerjarenramingen.  

 

Onderwijsadministratie kantoor 

houdt financiële wetgeving bij en 

verwerkt dit in het 

begrotingssysteem. 

 

In 2021 goed monitoren wat de 

impact is van corona en vanuit het 

organisatiebelang in samenspraak 

met de MR en RvT de meest 

passende keuzes maken hoe dat 

op te vangen. 
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D  Risico financiële wet- en regelgeving. 

 

Het in de wet vastgelegde minimum aantal 

leerlingen is i.v.m. de continuïteit een risico.  

 

Elke school heeft een 

instandhoudingsnorm qua leerlingaantal 

en startende scholen hebben in 8 jaar tijd 

een bepaald leerlingaantal te behalen. 

Dit leerlingaantal wordt o.a. bepaald op 

basis van het inwoneraantal van het 

gebied waar de school gevestigd is. 

H Voor HAPPY KIDS als startende 

school in 2018 is dus de groei van 

het leerlingenaantal belangrijk. Er 

geldt een groeinorm van 310 in 8 

jaar tijd. 

 

We zetten in op leerlinggroei door 

te zorgen dat ons onderwijs 

kwalitatief goed is, het team met 

enthousiasme samenwerkt in 

goede werkomstandigheden. We 

organiseren regelmatig Open 

Middagen zodat nieuwe ouders 

en kinderen kunnen kennismaken.  

 

Een samenwerking met een ander 

bestuur binnen Utrecht wordt 

onderzocht door het bestuur van 

Stichting HAPPY KIDS Education in 

samenwerking met de RvT en MR. 

Het is mogelijk om dezelfde 

zelfstandigheid te behouden als er 

wordt samenwerkt met een ander 

bestuur en alle scholen die onder 

bij besturen vallen voldoen aan de 

instandhoudingsnorm. 

E Governance: 

Kwaliteit – ARBO - 

AVG 

   

E1 Onderwijskwaliteit Risico dat doelstellingen niet worden 

gehaald met als consequenties 

onderzoek inspectie en negatieve 

impact voor leerlingen.  

 

In 2019 gaf het periodieke inspectie 

onderzoek aan dat kwaliteitsborging 

verbetering behoeft. Als startende school 

(sinds 2018 bekostigd) was tijd nodig 

voor ontwikkeling kwaliteitsborging. In 

2020 en 2021 is goed 

kwaliteitsborgingsstelsel ontwikkeld. 

In november 2021 bracht Inspectie van 

het Onderwijs een bezoek aan de school 

en oordeelde positief over het aspect 

kwaliteit (zie rapportage maart 2022). 

M - H Doelstelling is de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. 

Rijksoverheid doet dit door het 

kwaliteitskader aan te blijven 

scherpen. Stichting HAPPY KIDS 

Education doet dit door continu 

aandacht voor 

kwaliteitsverbetering, het 

formuleren van eigen opdrachten 

(naast de wettelijke), met de 

ambities om de school boven de 

landelijke norm te laten scoren. 

 

 

Effecten van corona: 

Over 2020 was de financiële impact vanwege corona beperkt aangezien er sprake is van een slagvaardige 

organisatie. Het was mogelijk om zonder extra financieel middelen, maar met extra inspanning van het team en 

directie, de crisis de baas te kunnen.  

 

In 2021 heeft corona meer impact vanwege de extra werkzaamheden en de emotionele belasting van leerlingen, 

ouders, team en andere betrokkenen bij het onderwijs. Waar er eerst nog bepaalde werkzaamheden uitgesteld kon 
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worden, zijn in 2021 de werkzaamheden en emotionele impact gaan stapelen. De impact is dermate dat die niet 

meer op te vangen is met de bestaande werkwijze en middelen. In 2021 zijn we dan ook dankbaar dat de NPO 

gelden ingezet kunnen worden.  

 

Hoewel de impact van het corona virus op de organisatie en het onderwijs groot is verwacht het bestuur van 

Stichting HAPPY KIDS Education geen verhoogde risico’s ten aanzien van de continuïteit van de Stichting HAPPY KIDS. 

De belangrijkste risico’s betreffen de gezondheid van de leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs.  

De uitbraak van het corona virus heeft een zeer beperkte invloed op de financiële cijfers over het boekjaar 2020. Het 

bestuur van de Stichting HAPPY KIDS neemt passende maatregelen om de onderwijsactiviteiten in 2021 te 

verzorgen. De jaarrekening 2021 is opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit.  
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B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

Verslag raad van toezicht over 2021 

Als raad van toezicht toetsen wij de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs) opbrengsten die met de 

ingezette middelen worden behaald. Onderwijs is in onze ogen doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke 

kosten worden gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt. Een causale relatie tussen inspanningen 

en middelen aan de ene kant en onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten aan de andere kant is niet eenvoudig 

aan te tonen. Wij geven aan onze toetsing op de doelmatigheid invulling door:  

1. Periodieke gesprekken met de directeur-bestuurder;  

2. Tenminste eenmaal per jaar een gesprek met de medezeggenschapsraad;  

3. De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te beoordelen en goed te keuren, 

evenals het goedkeuren van de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenplan. 

4. De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de hand van door de schoolleiding 

aangeleverde tussentijdse sturingsinformatie;  

5. Jaarlijks kennisnemen van het externe financiële benchmarkonderzoek van Vensters en de analyse van de 

directeur-bestuurder van deze benchmark bespreken; 

6. De uitkomsten van de interne audits en testen op de onderwijskwaliteit te beoordelen;  

7. Monitoring op de realisatie in het instellingsplan/strategisch beleidsplan afgesproken prestatie indicatoren;  

8. Kennis te nemen van (formele) klachten van leerlingen/ouders en de reactie van de school;  

9. Een enquête over de kwaliteit van het onderwijs uit te zetten onder de leerlingen en het personeel;  

10. Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de onderwijskwaliteit en daarin 

afgesproken (verbeter) maatregelen;  

11. Werkbezoeken op locatie organiseren;  

12. Kennisontwikkeling en uitwisseling in koepelorganisaties, samenwerkingsverbanden en andere 

overlegorganisaties;  

13. Kennisname van de onderwijsresultaten; 

14. Bevindingen en rapportages van de controlerend en onafhankelijk accountant te beoordelen. 

 

De raad van toezicht heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages, verslagen en door de 

gesprekken met de bestuurder, de medezeggenschapsraad, het overleg met de accountant een goed beeld gevormd 

van de stand van zaken, de rechtmatige verwerving en de rechtmatige & doelmatigheid van de besteding van de 

rijksmiddelen. Ook heeft de raad toegezien op naleving van de wettelijke voorschriften en de benoeming van de 

externe accountant. De raad treedt op als werkgever van het bestuur en in dat kader heeft er een functionerings-

gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De raad heeft toegezien toe op de uitvoering van de Code Goed bestuur 

en constateert geen afwijkingen hiervan. Op basis van wederzijds respect en rolbewustzijn is er sprake geweest van 

het volgen van de gang van zaken en vooral ook van sparren en meedenken met de bestuurder over het heden en de 

nabije toekomst.  

  

In 2021 heeft de raad van toezicht vijf maal vergaderd. De belangrijkste en weerkerende onderwerpen tijdens de 

vergaderingen van dit jaar waren:  

· het lerarentekort en hoe hiermee om te gaan;  

· de onderwijskwaliteit, mede in het kader van de herstelopdracht van het bestuur;  

· de strategische koers.  

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn verder onder andere de volgende items aan de orde geweest:  

· de financiële stand van zaken en de opvolging van de opmerkingen van de accountant in het 

accountantsverslag;  

· de verschillende ontwikkelingen op de scholen, zoals de leerlingaantallen, het personeelsverloop, de 

bevindingen van de inspectie en de huisvesting;  

· het meerjaren formatieplan en de meerjarenbegroting en de goedkeuring/vaststelling hiervan;  

· de impact van Corona op het onderwijs en het personeel in de scholen;  

· het ziekteverzuim;  

· evaluatie van het functioneren van het bestuur;  
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· een evaluatie van het functioneren van de Raad zelf;  

· de bestuurlijke dialoog werd intensief gevoerd. Alle relevante beleidsthema’s en onderwerpen zijn in de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde geweest.  

Voor zover wij kunnen beoordelen in onze toezichthoudend rol zijn wij van mening dat de directeur-bestuurder de 

middelen doelmatig inzet. Dit oordeel wordt onderbouwd met: 

1. Positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders, kinderen en toezichthouders;  

2. Innoverende en vernieuwende onderwijsconcepten (o.a. digitalisering en gepersonaliseerd leren);  

3. De afhandeling van de klachten;  

4. De beleidsrijke meerjarenbegroting;  

5. Toereikende financiële positie op basis van signaleringswaardes Inspectie van het Onderwijs. 

 

Doelmatigheid van inzet van de middelen in relatie tot de doelstellingen/onderwijsprestaties staat de komende jaren 

bovenaan op de agenda, inclusief de wijze waarop de realisatie hiervan (tussentijds) wordt aangetoond. 

 

Op zorgvuldige wijze is de meerjarenbegroting voor 2022 besproken en goedgekeurd. De doelmatigheid van de 

besteding van de publieke middelen, alsook de besteding van de middelen uit de ouderbijdrage, zijn uitvoerig 

besproken en door de raad van toezicht getoetst. 

Daarnaast is voldaan aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en wordt erop toegezien dat dit gehandhaafd 

wordt zoals de bedoeling is. 

Gedurende het jaar heeft de directeur-bestuurder regelmatig middels verslagen en bij gezamenlijke overleggen 

verslag uitgebracht over de stand van zaken van de groei en de resultaten van de school, evenals van de risico’s en 

strategische vraagstukken. 

 

De raad van toezicht heeft in haar overleg met de directeur-bestuurder onder meer aandacht gehad voor de unieke 

uitdagingen van onderwijs in COVID-19 omstandigheden en de impact die dit zowel in tactisch- en operationele 

sfeer, als in strategische zin voor de organisatie heeft. 

 

Over de loop van 2021 hebben de raad van toezicht en directeur-bestuurder regelmatig overleg gevoerd over de 

ontwikkelingen binnen de organisatie en de daaraan gerelateerde financiële, bestuurlijke en organisatorische 

risico’s, keuzes, overwegingen. 

Bijzondere aandachtspunten van de raad van toezicht zijn daarbij de financiële continuïteit en groeidoelstelling in 

het kader van de Bekostigings-criteria. De uitdagingen en onzekerheden die gepaard gaan met de verhuizing van de 

school, en aanzienlijk gecompliceerd door de COVID-crisis maken dat met name de groeiprognose onderwerp van 

aandacht is en blijft. 

De raad van toezicht heeft vanuit haar werkgeversfunctie het functioneren van de directeur-bestuurder 

geëvalueerd. Daarbij is gelet op onder meer de samenwerking tussen bestuurder en toezichthouder, rapportage, en 

de totstandkoming van besluitvorming. Daarnaast zijn de voornaamste verwachtingen vanuit de raad van toezicht 

als werkgever besproken.  

Vanuit haar taak als toezichthouder op het functioneren van de directeur-bestuurder enerzijds, en haar adviserende 

taak anderzijds heeft de raad van toezicht een rol in de diverse besluitvormingsprocessen waarbij de Wet op het 

Primair Onderwijs, het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs, evenals de missie en visie uitgangspunten 

zijn. 

De raad van toezicht heeft, samen met de directeur-bestuurder op een aantal momenten in het jaar de financiële 

situatie van de organisatie besproken, inclusief naleving van het treasury beleid en naleving Code Goed Bestuur 

primair onderwijs.  

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de Stichting HAPPY KIDS Education voldoet aan de voorwaarden van de 

ANBI status. 

Directeur-bestuurder heeft in samenspraak met de RvT zorgvuldig het proces doorlopen om na 3 jaar een nieuw 

accountantskantoor te kiezen. 
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Ondanks de significante uitdagingen die COVID-19 op de hele organisatie uitoefent, kan de Raad van Toezicht 

vaststellen dat aan de belangrijkste graadmeters goed wordt voldaan: tevreden leerlingen met goede leerresultaten. 

 

Raad van toezicht Stichting HAPPY KIDS Education 

Namens deze, 

Anne Jan van den Dool 

 



Telefoon: 06-15186516

Website: www.happykids.school

E-mail: sella.van.de.griend@happykids.school
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Stichting Happy Kids Education

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 184.347            106.209            

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 149.366 62.831

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 34.981 13.405

1.1.2.4 MVA in uitvoering 0 29.973

184.347 106.209

1.2.2 Vorderingen 31.873 41.749

1.2.2.2 Ministerie van OCW 19.691 33.034

1.2.2.10 Overige vorderingen 276 2.470

1.2.2.15 Overlopende activa 11.906 6.245

31.873 41.749

1.2.4 Liquide middelen 95.278 87.134

1.2.4.2 Banken 95.278 87.134

95.278 87.134

Totaal  Activa 311.498 235.092

 31 december 2021  31 december 2020

€ €
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Stichting Happy Kids Education

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 237.158            165.078            

2.1.1.1 Algemene reserve 155.982 117.972

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 0 0

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 81.176 47.106

237.158 165.078

2.2 Voorzieningen 2.730 2.730

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 2.730 2.730

2.730 2.730

2.4 Kortlopende schulden 71.610 67.284

2.4.8 Crediteuren 12.083 12.054

2.4.9.1 Loonheffing en premies 10.439 15.987

2.4.10 Pensioenpremies 4.496 3.763

2.4.12 Overige kortlopende schulden 1.242 2.790

2.4.19 Overlopende passiva 43.350 32.690

71.610 67.284

Totaal  Passiva 311.498 235.092

 31 december 2021  31 december 2020

€ €
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Stichting Happy Kids Education

alsnog tonen Staat van baten en lasten 2021

alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 575.226 465.085 450.933

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 34.236 0 48.946

3.5 Overige baten 110.482 127.000 77.869

Totaal  Baten 719.944 592.085 577.748

4 Lasten

4.1 Personele lasten 482.568 459.838 412.459

4.2 Afschrijvingen 29.125 15.087 12.516

4.3 Huisvestingslasten 27.886 32.320 34.310

4.4 Overige instellingslasten 108.285 75.600 82.051

Totaal  Lasten 647.864 582.845 541.336

Saldo baten en lasten 72.080 9.240 36.412

Exploitatieresultaat 72.080 9.240 36.412

Pagina 64



Stichting Happy Kids Education

Kasstroomoverzicht 2021

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 72.080 36.412

Afschrijvingen 29.125 12.516

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 9.876 -20.240

- Kortlopende schulden 4.326 -29.243

115.407 -555

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest 0 0

0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -107.263 -56.098

-107.263 -56.098

Mutatie liquide middelen 8.144 -56.653

Beginstand liquide middelen 87.134 143.787

Mutatie liquide middelen 8.144 -56.653

Eindstand liquide middelen 95.278 87.134

2021 2020

€
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Stichting Happy Kids Education

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De Stichting Happy Kids Education verzorgt onderwijs aan de bij de school ingeschreven

leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Tevens worden

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen  aangemerkt als verbonden partij.

Hetzelfde geldt voor statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de 

instelling en nauwe verwanten.

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 

bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en 

passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in 

hele euro's. 

Pagina 66



Stichting Happy Kids Education

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Groot onderhoud aan de gebouwen wordt conform de componentenmethode geactiveerd op de balans en

afgeschreven.

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen

Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Meubilair 6,67%

Inventaris en apparatuur 10,00% 20,00%

ICT 20,00% 25,00%

Leermiddelen 12,50%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Financiële vaste activa

De eerste waardering van de financiële vaste activa is de reële waarde en de vervolgwaardering is de

geamortiseerde kostprijs.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
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waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten

op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Stichting Happy Kids Education maakt geen gebruik van financiële

derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van

de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen

van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de

regeling van 19 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.

Vlottende activa

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen Vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek

Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de

exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

Bestemmingsreserve privaat

Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag

tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een

private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen

 contante waarde. Aan hand van de looptijd en de disconteringsvoet is bepaald dat het

 effect van de tijdswaarde niet materieel is, waardoor de voorzieningen conform RJ 252

effectief gewaardeerd zijn tegen nominale waarde

Pensioenvoorziening

Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Pensioenrechten

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)

dit toelaat. Naar de stand van januari 2022 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 107,9%. Naar

de stand van 31 december 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110,2% (bron: website

www.abp.nl).
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De Stichting Happy Kids Education heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen

in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

De Stichting Happy Kids Education heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. 

Kortlopende schulden

De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiele exploitatie 

opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen

uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking

heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Niet geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar

waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot 

geen verrekeningsclausule heeft) worden naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten 

verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende

passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.

Geoormerkte OCW-subsidies met een verrekeningsclausule (G2-doelsubsidies waarbij het overschot wordt

terugbetaald) worden naar rato van de voortgang van de subsidiabele lasten verwerkt in de staat van baten

en lasten. De nog niet bestede subsidies per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen 

subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.

Zodra de bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen, wordt het restant gepresenteerd als kortlopende

verplichting.

Overige overheidsbijdragen

Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van 

OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 

het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Lasten

Personeelslasten

Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Overige lasten

De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

1 Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2020 2020 31-dec-20 2021 2021 2021 31-dec-21

1.1.2.3.0 Meubilair 20.784 -1.350 19.434 41.572 0 -2.633 58.373

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 11.471 -5.020 6.451 6.564 0 -2.987 10.028

1.1.2.3.2 ICT 82.538 -15.619 36.946 34.483 0 -20.437 80.965

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 15.937 -2.532 13.405 24.644 0 -3.068 34.981

1.1.2.4.2 MVA in uitvoering en vooruitbet 0 0 29.973 0 0 0 0

130.730 -24.521 106.209 107.263 0 -29.125 184.347

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2021 2021 31-dec-21 % %

1.1.2.3.0 Meubilair 62.356 -3.983 58.373 6,67%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 18.035 -8.007 10.028 10,00% 20,00%

1.1.2.3.2 ICT 117.021 -36.056 80.965 20,00% 25,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 40.581 -5.600 34.981 12,50%

237.993 -53.646 184.347

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 

afschrijvingspercentages
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31-dec-21 31-dec-20

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.2 Ministerie van OCW 19.691 33.034

1.2.2.10 Overige vorderingen 276 2.470

1.2.2.15 Overlopende activa 11.906 6.245

31.873 41.749

31-dec-21 31-dec-20

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 276 2.470

276 2.470

31-dec-21 31-dec-20

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 7.063 1.095

1.2.2.15 Overige overlopende activa 4.843 5.150

11.906 6.245

31-dec-21 31-dec-20

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.2 Banken 95.278 87.134

95.278 87.134
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2 Passiva

31-dec-21 31-dec-20

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 155.982 117.972

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 81.176 47.106

237.158 165.078

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-20 resultaat mutaties 31-dec-21

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.2 Algemene reserve 117.972 38.010 0 155.982

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 47.106 34.070 0 81.176

165.078 72.080 0 237.158

31-dec-21 31-dec-20

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 2.730 2.730

2.730 2.730

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Rente Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-20 2021 2021 2021 Mutatie* 31-dec-21

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 2.730 0 0 0 0 2.730

2.730 0 0 0 0 2.730

* bij netto contante waarde

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-21

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 0 0 2.730 2.730

0 0 2.730 2.730

31-dec-21 31-dec-20

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.8 Crediteuren 12.083 12.054

2.4.9.1 Loonheffing en premies 10.439 15.987

2.4.10 Pensioenpremies 4.496 3.763

2.4.12 Overige kortlopende schulden 1.242 2.790

2.4.19 Overlopende passiva 43.350 32.690

71.610 67.284
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31-dec-21 31-dec-20

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 149 1.031

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 1.093 1.759

1.242 2.790

31-dec-21 31-dec-20

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 21.680 17.831

2.4.17 Rechten vakantiegeld 7.079 8.616

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 14.591 6.243

43.350 32.690
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt

verstrekt.

Omschrijving

Kenmerk Datum

Subs, Inhaal- en onderst. Progr. IOP5-42768-PO 12-7-2021

Subs. Zij-instroom PO-G5 20-7-2020

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per  ultimo verslagjaar.

Bedrag van Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen per

Omschrijving de toewijzing vorig verslagjaar

 kst t/m vorig 

verslagjaar verslagjaar verslagjaar

 kosten in 

verslagjaar 31 dec verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen per

Omschrijving de toewijzing vorig verslagjaar

 kst t/m vorig 

verslagjaar verslagjaar verslagjaar

 kosten in 

verslagjaar 31 dec verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking 

geheel uitgevoerd en afgerond

J/N

Ja

Ja
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichting

Huurrechten

Bij Stichting Happy Kids Education lopen de volgende huurverplichtingen.

Stichting Happy Kids Education is met ingang van 31-08-2020 een huurovereenkomst aangegaan met BSO Happy 

Kids met een looptijd van 1 jaar tegen een huurprijs van ca. € 5.000 per jaar.

De huurovereenkomst wordt na een jaar stilzwijgend verlengd.

Langlopende contracten

Bij Stichting Happy Kids Education lopen de volgende meerjarige contracten:

Omschrijving                                            ingangsdatum              Opzegtermijn        Looptijd       omvang pj

Onderwijsbureau Hollands Midden              01-05-2019                     9 maanden            1 jaar              € 11.000

Primefa  (onderhoudscontract)                     01-05-2021                      3 maanden             5 jaar                €     400

Milieu service Nederland                               13-07-2020                      3 maanden             2 jaar                €  1.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1.0 OCW lumpsum 322.501 281.758 272.767

3.1.1.1.0.1 OCW Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 16.945 0 0

3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 99.740 94.774 90.149

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 5.692 10.149 8.575

3.1.1.1.5.1 OCW Professionalisering personeel en begeleiding 2.274 0 0

3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 69.515 69.564 63.615

3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 38.513 0 566

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 20.046 8.840 15.261

575.226 465.085 450.933

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen 10.628 0 39.946

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen 23.608 0 9.000

34.236 0 48.946

Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 70.920 110.000 67.178

3.5.1 Verhuur 6.690 6.000 5.380

3.5.4 Sponsoring 26.500 11.000 4.766

3.5.10 Baten van derden 4.200 0 0

3.5.10.2 Overige baten 2.172 0 545

110.482 127.000 77.869

Totaal baten 719.944 592.085 577.748
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 109.624 107.236 109.248

4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 179.205 239.602 169.804

4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 7.216 0 42.506

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 0 0 2.419

4.1.1.5 Loonkosten overig 0 0 0

296.045 346.838 323.977

Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 186.684 90.400 99.722

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 3.107 4.500 10.720

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 22 10.000 261

4.1.2.3.2 Werving en selectie 186 0 0

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 748 0 278

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 1.637 8.100 2.890

192.384 113.000 113.871

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -5.861 0 -15.594

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) 0 0 -9.795

-5.861 0 -25.389

Personele lasten 482.568 459.838 412.459

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 209.049 261.838 228.752

4.1.1.2 Sociale lasten 34.688 35.000 40.945

4.1.1.3 Premies Vf/Pf en Risicofonds 17.750 20.000 20.669

4.1.1.5 Pensioenlasten 34.558 30.000 33.611

Totaal lonen en salarissen 296.045 346.838 323.977

In de pensioenlasten 2021 en 2020 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 3,80 FTE's werkzaam (2020: 4,23 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2021 2020

Directie 1,00 1,00

Onderwijzend personeel 2,27 2,43

Onderwijs ondersteunend personeel 0,40 0,80

3,67 4,23
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Investeringen  

4.2.0.3 Investeringen in meubilair 41.572 0 5.109

4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen 24.644 3.000 1.808

4.2.0.5 Investeringen in inventaris en apparatuur 6.564 3.000 1.754

4.2.0.6 Investeringen in ICT 34.483 27.000 47.427

4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans -107.263 -33.000 -56.098

0 0 0

Afschrijvingen

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 2.633 1.356 1.118

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 2.987 2.542 2.171

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 20.437 9.270 7.385

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 3.068 1.919 1.842

29.125 15.087 12.516

Huisvestingslasten

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 13.929 9.000 23.558

4.3.4.0 Energie en water 12.159 14.520 7.947

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 9 3.600 200

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 1.789 1.200 298

4.3.8.0 Overige huisvestingslasten 0 4.000 2.307

27.886 32.320 34.310

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 12.450 12.000 14.253

4.4.1.1 Accountantskosten 12.312 5.000 8.927

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 1.503 600 793

4.4.1.3 Verzekeringen 2.244 1.700 1.660

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 2.909 3.000 2.445

4.4.1.6 Schooladministratie 1.473 800 1.162

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 14.090 16.000 8.912

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 2.723 2.500 427

49.704 41.600 38.579

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 12.312 5.000 8.927

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 0 0 0

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen 0 0 0

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 0 0 0

12.312 5.000 8.927
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 26.471 10.000 15.707

4.4.3.1 Reproductiekosten 2.594 2.700 1.512

4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 4.422 2.000 6.739

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 9.822 13.200 7.848

43.309 27.900 31.806

Overige lasten

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 10.643 3.000 8.180

4.4.5.5 Kantinekosten 381 0 766

4.4.5.1 Overige schoolkosten 4.248 3.100 2.720

15.272 6.100 11.666

4.4 Overige instellingslasten 108.285 75.600 82.051

Totaal lasten 647.864 582.845 541.336

Resultaat 72.080 9.240 36.412
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 72.080 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-20 resultaat mutaties 31-dec-21

€ € € €

Algemene reserve 117.972 38.010 0 155.982

Bestemmingsreserves privaat 47.106 34.070 0 81.176

165.078 72.080 0 237.158

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-20 resultaat mutaties 31-dec-21

€ € € €

Algemene reserve 117.972 38.010 0 155.982

Algemene reserve private middelen 47.106 34.070 0 81.176

165.078 72.080 0 237.158
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2021 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Stichting Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs (21610) Stichting 4

Stichting vrienden van Happy Kids Stichting 4

BSO Happy Kids 4

De buitenschoolse opvang HAPPY KIDS is opgericht per 1 augustus 2020. De directeur-bestuurder van 

Stichting Happy Kids Education  exploiteert deze buitenschoolse opvang vanuit haar éénmanszaak Sella’Vie. 

De buitenschoolse opvang is gehuisvest in het zelfde pand als de Stichting HAPPY KIDS Education en huurt met 

in kennisgeving van  de gemeente Utrecht het speellokaal en het leerplein van Stichting HAPPY KIDS Education. 

Daar de centrale leiding over beide vennootschappen ontbreekt en er geen sprake is van een economische eenheid 

(geen sprake van een feitelijke beleidsbepalende invloed in BSO HAPPY KIDS), hoeft er in de jaarrekening 2021 geen 

consolidatie plaats te vinden tussen de BSO HAPPY KIDS en Stichting HAPPY KIDS Education.
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WNT-verantwoording 2021

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Per 1 januari 2016 is de

maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Happy Kids Education van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2021 is € 124.000 Aantal punten 4

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van februari 2021 ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige

vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

       king vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 1-jan-21 31-dec-21

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 1-jan-20 31-dec-20

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2020

Individueel WNT-maximum

S.M. van de Griend

1,0

Directeur-bestuurder

Ja

92.524

124.000

N.v.t

13.464

1,0

77.702

78.289

14.235

92.524

Ja

119.000

91.166
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021

Naam topfunctionaris

A.J. van den Dool

N. van Manen

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 

in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Functie

Lid

Lid
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 42768

Naam instelling Stichting Happy Kids Education

KvK-nummer 67938892

Adres Winterboeidreef 6, 3561 HX  UTRECHT

Telefoon 06-15186516

E-mailadres sella.van.de.griend@happykids.school

Website www.happykids.school

Contactpersoon

Naam Dhr. N. Groeneveld

Adres Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

31JK Happy Kids Basisschool
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

blz 1 acc verkl
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Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren. 90  
 

 
Aan de raad van toezicht en  
college van bestuur van 
Stichting HAPPY KIDS Education 
Winterboeidreef 6 
3561 HX  Utrecht 
 
 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting HAPPY KIDS Education te Utrecht gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel: 
 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting HAPPY KIDS Education op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

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

 
De jaarrekening bestaat uit:  
 

 de balans per 31 december 2021;  

 de staat van baten en lasten over 2021; en  

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere   
toelichtingen.  

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

 het bestuursverslag;  

 de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  
 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.  

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  
college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is college van 
bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die college van bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet college van bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij college van bestuur het voornemen 
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de onderwijsinstelling.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s:  
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van  
 materieel belang zijn; 

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

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  

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

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

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

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

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Amsterdam, 30 juni 2022 
 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
 
 
Was getekend 
 

 
De heer C. Rabe 
Registeraccountant 
 



Stichting Happy Kids Education

Ondertekening van de jaarrekening

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2021 sluitend met een resultaat van € 72.080 vast.

Utrecht,      juni 2022

S.M. v.d. Griend

Directeur-bestuurder

N. van Manen A.J. van den Dool

Commissaris Commissaris Commissaris
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