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Inleiding 
 
In het kader van verticale verantwoording bevat dit jaarverslag in hoofdlijnen een overzicht van de 
activiteiten die binnen de Stichting ontplooid zijn in 2021. In de paragraaf strategie en beleid wordt de 
blik ook naar de toekomst gericht.  
 
LOVK is de enige organisatie in Nederland die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs aan 
jonge varende kinderen. Hierbij levert zij maatwerk, passend onderwijs, voor elk kind. Ook is LOVK de 
enige onderwijsorganisatie waarbij de kern van het onderwijs thuis gegeven wordt door de ouders. 
LOVK legt zo een unieke relatie tussen thuissituatie en lessituatie. Anders gezegd, tussen opvoeding 
en onderwijs. Daarbij heeft LOVK een aansturende en ondersteunende rol in het onderwijsaspect, en - 
waar gewenst - een adviserende op het gebied van opvoeding en welzijn. Bij LOVK zijn ouders educatief 
partner en is de ouderbetrokkenheid groot. 
 
In 1997 ondertekenden de besturen die verantwoordelijk waren voor het onderwijs aan varende kleuters 
een intentieverklaring om gezamenlijk uitwerking en invulling te geven aan nieuw beleid en nieuwe 
werkwijzen voor dit onderwijs. In 2001 werd LOVK operationeel als enige school in Nederland die zich 
specifiek bezig houdt met onderwijs aan varende kinderen. Vanaf dat jaar is er steeds voortvarend 
gewerkt aan nieuw beleid en wordt er voortdurend geanticipeerd op nieuwe innoverende ontwikkelingen 
in het onderwijs om de kwaliteit te verbeteren.  
Voor een uitgebreide beschrijving van het integrale onderwijssysteem, zoals dat thans functioneert, 
verwijzen we graag naar de website www.lovk.nl. 
 
 
Het bestuur van LOVK 
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A. Algemene informatie omtrent de instelling 
 
1. Doelstelling van de organisatie 
 
-- missie en visie 
LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot 7 jaar het recht op onderwijs dat zij hebben, wat inhoud en 
vorm betreft zo goed mogelijk invullen. Door middel van onderwijs wordt bijgedragen aan:  

• een ontwikkeling van jonge varende kinderen, die cognitief en sociaal emotioneel zoveel als 
mogelijk gelijk loopt met die van het jonge kind binnen reguliere onderwijsvoorzieningen; 

• een goede aansluiting in groep drie (of vier) van het reguliere onderwijs; 
• de instandhouding van het varende gezinsbedrijf als economisch en maatschappelijk belang. 

 
-- identiteit en toegankelijkheid 
Stichting LOVK heeft ten doel het geven van onderwijs aan varende kinderen op bijzonder- neutrale, 
protestants-christelijke en rooms-katholieke grondslag. Kinderen die de school bezoeken hebben  elk 
hun eigen achtergrond.  De levensbeschouwing van de ouders is daarvan een belangrijk aspect. Daar 
wordt binnen het onderwijs van LOVK nadrukkelijk rekening mee gehouden door ruimte te bieden aan 
de beleving daarvan. Niet alleen ouders en kinderen worden binnen LOVK in hun opvattingen 
gerespecteerd, dit respect beoefenen medewerkers en kinderen ook onder elkaar.  
 
Wat de onderwijskundige identiteit betreft ziet LOVK kinderen als aangewezen op verzorging, 
bescherming en toerusting. Ouders zijn daarbij de eerst verantwoordelijken. Bij deze taak, die voor 
ouders, die een varend bestaan leiden extra gecompliceerd is, wil LOVK ouders behulpzaam zijn vanuit 
een visie die samen te vatten is in drie kernwoorden: relatie, competentie en zelfstandigheid. 

• relatie; je veilig voelen, je  geaccepteerd weten, jezelf kunnen zijn 
• competentie; passende taken krijgen, voldoende uitdaging hebben 
• zelfstandigheid; verantwoordelijkheid (leren) dragen 

 
2. Strategie en beleid 
  
Eind 2018 is het strategisch beleid1 voor de planperiode (2019-2023) vastgesteld. De  gewenste situatie 
(2023) wordt als volgt beschreven:  
 

Voor welke doelgroepen werken we? 
kerndoelgroep 

• Jonge varende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar 
 

doelgroepen met vergelijkbare kenmerken 
• Jonge trekkende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar  

 
doelgroepen met niet vergelijkbare kenmerken 

• Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met fysieke beperkingen. 
• Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met geografische beperkingen. 
• Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar die vanwege de keuze van hun ouders thuis 

onderwijs ontvangen. 
• Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar waarvan de ouders thuis de ontwikkeling willen 

stimuleren. 
• Instellingen die werken met kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. 

 
Welke producten en diensten leveren we? 

• Onderwijsleerpakketten voor 3 tot 7 jaar waarmee ouders onderwijs kunnen bieden. Welke 
aansluiten bij Leerplankader Jonge kind van de SLO. 

• Er wordt gewerkt met een nieuw peuterpakket. 
• Ondersteunende materialen bij de onderwijsleerpakketten. 
• Ondersteunende digitale mogelijkheden bij de onderwijsleerpakketten. 
• Digitaal kind dossier: veilige omgeving waarin alle ouders en mentoren werken. 
• Begeleiding leerlingen: individueel en groepsgewijs. 
• Begeleiding ouders bij het werken met de onderwijsleerpakketten. 
• Begeleiding ouders bij het werken met het digitale observatie-en registratiesysteem. 

                                                
1 Het Strategisch Beleidsplan 2019-2023  is te vinden op www.lovk.nl 
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• Bieden van zorg aan ouders en kinderen d.m.v. specialismen.  
 
Wie doen het? 

• Gedreven professionals, die 
-beschikken over meer dan gemiddelde pedagogische en didactische kwaliteiten; 
-gespecialiseerd zijn in het onderwijs aan jonge kinderen (3 tot 7 ); 
-gespecialiseerd zijn in het begeleiden van ouders bij het werken met de 
onderwijsleerpakketten; 
-een specialisme hebben of ontwikkelen; 
-voldoen aan de bekwaamheidseisen 2017. 

• Deze professionals beschikken over: 
 - helder zicht op hun rol in relatie tot de ouders; 

- empathisch vermogen; 
- communicatieve vaardigheden; 
- flexibele instelling; 
- sterke binding met de cultuur van LOVK; 
- bereidheid te willen werken vanuit de bedoeling op alle terreinen; 
- bereidheid zich voortdurend te blijven ontwikkelen en mee te groeien met   de organisatie; 
- proactieve houding, zij voelen zich verantwoordelijk voor de gehele organisatie; 
- onderzoekende houding op kansen voor de doelgroep en mogelijkheden tot samenwerking 
met andere groepen.   

 
Deze eigenschappen gelden vanwege het principe van brede inzetbaarheid zowel voor 
groepsleerkrachten als mentoren. 

• Sterk authentiek professioneel management, dat 
- beschikt over inspirerend leiderschap; 
- initiatieven ontplooit en laat ontplooien; 
- de verantwoording lager in de organisatie neerlegt 
- ontwikkelingen in het regulier onderwijs als voortrekker volgt;  
- feedback stimuleert tussen alle betrokkenen; 
- transparant werkt vanuit de bedoeling.  

 
Hoe ziet de organisatie er uit? 
a. wat betreft kerndoelgroep 

• LOVK is een landelijke school voor afstands- en ligplaatsonderwijs. Het onderwijs wordt in 
verschillende vormen en regio’s aangeboden, maar vormt één integraal systeem:  
• onderwijs aan boord met mentorbegeleiding; 
• digitale ondersteuning van het onderwijs; 
• onderwijs op ligplaatsscholen; 
• samenwerking met peuterspeelzalen en basisscholen. 
Alle kenmerken zijn een onderdeel van het integrale onderwijssysteem dat specifiek gericht is 
op de situatie van jonge varende kinderen en hun ouders. 

• Het onderwijs wordt in samenwerking met de ouders gerealiseerd. Er is voortdurende aandacht 
voor de rol van de ouders in het onderwijsleerproces. 

• De samenwerking met peuterspeelzalen en reguliere basisscholen is intensief en van goede 
kwaliteit. 

 
Met welke gelden wordt het betaald?  

• De kerntaken van LOVK worden uitgevoerd met subsidiegelden. 
• De leerlingenzorg is adequaat georganiseerd en van hoge kwaliteit. Pedagogisch/didactisch 

onderzoek wordt waar nodig uit eigen middelen bekostigd.  
• Het onderwijs vanaf driejarige leeftijd tot drie-en-een-half jaar wordt aangeboden uit eigen 

middelen. 
• Middelen die gegenereerd worden door levering van diensten en/of producten anders dan aan 

de kerndoelgroep, dienen om de uitvoering van de kerntaak te verstevigen en de continuïteit 
daarvan te bevorderen. 

 
Wie houdt er toezicht? 

• De organisatie heeft een professionele besturingsstructuur, vastgelegd in het 
managementstatuut. 
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3. Interne organisatie  
 
-- organogram Stichting LOVK  
 

Toezichthoudend bestuur 
(voorzitter, penningmeester, directeur bestuurder secretaris en 2 leden) 

 
  

 
 
 
 
 
 

Managementteam 
 

(directeur bestuurder, directeur, coördinator zorg en ligplaatsonderwijs en  
mentor) 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-- zaken met personele impact en personele ontwikkelingen 
Het Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen is afgestemd op de behoeften van varende ouders en 
hun jonge kinderen. LOVK dient deze pretentie waar te maken. Medewerkers moeten derhalve de juiste 
opleiding genoten hebben, beschikken over meer dan gewone didactische, pedagogische en 
communicatieve kwaliteiten en kunnen werken binnen een organisatie die een beroep doet op 
zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Daarbij dienen zij visie en  beleid van LOVK uit te dragen en 
vooral oog te hebben voor de positie van ouders en kinderen aan boord. Medewerkers vinden bij LOVK 
uitdagend werk. Dit leidt tot een bovengemiddelde tevredenheid en een zeer gering verloop binnen het 
personeelsbestand. Per 1 augustus 2021 zijn er drie nieuwe medewerkers met een tijdelijke benoeming 
aangesteld en ingewerkt. Eén medewerker heeft de organisatie per 1 oktober, met wederzijds 
goedvinden, verlaten en één medewerker is per 1 oktober vrijwillig vervroegd met pensioen gegaan. 
Verder deden zich geen noemenswaardige wijzigingen voor in het personeelsbestand. Het 
leerlingenaantal daalde van 147 naar 140 per 1 oktober 2021. Het jaar 2021 kenmerkt zich dan ook, 
met de enthousiaste nieuwkomers, door rust en stabiliteit op personele vlak. Wat de verschuiving van 
de teldatum naar 1 februari voor de LOVK gaat betekenen moeten we afwachten. 

-- onderwijsopbrengsten 
Het managementteam van de LOVK bespreekt regelmatig de opbrengsten en het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem RADAR.  Volgens de laatste 
inspectienormen is het aan de school hoe de vorderingen van de kinderen in beeld worden gebracht en 
welke instrumenten hiervoor worden ingezet. Het kunnen aantonen van de opbrengsten en de groei van 
het kind ten opzichte van zichzelf op het gebied van rekenen, taal, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling is en blijft het belangrijkste. Vallen deze opbrengsten tegen dan toont de school welke 
acties hiervoor worden ingezet.  
 
In RADAR wordt aan het einde van het peuterjaar, eind groep 1 en eind groep 2 een peiling gemaakt. 
In de peiling wordt per ontwikkelingsgebied de ontwikkeling van het kind afgezet tegen de landelijke 
SLO doelen. Bij elk volgend rapport kan daarnaast ook de groei ten opzichte van zichzelf zichtbaar 
gemaakt worden.  
 
De ontwikkelingsgegevens uit de peilingen worden meegenomen in de jaarlijkse trendanalyses. Hier 
worden bij peuters, groep 1 en groep 2 trends in beeld gebracht op alle ontwikkelingsgebieden en hoe 
deze ontwikkeling zich verhoudt tot de landelijk gestelde normen.    

Duo-directeurschap 
(directeur bestuurder en directeur) 

Medewerker 
administratief en 
secretarieel 

Coördinator zorg en ligplaatsonderwijs  
6 groepsleerkrachten/mentoren 
3 onderwijsassistenten (taken klas) 
2 mentoren 

Directeur  
7 mentoren 
3 onderwijsassistenten (taken logistiek) 
 

M 
e 
d 
e 
z 
e 
g 
g 
e 
n 
s 
c 
h 
a 
p 
s 
r 
a 
a 
d 
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Trendanalyse LOVK 20-21 
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Motoriek 41     
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Sociaal emotioneel 42     
Taal 41     
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Motoriek 56    
Rekenen 54    
Sociaal emotioneel 56    
Taal 55    
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 20/21  

 

  
Motoriek 47    
Rekenen 47    
Sociaal emotioneel 47    
Taal 47    

     

        
 

  

 

      

        

        
score Kolomlabels       

Rijlabels Motoriek Rekenen 

Sociaal 

emotioneel Taal    
20/21 102 102 102 102    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
In bovenstaande grafieken is de ontwikkeling binnen de domeinen rekenen, taal, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling weergegeven van de peuters, groep 1- en groep 2 leerlingen. Hiervoor zijn de 
peilingen van schooljaar 2020 – 2021 meegenomen.  
De LOVK streeft voor al haar leerlingen naar een 100% leeftijdsadequate ontwikkeling, deze wordt 
aangegeven door de 100% lijn. Hiervan uitgaande is duidelijk dat de ontwikkeling van de kinderen die 
in dit jaar onderwijs gevolgd hebben bij de LOVK voor alle vier de domeinen rondom de 100% 
leeftijdsadequaat is. De intensieve samenwerking tussen ouders, mentor en leerkrachten en het 
onderwijs op maat geeft deze mooie opbrengsten.  
 
Dit jaar is voor het eerst de analyse gemaakt vanuit RADAR, vanaf volgend jaar zal de eerste trend dus 
te zien zijn. Hierbij is de volledige doelgroep meegenomen in de analyse. Dit in tegenstelling tot de 
analyse vanuit KIJK, waar we bij de laatste analyse alleen groep 2 mee konden nemen. 
 
De opbrengsten van al onze leerlingen, op alle vier de domeinen liggen boven de landelijke norm. We 
zijn blij met deze uitkomst. 
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De visie van de LOVK is om kinderen probleemloos door te laten stromen naar het regulier onderwijs. 
Met 93%  scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde van 83%. Het aantal kleuters met een verlengd 
kleuterjaar 7% ligt onder het landelijk gemiddelde van 12%. Het komt regelmatig voor dat de LOVK 
ouders adviseert om het kind een verlengd kleuterjaar te gunnen. Door de inspectie wordt dit gelukkig 
niet gezien als een doublure. Het aantal kinderen dat dit jaar een verwijzing naar het SBO kreeg was 
0%, onder het landelijk gemiddelde van 1%. Deze kinderen worden bij de LOVK al vroeg en dus op 
jonge leeftijd in beeld gebracht. In goede samenwerking met de verschillende 
samenwerkingsverbanden en in samenspraak met de ontvangende scholen en ouders, al dan niet met 
een arrangement, worden deze kinderen probleemloos op een goed passende school geplaatst.  
 
Er zijn 3 leerlingen die groep 3 aan boord hebben gedaan. Hiervan is 1 leerling met succes 
doorgestroomd naar groep 4 van het regulier onderwijs en 1 leerling doubleert in het regulier onderwijs. 
Eén leerling heeft na groep 3 onderwijs bij de LOVK, groep 4 overgeslagen en is ingestroomd in groep 
5 van het regulier onderwijs.  
 
Het opvragen van de opbrengsten van onze kinderen bij de basisscholen waar zij naar toe zijn gegaan 
blijkt door de nieuwe AVG wet onmogelijk te zijn geworden. De opbrengsten van de oud leerlingen is 
dan ook niet meer mee te nemen in de verslaglegging. Samenvattend vanuit de onderwijskundige 
rapporten van de schoolverlaters kunnen we zeggen dat de LOVK kinderen op niveau, zelfs iets boven 
niveau, aflevert aan het regulier onderwijs. 
 
-- scholing 
De Wet Beroep Leraar en het lerarenregister is uitgangspunt voor scholing, ontwikkeling  en 
zeggenschap van de medewerkers. Zij regisseren voor een groot deel hun eigen ontwikkeling door het 
bijhouden van een bekwaamheidsdossier en het opstellen van een persoonlijk leerdoel. Hierbij wordt  
LOVK-breed ingezet op het nieuwe zelfsturende leerproces ‘feedforward’ waarbij iedere medewerker 
een leerpartner heeft. 
In het kader van de organisatiecultuur is LOVK een organisatie waarbinnen men van elkaars expertise 
gebruik kan en wil maken. Er is ruimte voor extra taken en specialismen. Zo ontwikkelen gekwalificeerde 
medewerkers intern nieuw lesmateriaal en een eigen leerlingvolgsysteem en is ouderbetrokkenheid aan 
de specialismen toegevoegd om de betrokkenheid van ouders te versterken. Nascholingsactiviteiten 
worden in bijeenkomsten teambreed gepresenteerd.  
 
-- verzuim en re-integratie 
Het ziekteverzuim binnen de LOVK is met 0,84% zeer laag te noemen, ver onder het landelijk 
gemiddelde van 6%. Het grootste deel van het personeel heeft, buiten de quarantaineverplichting door 
Corona om,  in 2021 amper verzuimd. De LOVK is eigen risicodrager. Om eventueel herverzekeren 
goed te kunnen overwegen worden de kosten van verzuim van de LOVK gedurende het jaar gemonitord.  
 
-- interne en externe kwaliteitszorg; onderwijs en kwaliteit 
Er is binnen LOVK voortdurend aandacht voor implementatie en borging van nieuwe ontwikkelingen. 
Dat levert kwalitatief hoogwaardig onderwijs op. Dat die kwaliteit goed is, wordt door zowel interne als 
externe onderzoeken bevestigd. De opbrengsten van varende kinderen wijken niet af van de 
opbrengsten van walkinderen, varende kinderen presteren even goed als walkinderen of zelfs beter. 
Ook als het gaat om het welbevinden zijn er geen grote verschillen met walkinderen. Uit de trendanalyse 
is op te maken dat de kinderen die onderwijs volgen bij de LOVK prima op niveau doorstromen naar het 
regulier vervolgonderwijs.  
 
-- onderzoekbeleid 
De LOVK werkt opbrengstgericht. Dat betekent dat voortdurend intern onderzoek gedaan wordt naar 
de  resultaten van het onderwijs. Daarnaast is het beleid dat – naast het vierjaarlijks bezoek in 2019 van 
de inspectie2 – ook extern onderzoek verricht wordt, incidenteel en structureel. Wat het laatste betreft 
vinden binnen LOVK de volgende onderzoeken plaats: 
-- vierjaarlijks prognose- en behoefte-onderzoek onder ouders; 

                                                
2 Rapport van bevindingen vierjaarlijks onderzoek LOVK, september 2019. zie www.onderwijsinspectie.nl  
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-- cultuur- en tevredenheidonderzoek onder medewerkers3; 
-- jaarlijks een enquête onder de ouders van de schoolverlaters. 
Vierjaarlijkse prognose- en behoefte-onderzoek onder ouders geeft mede richting aan het onderwijs van 
de LOVK. Het eindrapport van het laatst gehouden onderzoek verscheen in 2017 onder de titel Opnieuw 
luisteren naar ouders4. Het plan van aanpak, dat naar aanleiding van de conclusies tot stand is 
gekomen, is verstuurd naar de ouders. In 2019, 2020 en 2021 zijn de ouders van de schoolverlaters 
geënquêteerd. Deze enquête wordt jaarlijks afgenomen zodat de effecten van het plan van aanpak, 
naar aanleiding van de uitkomst, zichtbaar worden. Naar aanleiding van dit onderzoek in is in 2021 
wederom een plan van aanpak gemaakt.  
Begin 2018 heeft het cultuur- en tevredenheidsonderzoek onder medewerkers plaats gevonden en is 
mondeling afgenomen door een externe onafhankelijke onderzoeker. Door de open constructieve sfeer 
binnen de organisatie was de tijd hier duidelijk rijp voor. De conclusie is dat de meeste doelen uit het 
strategisch beleidsplan ruimschoots worden behaald. De medewerkers onderschrijven de cultuur en zijn 
deze volledig toegewijd, zijn enthousiast over het ‘werken vanuit de bedoeling’. Zij zijn tevreden over de 
digitale leeromgeving. Het bestuur en management en de manier van leidinggeven functioneert naar 
tevredenheid. Begin 2022 vindt het nieuwe cultuur- en tevredenheidsonderzoek onder medewerkers 
plaats. Dit zal vanwege de positieve bevindingen weer mondeling plaatsvinden door een externe, 
onafhankelijke onderzoeker.  
 
-- onderwijskundige zaken, LOVK als unieke school 
LOVK is een unieke school. Het onderwijs wordt in verschillende vormen aangeboden, die samen één 
integraal systeem vormen. Voor de doelgroep van LOVK betekent dit: 

• onderwijs aan boord met mentorbegeleiding; 
• onderwijs op ligplaatsscholen; 
• onderwijs in samenwerking met reguliere peuterspeelzalen en basisscholen. 

De eerste twee onderdelen zijn specifiek gericht op de situatie van jonge varende kinderen en hun 
ouders en duidelijk herkenbaar als LOVK-onderwijs. Het onderwijs aan boord wordt in samenwerking 
met ouders gerealiseerd. Ouders en LOVK zijn educatieve partners. Daarom is er voortdurend aandacht 
voor de rol van de ouders in het onderwijsleerproces. De samenwerking met de reguliere basisscholen 
is intensief en van goede kwaliteit. 
 
-- schoolbezoeken 
In 2021 was wederom het aandeel van de ligplaatsscholen LOVK in het totale schoolbezoek van 
varende kinderen hoog. Van alle schoolbezoeken werd meer dan 64% op de ligplaatsscholen van LOVK 
gerealiseerd. De totale bijdrage van 36% bezoeken aan alle gastscholen is substantieel te noemen. 
LOVK heeft dan ook veel waardering voor de inzet van deze scholen. Het aantal geregistreerde 
dagdelen vertoont gelukkig weer een stijging na de eerste en tweede Lockdown i.v.m. Covid-19. 
 
 geregistreerde dagdelen 

ligplaatsscholen LOVK 
geregistreerde dagdelen 

gastscholen basisonderwijs  

2013 - 2014   9.857 5.335 

2014 - 2015 10.865 7.566 

2015 - 2016 9.293 5.717 

2016 - 2017 8.435 5.019 

2017-2018 8.061 4.338 

2018-2019 8.484 3.059 

2019-2020 6.069 2.393 

2020-2021 7.468 4.252 

 

                                                
3 Rapport Verantwoording genomen, Cultuur- en tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van de LOVK maart 2018, Drs. 

A.C.C. Hubens AHADATA. Zie www.lovk.nl, onder de knop ‘Medewerkers’ -Medewerkerstevredenheid 

 

4 Het complete rapport is te vinden op www.lovk.nl  onder de knop ‘Over ons‘-Oudertevredenheid 
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Het is de wens van de LOVK is om met onze expertise en kwalitatief hoogwaardige vorm van 
afstandsonderwijs ook andere doelgroepen te kunnen bedienen. 

-- ICT 
Ouders gebruiken de website www.zelflesgeven.nl die voorzien is van filmpjes met ondersteunend 
beeldmateriaal, behorend bij de methode VoortVarend en bij de themapakketten. Om de filmpjes 
beschikbaar te houden voor ouders zijn alle filmpjes op Vimeo geplaatst. Naast VoortVarend biedt de 
LOVK Engelse lessen aan met Woolly’s World. De bijpassende filmpjes zijn ook op Vimeo geplaatst en 
via de website toegankelijk. 
 
Met het school-administratiesysteem ParnasSys beschikt LOVK over een goed instrument voor de 
leerlingenadministratie. Via OSO worden de leerlingdossiers veilig overgedragen naar de 
vervolgscholen. Strategisch beleidsdoel is dat ouders inzage hebben in een digitaal leerlingvolgsysteem 
en daar ook een inhoudelijke bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast wilden ouders graag een 
gebruiksvriendelijker leerlingvolgsysteem hebben dat beter aansloot bij de manier van werken bij de 
LOVK. Deze wens sloot ook aan bij de wens van de medewerkers uit het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek. Met de introductie van  LOVK Online en VarenderWijs  en RADAR in 2020, 
ons eigen leerling-volgsysteem, kunnen medewerkers onderling en mentoren met ouders volledig veilig 
samenwerken en is dit beleidsdoel bereikt. Door over te gaan naar het volledig werken in de cloud met 
LOVK Online zijn alle werkbestanden en de gegevensopslag nu optimaal beveiligd en voor alle 
mentoren, waar ook in het land, bereikbaar. Juist omdat er veel gewerkt wordt met privacygevoelige 
informatie is het veilig delen binnen LOVK Online en met ouders binnen VarenderWijs en RADAR een 
optimale manier om AVG en kwaliteit hand in hand te laten gaan. Het gebruik van e-mail is hierdoor 
steeds verder afgenomen. Op VarenderWijs kunnen ouders alle nieuwsberichten, de jaarplanning en 
handige documenten vinden en in het leerlingdossier RADAR kunnen mentoren en ouders op 
professionele wijze de ontwikkeling van het kind bijhouden en volgen. De kwaliteitsslag bij het werken 
met RADAR is ook gericht op het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften, de daarbij behorende 
acties en de opbrengsten hiervan. In 2021 is intensief aan de implementatie gewerkt en dit zal in 2022 
gecontinueerd worden.  
 
-- samenwerking en samenwerkingsverbanden 
LOVK participeert niet in regionale samenwerkingsverbanden, omdat de kerndoelgroep van LOVK geen 
vaste woon- of verblijfplaats heeft. Indien noodzakelijk werkt de LOVK voor leerlingen die extra zorg 
en/of ondersteuning nodig hebben, samen met het desbetreffende samenwerkingsverband voor 
arrangementen en eventuele verwijzingen om de doorgaande lijn naar het regulier- of speciaal 
basisonderwijs te kunnen garanderen.  Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid. Ook zoekt 
LOVK goede samenwerking met gemeenten en met voor haar relevante organisaties zoals Stichting 
Rijdende School (SRS), Landelijke Ouderorganisatie (LOVT) en de Vereniging van scholen waar 
schipperskinderen onderwijs krijgen (BSOS). De samenwerking is geformaliseerd in structurele 
contacten. 
 
-- ontwikkelingen    
Ook in 2021 werden peuters vanaf 3 jaar door LOVK begeleid, nog steeds een bewuste keuze. De 
bekostiging van de dagelijkse begeleiding van kinderen van 3 jaar tot 3,5 jaar vond tot 2012 plaats door 
middel van een extra rijkssubsidie. Ondanks dat de rijkssubsidie is gestopt wil de LOVK de begeleiding 
van de peuters niet beëindigen. De bekostiging van deze peuters tot 3,5 jaar neemt de LOVK dan ook 
nog steeds, in navolging van onze visie, voor eigen rekening. LOVK vindt het onderwijs aan peuters 
belangrijk en heeft daarom in eigen beheer in 2021 een nieuw peuterpakket ontwikkeld. Het pakket 
heeft 8 thema’s waarin volledig voldaan wordt aan de SLO leerlijnen. Elk thema wordt vergezeld van 
een prentenboek en ontwikkelingsmaterialen. De observaties van de activiteiten van het peuterpakket 
kunnen naadloos verwerkt worden in het nieuwe leerlingvolgsysteem RADAR. De ontwikkeling van het 
peuterpakket wordt in 2022 afgerond en in het nieuwe cursusjaar door de ouders in gebruik genomen. 
Ook bij bezoek aan de ligplaatschool krijgen de peuters extra aandacht. Zij krijgen op alle locaties deels 
apart les en training in vaardigheden van de onderwijsassistenten. De peuters en kleuters volgen op de 
ligplaatsscholen lessen waarin specifieke leerdoelen per maand en per thema zijn uitgewerkt. De 
observaties hiervan worden genoteerd in RADAR.  
 
Het onderwijsleerpakket VoortVarend is geïntegreerd  in alle aspecten van de organisatie. Het pakket 
bevat per half jaar vijf instructieboeken, prentenboeken en werkbladen per thema, DVD voor de 
muzieklessen, muziekinstrumenten en diverse materialen om met de thema’s te werken. Er zijn 
routinedozen speciaal voor taal en rekenen ontwikkeld. Het laatste halfjaar van VoortVarend kenmerkt 
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zich door begrijpend luisteren en veel zelfstandig werken, met werkschriften, als goede voorbereiding 
op groep 3. Na elk thema worden door de ouders in RADAR vragenlijsten ingevuld met observaties van 
de activiteiten van dat thema. Zo kunnen ouders en mentor de ontwikkeling van het kind goed monitoren 
en inspelen op de onderwijsbehoeften. 
Voor groep 1 en 2 zijn er ook diverse themapakketten die flexibel ingezet kunnen worden. Daarnaast is 
er vanuit de spelotheek volop ontwikkelingsmateriaal aanvullend beschikbaar voor ouders. Hier is ook 
veel materiaal speciaal voor kinderen die wat meer aankunnen of een ontwikkelingsvoorsprong hebben.  
De LOVK beschikt over Engelse lessen (Woolly’s World) die geheel aansluiten bij de methode 
VoortVarend. De Engelse lessen zijn bedoeld om onze jonge kinderen kennis te laten maken met de 
Engelse taal, waarbij ze door veel digitale toepassingen worden ondergedompeld in een Engels taalbad. 
De Engelse lessen uit Woolly’s World worden aanvullend op VoortVarend aangeboden.  
 
Er is in 2021 een start gemaakt met de ontwikkeling van het themapakket ‘naar het internaat’. Kinderen 
en ouders wordt ondersteuning geboden bij de voorbereiding op de stap naar het wonen op een 
schippersinternaat, door middel van een filmpje met bijpassend prentenboek en ondersteunende 
activiteiten. In 2022 wordt dit themapakket in gebruik genomen. 
 
Door participatie van de directeur-bestuurder van de LOVK in het bestuur van de Vereniging 
BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) is een intensieve samenwerking gecreëerd. BSOS 
heeft een plaats op de website van LOVK en heeft geen eigen website meer. De BSOS vergezelt de 
directeur-bestuurder van de LOVK bij de jaarlijkse bezoeken aan alle BSOS-scholen in Nederland. In 
2021 zijn door Covid 19 de bezoeken digitaal uitgevoerd. De directeur-bestuurder LOVK en het bestuur 
BSOS bezoeken gezamenlijk het ministerie en de Tweede Kamer om de doelgroep op alle fronten in 
beeld te houden en de geldstromen naar de BSOS-scholen te continueren. 
 
De mogelijkheid om onderwijs op niveau groep drie te volgen, past bij het uitgangspunt van LOVK om 
onderwijs op maat te willen bieden. Enkele leerlingen maken hiervan gebruik. In 2021 zijn een nieuwe 
methode voor lezen (Veilig Leren Lezen, 2e Kim-versie) en een nieuwe methode voor schrijven 
(Pennenstreken) in gebruik genomen.  
 
Een aantal Belgische varende kinderen maakt gebruik van het onderwijs van LOVK.   
 
Het in 2019 in werking getreden zorgplan 2019-2023 is in 2021 in teambijeenkomsten bij alle 
medewerkers regelmatig onder de aandacht gebracht. De inhoud wordt dagelijks ingezet bij de 
uitvoering van het mentoraat.  
 
De schoolgids heeft een professioneel uiterlijk gekregen, de Langszij, het periodiek van de LOVK 
verstuurd naar intern- en externen, is twee maal verschenen in 2021 en wordt door velen kwalitatief 
hoog gewaardeerd. Het informatieboekje voor ouders -Naar groep 3- is in een nieuwe professionele 
vormgeving gegoten en naar de ouders verstuurd. 
 
Gedurende 2021 is het team en het management voortdurend bewust gemaakt van het AVG-proof 
functioneren en handelen binnen de organisatie. Beveiliging is een belangrijk onderwerp binnen de 
LOVK. Alle medewerkers maken gebruik van een LOVK telefoon met goede beveiliging, een LOVK 
laptop met MFA, Bitlocker en ook het printen van documenten wordt met een persoonlijke 
beveiligingscode gedaan. De LOVK wordt bij het volledig AVG-proof werken ondersteund door een 
externe Functionaris Gegevensbescherming. In 2021 is het online systeem YourSafetynet aangeschaft 
voor het monitoren en structureren van alle AVG documenten. Het systeem geeft een duidelijk overzicht 
van de AVG compliance en de benodigde acties. 
 
Naar aanleiding van de ingebruikname van RADAR zijn er portfoliomappen geïntroduceerd. Deze 
mappen blijven aan boord en bieden ruimte om de werkjes, die de kinderen maken, per thema op te 
bergen en te bewaren. Zo ontstaat een persoonlijk portfolio dat de mentor en de ouders inzicht geeft in 
de ontwikkeling van het kind per ontwikkelingsgebied.  
 
De mogelijkheden tot logopedische screening van de leerlingen op de ligplaatsschool kan na 
professionele scholing via een screeninglijst door de mentoren van de LOVK worden uitgevoerd. Advies 
kan dan plaatsvinden. 
 
Het Zwanenmeer, de ligplaatsschool in internaat De Driemaster in Krimpen aan den IJssel op maandag 
en dinsdag, wordt op maandag goed bezocht en de ouders zijn tevreden. Het leerlingbezoek op dinsdag 
is wat minder frequent. Net als in Dordrecht is ook hier zwemles voor onze varende kinderen geregeld 



Jaarrekening 2021 
41519 / Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen, Dordrecht 

  14 

bij Optisport. Ligplaatsschool Het Zwaantje in internaat De Merwede in Werkendam op vrijdag wordt 
ook goed bezocht, de ouders zijn tevreden. Deze twee ligplaatsscholen genereren echter geen extra 
leerlingen, het is slechts een tegemoetkoming, een extra service, voor onze ouders. In 2020 is besloten 
dat jaarlijks na de teldatum door het bestuur besloten wordt of continuering van de ligplaatsscholen 
mogelijk is.  
 
Op de ligplaatsscholen wordt gewerkt op een manier, die aansluit bij de onderwijsdoelen. Voor de 
peutergroep, groep 1 en groep 2 zijn per maand concrete leerdoelen gesteld, gekoppeld aan een thema. 
In één schooljaar komen alle gestelde doelen meerdere keren aan bod. De doelen waar de kinderen op 
de ligplaatsschool aan werken, komen ook aan boord aan de orde. Dit heeft als voordeel dat de 
leeropbrengsten waar in de groep aan gewerkt wordt, aansluiten bij de observaties van de ouders en 
mentoren. Daarnaast wordt in de klas ook na afloop van elk thema een week speciale aandacht gegeven 
aan observaties voor RADAR, vanuit de klas op diverse ontwikkelingsgebieden die specifiek in de groep 
spelen. Deze liggen veelal op het sociaal-emotionele domein en zijn een waardevolle aanvulling vanuit 
de leerkrachten wat betreft het zicht op de ontwikkeling van de kinderen. 
 
De directeur van de LOVK heeft een opleiding gevolgd tot directeur IKC. Na deze opleiding is naar 
aanleiding hiervan een gedegen onderzoek uitgevoerd onder onze ouders. Na gesprekken met de 
internaten zal uit de conclusies blijken of en hoe de LOVK vorm kan geven aan een Integraal Kind 
Centrum. In het kader van het werken in verbinding met de maatschappelijke context volgens de Code 
Goed Bestuur staat het bestuur, gezien de visie en de kwaliteitsdoelen, volledig achter deze nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
--medezeggenschap 
De medezeggenschap is goed geregeld en bestaat uit een personeelsgeleding van drie personen en 
een oudergeleding van drie personen. Gezien de aard van de werkzaamheden, de afhankelijkheid van 
vaarschema’s van de ouders, heeft de raad ook vervangende ouders aangesteld die de zittende ouders 
kunnen vervangen. De raad wordt door directie en het bestuur proactief betrokken bij de ontwikkelingen 
en daarvoor krijgen de leden van de raad de benodigde documenten geruime tijd van te voren. De raad 
vergadert vijf keer per jaar en draagt zorg voor een eigen statuut, huishoudelijk reglement en werkplan. 
De directeur-bestuurder doet in elke vergadering verslag van bestuurszaken, legt ter instemming of 
advies documenten voor en beantwoordt vragen. Twee keer per jaar heeft een lid van het 
toezichthoudend bestuur overleg met de Medezeggenschapsraad. 
 
--strategisch personeelsbeleid 
De medewerkers van de LOVK hebben een professioneel statuut  opgesteld, dit statuut is na 
ondertekening van de directie en de voorzitter van de PMR in werking getreden. Medewerkers en 
directie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het professioneel statuut en het statuut wordt 
jaarlijks geëvalueerd. Eventueel kan het professioneel statuut herzien worden. 
Het team heeft ook een werkverdelingsplan opgesteld, dit plan wordt jaarlijks vastgesteld door de PMR 
in de medezeggenschapraadvergadering. Het meerjarenformatieplan wordt jaarlijks voorgelegd aan de 
PMR voor advies. 
 
-- zaken met een politieke of maatschappelijke impact 
Zaken met een politieke impact hebben zich in 2021 niet voorgedaan en de verwachting is dat deze 
zich in 2022 ook niet zullen voordoen. Zaken met een maatschappelijke impact doen zich jaarlijks voor. 
Door Covid-19 is de LOVK extra in haar kracht gezet, het afstandsonderwijs is de specialiteit van de 
LOVK. Tijdens de Lockdown-periodes heeft de LOVK lesmateriaal beschikbaar gesteld aan het regulier 
onderwijs, deze geste is erg gewaardeerd. De LOVK merkt dat er in het varende gezinsbedrijf 
individuele keuzes gemaakt worden rond de huisvesting van de kinderen. Steeds meer gezinnen kiezen 
ervoor om als het oudste kind zes wordt, aan de wal te gaan wonen. De varende gezinsbedrijven kiezen 
steeds minder voor het internaat. Met het gevolg dat de LOVK de jongere ingeschrevenen mist. De 
verwachting is dat deze trend blijvend is. Een grote stijging van het aantal leerlingen wordt dan ook in 
2022 niet verwacht. 
 
-- het gevoerde beleid inzake uitkeringen (voor en) na ontslag  
Enkele jaren geleden was, door de extreme daling van het leerlingenaantal, een sociaal plan 
noodzakelijk. Het sociaal plan 2015-2016 van de LOVK heeft dienst gedaan tot 1 mei 2016. Het sociaal 
plan is succesvol afgerond; de bezuinigingsdoelstelling werd behaald. De LOVK is gebonden aan de 
geldende Cao voor het onderwijs. Het meerjarig formatieplan, opgenomen in de meerjarenbegroting, 
geeft inzicht in de personele uitgaven in de toekomst zodat tijdig geanticipeerd kan worden.  
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-- ontwikkelingen bij of in relatie met verbonden partijen 
De LOVK heeft geen verbonden partijen.  
 
 
4. Belangrijke wijzigingen in interne organisatiestructuur en personele bezetting 
 
-- leiding LOVK 
Vanaf januari 2020 is een nieuwe organisatiestructuur van kracht. De directeur-bestuurder vormt met 
de directeur en de coördinator zorg en ligplaatsonderwijs het managementteam. In 2021 is een mentor 
toegetreden tot het MT. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en transparantie. Medewerkers worden 
actief betrokken in beleid en innovatie, verantwoordelijkheid en draagvlak kenmerken de organisatie. 
 
5. Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen  
besluiten 
 
-- bestuursstructuur 

Het bestuur bestaat in 2021 uit zes leden; vijf toezichthouders, waarvan de voorzitter, secretaris, en de 
penningmeester en 2 leden en één uitvoerend lid, de directeur-bestuurder. Het bestuur is 
toezichthoudend, integraal verantwoordelijk en leeft de nieuwe code goed bestuur PO na. Jaarlijks 
worden de doelen op strategisch beleid  2019-2023 d.m.v. het toetsingskader en de leerresultaten 
getoetst. De nieuwe code goed bestuur PO 2021 is aan de hand van de vier principes door het intern 
toezicht van het bestuur in een bestuursvergadering in dialoog geëvalueerd. De conclusie is dat het 
bestuur integer handelt conform de vier principes en voldoet aan de verplichtende bepalingen. Het 
bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd. Het bestuur werkt volgens een jaarplanning en agendavoering. 
Verder zijn er diverse plannen zoals het jaarverslag 2020, de jaarrekening, de meerjarenbegroting 2021 
en de aanpassing bestuursreglement annex managementstatuut en het bestuursformatieplan door het 
bestuur vastgesteld. Ook zijn in 2021 de thuiswerkvergoeding, het bestedingsplan reserves, het 
medezeggenschapsreglement 2021 en de benoemingsprocedure vastgesteld. In lijn van de nieuwe 
statuten neemt de directeur-bestuurder deel aan het bestuur en is het duo-directeurschap 
gecontinueerd. De directeur heeft, buiten haar reeds bestaande taken,  AVG- en PR-taken in het pakket. 
Sinds 2021 neemt de directeur ook deel aan de bestuurs- en MR vergaderingen. De ontwikkeling van 
het peuterpakket is in 2021 gecontinueerd. De implementatie van het digitaal platform LOVK Online en 
VarenderWijs en de implementatie van het leerlingvolgsysteem RADAR hebben in 2021 centraal 
gestaan. De intensieve implementatie wordt in 2022 voortgezet. Ten behoeve van de structurering en 
completering van de AVG-documenten wordt het systeem van YourSafetynet gevuld. Het verslag van 
het toezichthoudend orgaan is te vinden in de continuïteitsparagraaf. 

 
--horizontale verantwoording 
Het bestuur wordt, volgens het bestuursreglement annex managementstatuut, voor elke 
bestuursvergadering voorzien van een uitgebreide managementrapportage en financiële kwartaal 
rapportage van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder woont namens het bestuur een 
gedeelte van alle medezeggenschapsvergaderingen bij volgens het medezeggenschapsstatuut en de 
vergaderplanning. Twee keer per jaar heeft een lid van het toezichthoudend bestuur overleg met de 
Medezeggenschapsraad. Ouders worden via de website, oudermails en VarenderWijs geïnformeerd 
over belangrijke zaken. Oudergesprekken over de ontwikkeling van de kinderen vinden minstens 
driewekelijks plaats door de mentoren die het desbetreffende gezin begeleiden met het 
afstandsonderwijs.  
 
6. Huisvesting 
In Dordrecht verzorgt de LOVK onderwijs op de hoofdlocatie. In Zwolle en Terneuzen verzorgt LOVK 
het onderwijs aan varende kinderen in samenwerking met een basisschool. Zo heeft LOVK de 
gelegenheid om onderwijs aan de wal aan te bieden en tegelijk het mentoraat in het land gedegen in te 
vullen. Ten behoeve van het uitoefenen van het mentoraat worden in Terneuzen en Zwolle – 
medegebruik - ruimten in basisscholen gehuurd. In Krimpen aan den IJssel en Werkendam  worden in 
een internaat ruimten – eveneens medegebruik-  gehuurd. In 2021 is er wederom een 
onderhoudsvoorziening opgenomen in de begroting voor het onderhoud voor de locatie Dordrecht, dit 
naar aanleiding van een MJOP. 

Het onderwijs aan varende kinderen wordt in 2021 op vijf locaties aangeboden: Dordrecht, Krimpen aan 
den IJssel, Terneuzen, Zwolle en Werkendam 
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• LOVK Ligplaatsschool Het Zwanejong, in Dordrecht. 

• LOVK- locatie Het Zwanenest is gevestigd in basisschool Het Carillon in Zwolle. 

• LOVK-locatie De Groene Zwaan is gevestigd in basisschool De Oude Vaart in Terneuzen. 

• LOVK Ligplaatsschool Het Zwanenmeer is gevestigd in internaat De Driemaster in Krimpen aan 
den IJssel. Het Zwanenmeer is geopend op maandag en dinsdag.  

• LOVK Ligplaatsschool Het Zwaantje is gevestigd in internaat De Merwede in Werkendam. Het 
Zwaantje is geopend op vrijdag.  

Op alle locaties waren in 2021 mentoren werkzaam om het onderwijs aan varende kinderen optimaal te 
coördineren en te begeleiden. 

Het Landelijk Bureau is gevestigd naast ligplaatsschool Het Zwanejong. Een mooie en praktische locatie 
die het teamgevoel en de efficiëntie van het afstandsonderwijs ten goede komt.  

 

7. Waardering  

-- tevredenheid ouders 
De tevredenheid van ouders is hoog en ligt boven de 90%. Waar mogelijk probeert de organisatie door 
middel van plannen van aanpak de verbeterpunten aandacht te geven ten einde de kwaliteit constant 
en blijvend te verbeteren. 
-- klachten 
Het klachtenreglement van LOVK bevat de procedure van klachtenbehandeling. Deze procedure is ook 
integraal in de schoolgids opgenomen en daarmee voor alle ouders goed toegankelijk. In 2021 zijn geen 
klachten ontvangen.  

 

8. Beheer en financiën van LOVK  
Beleid is, dat toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed d.w.z. 
dat zij ten goede komen aan het onderwijs aan varende kinderen. Daarbij is continuïteit bij een in 
omvang afnemende doelgroep een belangrijk aandachtspunt. Om die continuïteit zowel voor de 
doelgroep als voor de medewerkers te borgen en de kwaliteit van het onderwijsaanbod te behouden, 
houdt LOVK als kleine organisatie een relatief hoog vrij besteedbaar vermogen aan, zodat in eigen 
beheer nieuwe ontwikkelingen volop de ruimte kunnen krijgen.  
Voorts geldt: 

• De kerntaken werden uitgevoerd met subsidiegelden. 
• Bestuurders worden niet bezoldigd en ontvingen derhalve in 2021 geen bezoldiging, slechts 

vacatiegeld van € 150,- bij presentie. 
• Middelen die gegenereerd worden door levering van diensten en/of producten buiten de 

kerndoelgroep, dienen om de uitvoering van de kerntaak te verstevigen en de continuïteit 
daarvan te bevorderen.  

 
In het najaar van 2020 heeft de LOVK een brief ontvangen van het ministerie waarin geconcludeerd 
wordt dat het eigen vermogen van de LOVK boven de signaleringwaarde uit komt. Deze conclusie is 
getrokken na invulling door de LOVK van de vragenlijst Risico’s en Reserves Besturen ingevuld voor 
de verschillende componenten van het publieke deel van het eigen vermogen. De LOVK wordt 
opgeroepen om in samenspraak met het bestuur en de medezeggenschapsraad een bestedingsplan 
te maken waarin staat hoe en welk deel van de reserves doelmatig aangewend kan worden voor het 
onderwijs  
 
Begin 2021 is in samenspraak met de medezeggenschapsraad een bestedingsplan opgesteld, 
teneinde de bovenmatige reserves verantwoord af te bouwen. 
 
Bestedingsplan Onderwijskwaliteit– Afbouw Bovenmatige reserves LOVK 2021 t/m 2024 

 2021 2022 2023 2024 
Het ontwikkelen, in eigen beheer, van 
een nieuwe peutermethode. Dit is 
een speelleerpakket voor peuters 
voor ons specifieke 

Personeel: 
50.000  
 
Materieel: 
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afstandsonderwijs aan boord. Start 
2020-2021 

30.000 

Herschrijven, in eigen beheer, van de 
kleutermethode VoortVarend. Dit is 
de onderwijsleermethode groep 1 en 
2 voor ons specifieke 
afstandsonderwijs aan boord. Start 
2021-2022 

 Personeel: 
80.000 
 
Materieel: 
10.000 

Personeel: 
80.000 
 
Materieel 
75.000 

Personeel 
80.000 
 
Materieel: 
75.000 

Doorontwikkeling van LOVK-Online, 
VarenderWijs en het 
leerlingvolgsysteem RADAR. 
Specifiek digitaal platform voor 
exclusieve samenwerking van ouders 
en mentoren rondom de ontwikkeling 
van het kind 

Personeel 
10.000 
 
Diensten: 
20.000 

Personeel 
10.000 
 
Diensten: 
50.000 

Personeel 
10.000 
 
Diensten: 
45.000 

Personeel 
10.000 
 
Diensten: 
45.000 

 110.000 150.000 210.000 210.000 
Totaal    680.000  

 
De onzekere toekomst van de binnenvaart en het gezinsbedrijf, alsmede de waarborging van de 
kwaliteit van het onderwijs aan onze specifieke doelgroep zorgt ervoor dat de overige reserves 
rechtmatig zijn. De hoogte van de reserves worden in het financiële deel van de jaarrekening verder 
toegelicht. In 2021 heeft de LOVK een brief ontvangen van het ministerie waarin gesteld wordt dat het 
afbouwen van de reserves niet voldoende zichtbaar was in de jaarrekening van 2020. Doorat door 
Covid-19 enkele ontwikkelingen vertraging op hebben gelopen zal in de jaarrekening van 2021 het 
afbouwen ook nog minimaal aantoonbaar zijn. Het storten van de NPO-gelden is hierop ook van invloed. 
Ook hier is een bestedingsplan voor gemaakt. 
 
--passend onderwijs 
De middelen verkregen vanuit de lumpsum worden geheel uitgegeven volgens de doelen in het kader 
van passend onderwijs. Een goed pedagogisch klimaat en een goede organisatie van het onderwijs 
voor jonge varende kinderen zorgen ervoor dat er ruimte is om ieder kind op het eigen niveau te 
begeleiden. LOVK is individueel gericht en sluit daarom naadloos aan op passend onderwijs.  

 
--verantwoording werkdrukgelden 
In 2021 heeft de LOVK van het Rijk een toezegging van € 37.000,- gekregen om de werkdruk te verlagen 
binnen de LOVK. Bij de LOVK wordt geen werkdruk ervaren, de medewerkers gegeven aan dat er bij 
de LOVK al veel gedaan wordt om ervoor te zorgen dat er geen werkdruk ontstaat. Met het 
onderstaande vervolg-bestedingsplan werkdrukakkoord hebben de medewerkers en MR ingestemd. 
 
Medio 2021 is het bestedingsplan 2020 geëvalueerd in de mentorvergadering. Het team is tevreden 
over en akkoord met de wijze van besteding van deze gelden, de gelden zijn daadwerkelijk besteed 
zoals gepland en hebben het werkplezier vergroot. Medio 2022 zal het vervolg-bestedingsplan 2021 
geëvalueerd worden. Vervolg-bestedingsplan werkdrukakkoord 2021 Landelijk Onderwijs aan 
Varende Kinderen is na instemming van de PMR in werking getreden. 
 

Bestedingsplan werkdrukakkoord Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen 2021-2022 
 
  Wensen team   Wie en hoe?   Kosten   
1  
personeel 

Kratten uitpakken, lunch en ondersteuning in de 
klas, buitenposten voorzien van materialen en 
teamklussen  

Continuering 
van onderwijsassistente 
vier dagen.  

30.000,-  

2 
materieel 

Ondersteuning materialen thuiswerken  
 

7000,-  

Totaal      37.000,-  
 
--verantwoording besteding middelen prestatiebox 
De middelen worden ingezet volgens de in het strategisch beleidsplan 2019-2023 gestelde doelen. De 
talentontwikkeling krijgt vorm door het bieden van uitdagend onderwijs. Er is aandacht voor kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong, een uitdagende leeromgeving voor het ontdekkend leren, 
burgerschap en executieve vaardigheden. Er is een brede aanpak voor duurzame 
onderwijsverbeteringen door expertiseontwikkeling bij de medewerkers, extra digitale 
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onderwijsondersteuning voor de ouders en het ontwikkelen van het nieuwe peuterpakket. Er zijn 
doorgaande ontwikkelingslijnen in de methoden en deze krijgen vorm in de ontwikkeling van het eigen 
leerlingvolgsysteem. De LOVK is een school die voortdurend de professionele ontwikkeling van de 
medewerkers stimuleert en faciliteert. 

--investeringsbeleid  
Vanwege de gunstige liquiditeit worden veel investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is wel 
dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, er een spreiding in de 
aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De stichting heeft een investeringsplan voor de 
komende 10 jaar. Dit plan is door het bestuur geaccordeerd. Jaarlijks worden deze plannen bij de 
begrotingsbesprekingen geëvalueerd en waar noodzakelijk door het bestuur bijgesteld. Waar mogelijk 
worden investeringen gekoppeld aan bijzondere projecten of subsidies van rijk of gemeente.  

--beleggen en belenen 
De Stichting hanteert een eigen Treasury statuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders de LOVK 
het financierings- en beleggingsbeleid heeft ingericht. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke 
middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De Stichting heeft een terughoudend 
financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen/maand- en kwartaaldeposito’s. 
De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Voor een betere renteopbrengst is in 2015 in 
plaats van de Ondernemers Top- en Loyaal Deposito rekeningen gekozen voor een direct kwartaal 
sparen rekening. 
 
-- governance 
Het bestuur van LOVK werkt met een planning- en controlcyclus. Deze is erop gericht de realisatie 
van de geformuleerde doelstellingen te bewaken en omvat: 

• laten opstellen van beleidsplannen; 
• beleidsplannen laten vertalen naar een meerjaren begroting en jaarbegroting; 
• laten maken van de budgetverdeling; 
• het vaststellen van de begroting; 
• uitvoering laten geven aan de begroting; 
• monitoring door middel van rapportages; 
• verantwoording, controle en bijsturing; 
• laten actualiseren van beleidsplannen. 

 
-- transparantie 
LOVK wil een transparante organisatie zijn. Jaarlijks publiceert de LOVK een jaarverslag voor ouders 
en alle betrokkenen in het werkveld op de website. In dit jaarverslag wordt men expliciet uitgenodigd 
om met LOVK in gesprek te gaan. Het bestuur werkt volgens nieuwe Code goed bestuur PO 2021. 
Periodiek wordt deze code geëvalueerd. 
 
--Corona 
Corona heeft de LOVK extra in haar kracht gezet. Het afstandsonderwijs, de specialisatie van de LOVK, 
heeft in principe op de gewone manier plaatsgevonden. Waar mogelijk heeft de LOVK lesmaterialen 
beschikbaar gesteld aan het regulier basisonderwijs. Hiervan is dankbaar en veelvuldig gebruik 
gemaakt. Helaas heeft de LOVK  de scholen 2x moeten sluiten in navolging van de overheidsbesluiten. 
De LOVK heeft in samenspraak met en met instemming van de medezeggenschapsraad de protocollen 
samengesteld en regelmatig de verplichte berichten naar ouders en medewerkers gestuurd om het 
bezoeken van de ligplaatsscholen zo veilig mogelijk te laten verlopen. De medewerkers hebben, indien 
mogelijk, veelal vanuit huis gewerkt en hebben daarvoor de gewenste thuiswerkmaterialen ontvangen 
zoals een laptop-verhoger, een toetsen bord, een muis en koptelefoon of oordopjes voor gebruik bij 
Teams. Er hebben in deze periode geen fysieke bezoeken plaats kunnen vinden tussen mentoren, 
ouders en kinderen. Er is extra gebruik gemaakt van diverse vormen van beeldbellen en digitaal contact. 
Tijdens de schoolsluiting zijn filmpjes opgenomen om ouders en kinderen extra te ondersteunen bij het 
afstandsonderwijs. Met de scan zijn geen onderwijsachterstanden vastgesteld. Ouders in de MR hebben 
aangegeven dat zij intensiever begeleid wensen te worden in opvoeding en het lesgeven. Voor het 
afstandsonderwijs en het ligplaatsonderwijs zijn de NPO-gelden op de volgende gebieden ingezet: 
 
-- verantwoording inzet NPO-gelden met instemming van de medezeggenschapsraad 
Interventiesoort specificatie Kosten  
A Meer onderwijs (binnen of buiten 
reguliere schooltijden) om bij groepen 

Uitbreiding ligplaatsonderwijs Zie E 
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leerlingen kennis en vaardigheden bij te 
spijkeren. Denk aan voor- en 
vroegschoolse interventies, uitbreiding 
onderwijs, zomer-of lentescholen. 

   

B Effectievere inzet van onderwijs om 
kennis en vaardigheden bij te spijkeren. 
Denk aan een-op-een-begeleiding, 
individuele instructie, instructie in kleine 
groepen, feedback. 
 

Instructie in kleine groepen op alle 
ligplaatsscholen 

Zie E 

Scholing team afstandsonderwijs + 

ligplaatsonderwijs 

4.000 

Directe instructie Peertime ondersteuning 
afstandsonderwijs 

Zie E 

Een-op-een-begeleiding mentoren ondersteuning 
afstandsonderwijs 

Zie E 

   

C Sociaal-emotionele en fysieke 
ontwikkeling van leerlingen. Denk aan 
interventies op het welbevinden van 
leerlingen, sportieve activiteiten, 
cultuureducatie. 

Kunst-, cultuur- en bewegingslessen 
ligplaatsonderwijs + afstandsonderwijs 

10.000 

Muziekmethode ligplaats- en afstandsonderwijs 1.000 

Uitbreiding zwemles? ligplaatsonderwijs  

   

D Ontwikkeling van de executieve 
functies van leerlingen. Denk aan 
samenwerkend leren en zelfregulerend 
leren. 

  

   

E. (Extra) inzet van personeel en 
ondersteuning. Denk aan 
klassenverkleining, 
onderwijsassistenten. 
 

Extra personeel dat na deze periode in dienst kan 
blijven. Leerkracht en onderwijsassistentes 
worden ingezet voor ligplaatsonderwijs, mentor 
wordt ingezet voor afstandsonderwijs 

60.000 

   

F Faciliteiten en randvoorwaarden. Denk 
aan ouderbetrokkenheid, digitale 
technologie, activiteiten die 
randvoorwaardelijk zijn of 
ondersteunend voor A-E. 
 

Ouderbetrokkenheid (Knuffie film + boekje + 
activiteitenset) ondersteuning afstandsonderwijs 

15.000 

Webinars voor ouders (opvoeding) 
professionalisering ouders voor afstandsonderwijs 

 5.000 

Aanschaf apparatuur hardware en-software voor 
filmpjes en live-streamen van lessen. 
Ondersteuning afstandsonderwijs 

 7.000 

Opnemen van (instructie) filmpjes van diverse 
lesactiviteiten. Ondersteuning afstandsonderwijs 

Zie E 

Aanschaf materialen voor de een-op-een-
begeleiding (prentenboeken, leesboeken en 
ontwikkelingsmaterialen). Ondersteuning 
afstandsonderwijs 

 10.000 

Totaal  112.000 

 
bijlage 1. controlcyclus 

 

 
 
Planning & 
controlcyclus 

Strategisch 
Beleidsplan 

verantwoording: 
jaarrekening 

monitoring d.m.v. 
rapportages 

de begroting 
vaststellen 

- laten opstellen 
  jaarplan 
- beleidsplannen 
  laten vertalen 
- laten maken van 
  budgetverdeling 

- verantwoording 
- controle, bijsturen 
- laten actualiseren  
  beleidsplan 

     - controle, en  
       bijsturen 

uitvoering laten 
geven aan de 
begroting 
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bijlage 2. Onderwijsresultaten  
 
KENGETALLENKAART LOVK 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 criterium/referentie  
INTERNE ORGANISATIE 
1. aantal leerlingen per 1 okt  
leerlingen per 1 okt.  165 150 159 165 165  

afhankelijk van ontwikkelingen 
in de binnenvaart 

< 3½ jaar    (peuters) 20 17 19 17 25 
3½ -4 jaar   (peuters) 25 24 37 27 27 
> 4 jaar (kleuters) 118 106 98 117 111 
groep 3 2 3 5 3 3 
groep 4      
Groep 5      
2. doorstroom naar groep 3 en 4  en 5 regulier basisonderwijs 
probleemloos 88% 94,5% 88% 86% 93% 83% 

verlengd kleuterjaar 5,3%   1,9%   7%   7% 7% 12% 
Verwijzing SBO 6,7%   3,6%   5%   7% 0% ≤ 1% 
door naar groep 4  5 lln.   2 lln.   5 lln.   1 ll. 1 ll.  
Door naar groep 5     1 ll.  
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FINANCIEEL BELEID        

Financiële positie dp balansdatum      

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2021 met vergelijkende cijfers van per 31 december 2020. 

De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. De belangrijkste wijzigingen 

worden ten opzichte van het vorige jaar toegelicht.  

 

Toelichting op de balans: 

Activa: 

De materiële vaste activa zijn van €399K per 31-12-2020 afgenomen met €80K tot €319K per 31-12-2021. Deze 

afname is het gevolg van per saldo €24K aan investeringen en €104K aan afschrijvingen. De investeringen 

betreffen €17K aan installaties, €5K voor ICT en €2K aan leermiddelen 

De vorderingen zijn van € 100K per 31-12-2020 toegenomen met € 2K tot 101K per 31-12-2021. De toename 

wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere vordering op het Ministerie OCW van €5K en lagere 

vooruitbetaalde kosten voor o.a. licenties en huur van €3K.  

De liquide middelen zijn met €6K afgenomen. De afname valt mee gezien het negatieve resultaat van €85K. Er 

zijn hogere afschrijvingslasten t.o.v. de investeringen en de schulden zijn hoger t.o.v. 2020. Het 

kasstroomoverzicht in deze jaarrekening geeft een gedetailleerd overzicht van het verloop van de liquide 

middelen.  

Passiva: 

Het eigen vermogen is het afgelopen boekjaar afgenomen met €80K. Deze afname is geheel het gevolg van het 

behaalde resultaat over 2021. Er is €103K onttrokken aan de publieke algemene reserve en een dotatie van 

€23K aan de bestemmingsreserve NPO gelden.  

De voorzieningen zijn €8K hoger door een dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen.  

De langlopende schulden zijn met €1K afgenomen. De afname is gelijk aan de afschrijving van investeringen 

waar subsidie voor is ontvangen. 

De kortlopende schulden zijn €5K toegenomen. Deze toename is toe te schrijven €7K meer af te dragen aan 

personeel gerelateerde kosten en €2K lagere schulden aan crediteuren en andere overlopende passiva. 

31-12-2021 31-12-2020 verschil 31-12-2021 31-12-2020 verschil 

Activa  Passiva

Materiële vaste activa 319.366 399.016 -79.650  Eigen vermogen 1.734.168 1.813.889 -79.721

Vorderingen 101.336 99.747 1.589  Voorzieningen 17.230 9.385 7.845

Liquide middelen 1.477.084 1.468.722 8.362 Langlopende schulden 24.041              25.056           -1.015

 Kortlopende schulden 122.347 119.155 3.192

Totaal activa 1.897.786 1.967.485 -69.699  Totaal passiva 1.897.786 1.967.485 -69.699
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Analyseresultaat          

Voor het verslagjaar 2021 werd een negatief resultaat begroot van €68K. Het werkelijke resultaat bedroeg 

€85K negatief. Het resultaat is daarmee €12K lager dan begroot. Ten opzichte van 2020 is het resultaat €14K 

lager. 

In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan met een specificatie van de belangrijkste verschillen 

tussen het verslag jaar 2021, begroting 2021 en het vorige boekjaar 2020.  

Analyse realisatie huidig jaar versus begroting en realisatie huidig jaar met boekjaar. 

Onderstaand treft u een vergelijking aan van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en 

begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 

2020: 

 

Vergelijking realisatie 2021 met de begroting 2021 

Het gerealiseerde resultaat is €12K lager dan het begrote resultaat. De belangrijkste verschillen worden hierna 

toegelicht: 

Inkomsten 

De werkelijke rijksbijdragen OCW waren €69K hoger dan begroot. Deze extra inkomsten werden veroorzaakt 

door de volgende verschillen:  

 

 
 

Realisatie 
2021

Begroting 
2021 Verschil

Realisatie 
2020 Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 1.347.480   1.278.938   68.542        1.236.251   111.229      

Overheisbijdragen en - subsidies overige 
overheden

-             -             -             -             -             

Overige baten 8.746         3.302         5.444         5.957         2.789         

Totaal baten 1.356.226   1.282.240   73.986        1.242.208   114.018      

Lasten

Personele lasten 996.826      932.104      64.722        916.851      79.975        

Afschrijvingen 116.433      110.916      5.517         116.171      262            

Huisvestingslasten 116.759      119.354      -2.595        102.090      14.669        

Overige instellingslasten 199.669      188.000      11.669        172.918      26.751        

Totaal lasten 1.429.687   1.350.374   79.313        1.308.030   121.657      

Saldo baten en lasten -73.461       -68.134       -5.327        -65.822       -7.639        

Financiële baten en lasten -6.261        -             -6.261        330            -6.591        

Nettoresultaat -79.722       -68.134       -11.588       -65.492       -14.230       

Personele bekostiging 20€       K

Personeel en Arbeid 9€        K

Materiële instandhouding 2€        K

NPO bekostiging 43€       K

Prestatie box -11€      K

Professionalisering en begeleiding starters 6€        K

69€       K
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De personele bekostiging en Personeel en Arbeid  zijn in juli geïndexeerd met terugwerkende kracht voor het 

schooljaar 2020/2021. De materiële instandhouding is hoger dan begroot omdat geen rekening is gehouden 

met een indexcijfer van 1,2%.  

Vanaf augustus zijn ook nog twee nieuwe soorten bekostiging.  

- NPO bekostiging voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In totaal is hier € 43K 

voor ontvangen. € 23K is in 2021 niet besteed en is gedoteerd aan een bestemmingsreserve. 

- Bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters schoolleiders. Deze bekostiging vervangt de 

prestatiebox.  

 

 

De overige inkomsten waren € 5K hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door vrijval van oude balansposten. 

 

Uitgaven         

De personele uitgaven vielen € 65K hoger uit dan begroot. Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt door extra 

inzet van 0,43 wtf aan onderwijzend en ondersteunend personeel om de werkdruk te verminderen, hogere 

uitgaven aan contractscholen (€ 12K) en arbeidsrechtelijke kosten.   

  

De afschrijvingslasten vielen € 6K hoger uit dan begroot. Eind 2020 zijn nog een aantal ICT investeringen 

geactiveerd na het opstellen van de begroting 2021. Ook zijn afschrijvingen over investeringen aan het begin 

van het jaar zijn meteen gestart, terwijl in de begroting de afschrijving over investeringen pas starten 

halverwege het jaar. 

.  De huisvestingslasten vielen € 3K lager uit dan begroot. De huurlasten en energielasten zijn lager. In 2021 zijn 

zonnepanelen geplaatst. 

 

De overige instellingslasten vielen ongeveer € 12K hoger uit dan was begroot. Hierin zit € 19K aan uitgaven 

voor leermiddelen en een videopromotie die betaald worden uit de NPO bekostiging. De lagere kosten €7K die 

uit de reguliere bekostiging betaald wordt zit grotendeels in lagere reproductiekosten/drukwerk. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn €6K lager dan begroot. Over positieve tegoeden bij de bank worden vanaf 

een saldo boven € 100K 0,5% rente in rekening gebracht. Dit is niet begroot omdat vorig jaar het rente 

percentage op 0% stond.  

   

 

Vergelijking realisatie 2021 met vorig boekjaar 2020       

 

Het resultaat in 2021 van € 85k negatief is € 14K lager dan het behaalde resultaat van € 65K in 2020 

 

Hieronder volgt een korte analyse van de verschillen: 

 

Inkomsten         

De Rijksbijdragen OCW zijn met € 111K toegenomen. Deze toename is veroorzaakt door 5 leerlingen, een 

indexatie van de personele bekostiging en NPO bekostiging.  

 

De overige baten zijn in 2021 ongeveer € 3K hoger dan in 2020. Dit komt voornamelijk door vrijval van oude 

balansposten in 2021. 

 

Uitgaven         

De personele uitgaven zijn in 2021 met € 80K gestegen ten opzichte van 2020. Dit wordt veroorzaakt door een 

CAO verhoging en gemiddeld 0,2 wtf meer aan personeel en vervangingen. 

 

De afschrijvingen zijn in 2021 gelijk aan 2020. 
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De huisvestingslasten zijn in 2021 € 15K hoger dan in 2020. Er is een nabetaling geweest van € 6K aan 

medegebruik uit 2020. Huurverhoging van € 4K en een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud 

gebouwen van € 5K. 

 

De overige instellingslasten zijn in 2021 € 27K hoger dan in 2020.  

Dit wordt veroorzaakt door € 19K aan uitgaven die betaald worden uit de NPO bekostiging, € 3K hogere 

vergaderkosten, € 3K hogere kosten voor uitbesteding administratie en € 2K meer aan werving en advertenties.  

 

Financiële baten en lasten        

De financiële baten en lasten zijn in 2021 € 6K lager dan 2020. In 2021 wordt rente betaald over de tegoeden 

die bij de bank staan. 
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Continuïteitsparagraaf 

         

In het kader van gewijzigde regelgeving van het ministerie OCW dient vanaf 2013 elk jaarverslag een paragraaf 

te bevatten waarin relevante zaken worden gemeld die een relatie hebben met risicobeheersing. 

In het voorgaande deel van het jaarverslag zijn al een aantal zaken vermeld. In het nu volgende deel worden de 

aanvullende zaken beschreven. 

 

Financieel continuïteitstoezicht van de inspectie 

De set kengetallen die de inspectie gebruikt voor signaleringen m.b.t. continuïteitsrisico is in onderstaande 

tabel opgenomen. Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan voldaan moet worden.  

 

 
 

Voor de LOVK is, op basis van de indicatoren, de continuïteit niet in gevaar. De huisvestingsratio bevindt zich  

gelijk aan de maximale signaleringswaarde dit desondanks een afwijking ten opzichte van het gewone primair 

onderwijs waar stichtingskosten en grootschalige renovatie door de gemeente worden betaald. 

 

Op 4 november 2021 heeft de LOVK een brief ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap over de signaleringswaarde mogelijk bovenmatige eigen vermogen. Er wordt aangegeven dat deze 

berekening uit voorgaand jaar niet goed is omdat de ratio eigen vermogen niet is vermeld. In onderstaande 

tabel staat de ratio eigen vermogen welke is gecontroleerd met de link die in de brief is staat. Dit geeft 

hetzelfde resultaat.  

 

Hieronder is de signaleringswaarde publiek vermogen van de LOVK: 

 

(x €1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 

      
0,5 x aanschafwaarde gebouwen x1,27 
(aanschafwaarde €115.000) 

            73             73             73             73             73  

+ boekwaarde resterende materiele vaste 
activa 

          319            407            424            421            413  

+ omvangafhankelijke rekenfactor           300            300            300            300            300  

normatieve publiek eigen vermogen           692            780            797            794            786  
      

Publiekvermogen LOVK        1.734         1.532         1.381         1.237         1.077  

ratio eigen vermogen          2,50           1,96           1,73           1,56           1,37  

ratio boven 1 is bovenmatig 
     

 

 

De overschrijding is volgens de regels van Ministerie van OCW te hoog, maar doordat de LOVK niet te 

vergelijken is met andere reguliere PO scholen is het van belang dat het publiek vermogen hoger blijft dan 

normatief. 

Primair 

onderwijs

Solvabiliteit 2 < 0,30 2020 0,93
(eigen vermogen + voorzieningen) / totale passiva 2021 0,92

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 2020 13,16
vlottende activa/kort vreemd vermogen 2021 12,90

Huisvestingsratio > 0,10 2020 0,10
((huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en 

terreinen) / totale lasten
2021 0,10

Weerstandsvermogen < 0,05 2020 1,46
(eigen vermogen / totale baten) 2021 1,28

Rentabiliteit 3 - jarig < 0 2019 0,01
(resultaat / totale baten) 2 - jarig < -0,05 2020 -0,05

1 - jarig < -0,10 2021 -0,06

Uitkomst LOVK
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In 2020 is na goedkeuring van de medezeggenschapsraad een bestedingsplan gemaakt voor het afbouwen van 

de bovenmatige reserves. Dit is in de meerjarenbegroting verwerkt, waardoor ook duidelijk zichtbaar is 

geworden dat de ratio sterk lager wordt door een daling van het normatief eigen vermogen. In de jaren 

volgend op 2024 zal als niet wordt ingegrepen de ratio verder dalen dan wenselijk is. 

 

Ook zal rekening gehouden moeten worden met de vele risico’s die de LOVK loopt als de continuïteit niet 

wordt gewaarborgd. Deze risico’s bestaan uit: 

 

 
 

Nietttemin zijn wij van overtuiging dat indien de risico’s realiteit worden dat we nog steeds 100% van de 

financiering van ingeschatte kosten nodig zullen hebben. 

 

A.1 Personele bezetting en leerlingenaantallen (kengetallen) 

Hieronder wordt in de tabel de formatie getoond per 31 december 2021 en de formatie zoals deze afgeleid kan 

worden uit de meerjarenbegrotingen, waarbij rekening is gehouden met personeel dat met pensioen gaat. 

 

 
*betreft basisformatie exclusief vervanging 

 

 

Onderstaande tabel geeft een schatting weer van de leerlingaantallen per 1 oktober en 1 februari: 

 

 

Het leerlingenaantallen van 1 februari is hier ook vermeld omdat vanaf 2023 de bekostiging wordt berekend 

met de 1 februari telling  i.p.v. 1 oktober telling.   

Risico Kans  Maximaal 
risicobedrag 

 Benodigd 
vermogen 

toelichting

Onderwijskwaliteit 100% 360.000€           360.000€           Specifieke jaarlijkse hoge onderhoudskosten en licenties voor het 
regulier gebruik van LOVK online en VarenderWijs, inclusief de 
digitale aanvullingen (slimme formulieren) door voortschrijdend inzicht 
ter verbetering van de samenwerking tussen ouders en mentoren. 8 
jaar x €45K

Ziektevervanging 100% 38.280€             38.280€             Landelijk 4,8% aangehouden exclusief directie.
Fluctuaties leerlingen aantallen50% 360.000€           180.000€           Door de onzekere ontwikkelingen in de binnenvaart zijn de 

leerlingenaantallen onvoorspelbaar. In twee jaar tijd is de LOVK van 
244 leerlingen naar 133 gedaald. Een leerlingenbuffer zoals in het 
regulier onderwijs ontbreekt. Zodra het leerlingenaantal drie jaar tijd 
onder de 100 komt gaan we de kinderen ergens anders 
onderbrengen en wordt de opheffing geëffectueerd.

Reorganisatie 50% 398.000€           199.000€           Bij opheffing wil de LOVK een transitievergoeding reserveren voor de 
12,1 wtf per 31-12-2021 in dienst is. 
12,1 wtf x €79K, uitgaande van 15 dienstjaren.

Huisvesting 50% 100.000€           50.000€             Als het werkpand verkocht wordt dan moet het wederom verbouwd 
worden naar de oude staat: woonhuis.

Reorganisatie 50% 50.000€             25.000€             Inhuren van juridische bijstand.
Huisvesting 50% 180.000€           90.000€             Afkopen van het huurcontract van het Landelijk Bureau.

1.486.280€        942.280€           

Personele bezetting in Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

 FTE per 31 december 2021* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

 - Management / Directie 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2

 - Onderwijzend personeel 7,7 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1

 - Overige medewerkers 2,5 2,5 3,8 3,8 3,8 3,8

Totaal 11,5 11,7 13,3 13,2 13,2 13,1

Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

142 142 125 125 125 125

167 150 145 145

Leerling aantallen 1 oktober

Leerling aantallen 1 februari
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Het aantal leerlingen is moeilijk in te schatten. Er kunnen geen gemeentelijke geboortecijfers worden gebruikt. 

Het leerlingaantal is onder meer afhankelijk van het financiële klimaat voor de Nederlandse en in beperkte 

mate Belgische schippers. Het overheidsbeleid en de economische situatie speelt daarin een grote rol.  
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A.2. De meerjarenbegroting 

Ontwikkelingen in de balans 

De continuïteitsparagraaf dient met ingang van het jaarverslag 2013 minimaal een 3-jarige prognose van de 

balans te bevatten. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de geprognosticeerde balansen per 31 december 

van de jaren 2021 tot en met 2026 opgenomen. De toelichting op de belangrijkste posten volgt op de volgende 

pagina. 

 

 
 

Toelichting op de meerjarenbalans: 

Algemeen 

Deze meerjarenbalans laat het resultaat zien van de LOVK op basis van de huidige personele bezetting, 

rekening houdende met pensioneringen en niet anticipatie op de ingeschatte leerling daling.  

 

 ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De waarde van de activa is bepaald door uit te gaan van de huidige waarde van de activa, vermeerderd met 

aanschaffingen volgens het 10 jaren investeringsplan en per jaar verminderd met de berekende afschrijvingen 

van bestaande en nieuwe activa. De 10 jaren investeringsplannen worden jaarlijks herzien.  

Grote investeringen in de ontwikkeling van het huidige leerpakket zoals deze zich de afgelopen jaren hebben 

voorgedaan zijn er niet meer.  

 

Vlottende activa 

De vlottende activa bestaat uit kortlopende vorderingen en liquide middelen. 

De vorderingen zijn nauwelijks te voorspellen en hangen nauw samen met de liquide middelen. In deze 

opstelling worden de vorderingen constant geacht. 

 

Bij de berekening van de liquide middelen is de begrote stand per 31 december 2021 als uitgangspunt 

genomen en zijn de volgende mutaties hierbij opgeteld: 

- de mutaties van de materiële vaste activa (investeringen gaan ten koste van het banksaldo, 

afschrijvingen genereren een positieve cashflow) 

- de mutatie van de voorzieningen (afname van de voorziening gaat ten koste van de liquiditeit) 

Activa 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Materiële vaste activa 310.449      407.462      423.865      420.754      413.134      384.964      
Totaal vaste activa 310.449      407.462      423.865      420.754      413.134      384.964      

Vorderingen 75.000        60.000        60.000        60.000        60.000        60.000        
 Liquide middelen 1.509.572   1.430.197   1.273.387   1.135.618   977.231      863.097      
Totaal vlottende activa 1.584.572   1.490.197   1.333.387   1.195.618   1.037.231   923.097      

Totaal activa 1.895.021   1.897.659   1.757.252   1.616.372   1.450.365   1.308.061   

Passiva 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Algemene reserve 1.675.473 1.520.054 1.380.604 1.237.325 1.076.817 932.359
Bestemmingsreserves 85.092 69.800 58.100 58.100 58.100 58.100
Totaal Eigen vermogen 1.760.565 1.589.854 1.438.704 1.295.425 1.134.917 990.459

Voorzieningen 10.132 25.708 24.752 27.150 21.651 23.805
Kortlopende schulden 124.324 282.097 293.797 293.797 293.797 293.797

 Totaal passiva 1.895.021   1.897.659   1.757.252   1.616.372   1.450.365   1.308.061   
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- het resultaat (winst zorgt voor extra liquide middelen, verlies voor een afname)  

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Het totale eigen vermogen kan, onder voorbehoud van stelselwijzigingen, alleen muteren door middel van het 

behaalde resultaat. Het eigen vermogen dient bij de LOVK om: 

- tijdelijke risico’s op te vangen: fluctuaties in het aantal leerlingen, (tijdelijk) overtollig personeel 

- heeft een financieringsfunctie om zonder geld te moeten lenen te kunnen investeren in materiële 

vaste activa. Deze functie van het eigen vermogen dient minimaal de boekwaarde van de materiële 

vaste activa te bedragen. Een vaak gehanteerde ondergrens voor de berekening van de meerjarige 

financieringsfunctie bedraagt 55% van de cumulatieve aanschafwaarde van de materiële vaste activa. 

Onderstaande tabel geeft deze 55% ondergrens weer: 

 

- fluctuaties in de liquiditeit op te kunnen vangen: het betaalritmeverschil van de bevoorschotting van 

het Ministerie bedraagt per ultimo 2021 bijvoorbeeld € 65K te vorderen. 

- in de toekomst weer in staat zijn om een nieuw onderwijs leerpakket te ontwikkelen. Hiervoor zal 

tijdelijk extra personeel benodigd zijn. 

- het afronden en onderhouden van LOVK Online en VarenderWijs. Het specifiek digitaal platform voor 

de samenwerking met ouders en mentoren en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, welke 

speciaal voor de LOVK is ontwikkeld. 

 

Voorzieningen 

Deze balanspost wordt vooral gevormd door de huisvestingsvoorziening waar het meerjaren onderhoudsplan 

aan ten grondslag ligt. De personele voorziening, voor jubilea, is constant verondersteld. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden constant geacht. Een mutatie van deze post heeft meestal direct invloed op 

de stand van de liquide middelen. 

 

  

Jaar 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Cumulatieve aanschafwaarde 
materiële vaste activa

831.241€    763.551€    779.954€    776.843€    769.223€    741.054€    

Financieringsfunctie 55% 457.183€    419.953€    428.975€    427.264€    423.073€    407.580€    



Jaarrekening 2021 
41519 / Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen, Dordrecht 

30 

 

Staat/ Raming van baten en lasten 

 

Onderstaande tabel toont de meerjaren staat van baten en lasten. 

 

 
 

De getoonde meerjarenraming van de staat van baten en lasten is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering 

waarin de begroting 2022 is behandeld. 

In deze opstelling is het dalende leerlingaantal verwerkt en zijn alle personele mutaties die bekend waren ten 

tijde van het opstellen van de begroting 2021 verwerkt.  

 

De meerjarenraming van de staat van baten en lasten, zoals nu getoond is daarnaast op basis van 

onderstaande gegevens en aannames opgesteld: 

 

Algemeen: 

De inkomsten en uitgaven zijn berekend op basis van prijspeil 2021.  

 

Inkomsten: 

- Rijk: zijn berekend op basis van de leerling-prognoses zoals eerder vermeld in de 

continuïteitsparagraaf. Het jaar 2022 zal een overgangsjaar zijn voordat de vereenvoudiging van de 

bekostiging ingaat. In 2022 zal de personele bekostiging bestaan uit de bestaande wijze van 

berekening per schooljaar, alleen is de verdeling anders. De verdeling is 65% van de bekostiging uit het 

schooljaar 2021-2022 en 35% van 2022-2023. Vanaf 2023 gaat de nieuwe bekostiging in. De 

bekostiging zal worden berekend over een kalenderjaar en er bestaan geen personele en materiële 

bekostiging meer. Het wordt een vast bedrag per leerling en een vast bedrag per school. De LOVK 

heeft een bijzondere personele bekostiging, waarvoor tijdens het begroten niet duidelijk was hoe de 

bekostiging in 2023 e.v. eruit gaat zien. Het was wel duidelijk dat het niet een korting zal betekenen op 

de totale bekostiging. 

2022 2023 2024 2025 2026

Baten

Inkomsten Rijk 1.437.068-   1.365.821-   1.312.230-   1.292.691-   1.293.154-   
Overige inkomsten 4.802-          3.750-          3.750-          3.750-          3.750-          

Totaal inkomsten 1.441.870-   1.369.571-   1.315.980-   1.296.441-   1.296.904-   

Lasten 2022 2023 2024 2025 2026

Loonkosten 1.009.051   1.009.502   1.009.127   1.013.997   997.652      
Overige personele lasten 69.000        64.000        64.000        64.000        64.000        
Afschrijvingen 96.690        67.597        42.111        35.620        37.169        

Huisvestingslasten 144.070      117.554      117.554      117.554      117.554      

Leermiddelen 150.200      123.317      100.200      100.200      100.200      
Algemene kosten 44.800        44.800        44.800        44.800        44.800        
Administratie & beheer 75.600        75.600        75.600        75.600        75.600        
Nog te bepalen besparing -                 -                 -                 -                 -                 
Totale lasten 1.589.411   1.502.371   1.453.392   1.451.771   1.436.975   

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening (-/- is winst)

147.541      132.800      137.412      155.330      140.071      

Financiële baten en lasten
Financiële lasten 7.877          6.651          5.867          5.178          4.386          
Financiële baten -                 -                 -                 -                 -                 
Result.fin. baten en lasten 7.877          6.651          5.867          5.178          4.386          

Bedrijfsresultaat (-/- is winst) 155.418      139.451      143.278      160.508      144.458      
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- Overig: deze inkomsten bestaan, in volgorde van belangrijkheid, uit: verhuur aan BSOS en 

ouderbijdragen. Voor de begroting zijn deze inkomsten constant verondersteld. 

Uitgaven: 

- Personele lasten, deze zijn gebaseerd op de huidige bezetting, verminderd met personeel waarvan 

bekend is dat deze zullen vertrekken. 

- Afschrijvingen: deze kosten zijn berekend aan de hand van een 10-jaren investeringsplan, rekening 

houdend met de afschrijvingen van al aanwezige activa. 

- De kosten van huisvesting dalen niet mee met de daling van het aantal leerlingen. De leslocatie is 

immers het schip.  

-  Overige instellingslasten: deze uitgaven bevatten onder andere het lespakket. Het gehele, in eigen 

beheer ontwikkelde, lespakket en leerlingvolgsysteem. De uitgaven vanaf 2021 zullen geleidelijk dalen 

met het leerlingenaantal.  

- De financiële baten en lasten zijn voor de komende jaren gebaseerd op de rente die de bank per 1 

januari 2022 in rekening zal brengen op een tegoed boven € 100K.  

 

 

B1 - Rapportage inzake interne risicobeheersings- en controlesysteem 

- Het interne risicobeheersings- en controlesysteem bestaat bij LOVK uit: 

- De planning- en controlecyclus: elk jaar wordt voor de komende tien jaren een begroting opgesteld 

waarin een tien jaren investeringsplan en gebouwen onderhoudsplan is opgenomen. De begroting 

omvat ook de strategische doelstelling voor het komende jaar en de bijbehorende budgetten. 

Periodiek wordt gerapporteerd over de operationele en financiële doelstellingen 

- Periodieke strategische risicoanalyses 

- De Letter of Representation: hierin wordt de betrouwbaarheid van de financiële rapportage expliciet 

door het verantwoordelijke management bevestigd;  

- Een systeem van monitoring en rapportering, bestaand uit het uitvoeren van interne controle en 

rapportering daarover.  

 

 

B2 - Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Hierna worden de belangrijkste door LOVK geïdentificeerde risico’s uiteengezet en wordt inzicht gegeven in de 

wijze waarop die risico’s worden beheerst. 

 

1. Marktrisico’s en commerciële risico’s 

Conjuncturele risico’s  

De LOVK is als instelling voor Primair Onderwijs afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich bij de instelling 

inschrijft en onderwijs volgt. Het aantal leerlingen hangt mede af van het aantal Nederlandse schippers en dus 

van economische omstandigheden en concurrentie uit goedkopere landen.  

De inkomsten van de Stichting dalen daarom voor de komende jaren volgens de begroting.  

 

2. Operationele risico’s  

Massale uitschrijving kinderen 

Het grootste risico is een school die zijn kinderen verliest. Als dit zou gebeuren tussen de start van het nieuwe 

schooljaar en 1 februari (jaarlijkse teldatum), dan heeft dit vanaf 1 januari gevolgen voor de inkomsten. 

De kans dat alle ouders hun kind uitschrijven is niet groot, doch anders dan bij een gewone basisschool waar de 

jaarlijkse uitstroom gemiddeld 12,5% is, is dat bij de LOVK vanwege 4 leerjaren 25%. Indien de instroom van 

leerlingen stagneert, is het effect tweemaal zo sterk als bij een normale basisschool. 

Daarnaast speelt mee dat het economische klimaat een sterke invloed heeft: In slechte tijden zullen schippers 

als eerste afscheid nemen van het huis aan de wal en vrouw en kinderen tot 8 jaar weer aan boord nemen, wat 

een hoger aantal leerlingen tot gevolg heeft. Duren de slechte tijden te lang, dan gaan faillissementen 
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meespelen waardoor hele gezinnen naar de wal verhuizen wat verlies van LOVK-leerlingen in alle 4 de leerjaren 

betekent. 

  

Coronacrisis op de lange termijn 

De indirecte gevolgen van de Coronacrisis kan niemand nog overzien. De LOVK is ondersteunend voor de 

uitvoering van het gezinsbedrijf in de binnenvaart. Mochten er veel faillissementen volgen dan heeft dat 

gevolgen voor het leerlingenaantal, met onzekerheden betreffende het leerlingenaantal is in de financiële 

buffer reeds rekening gehouden. Mocht een personeelslid langdurig ziek worden, dan is daar ook rekening mee 

gehouden omdat de LOVK hiervoor het eigen risico draagt. 

 

Niet functionerend personeel 

Als er om bepaalde redenen afscheid wordt genomen van personeel, anders dan opzegging door het 

personeelslid zelf of ziekte, bestaat er het risico dat het participatiefonds van mening is dat er niet aan de 

voorwaarden wordt voldaan van de instroomtoets. Het niet voldoen aan deze toets leidt tot het doorbelasten 

van de kosten van een aanvullingsuitkering: aanvulling van de WW tot 70% van het laatst verdiende salaris of 

na het stoppen van de WW een aanvullingsuitkering van 70% van het laatst verdiende salaris totdat de 

werknemer een andere baan gevonden heeft of met pensioen gaat. 

  

Schaarste op de arbeidsmarkt. 

Veel PABO-studenten die in de korte toekomst afstuderen zullen vanwege de leerling krimp en de 

bezuinigingen van de afgelopen jaren op het onderwijs werk buiten het onderwijs vinden. Door de vergrijzing 

vanwege de babyboom tussen 1947 en 1955 in Nederland, zullen er de komende jaren meer onderwijzers met 

pensioen gaan dan nodig is om de krimp van het aantal leerlingen op te vangen. Het verschil wordt in de 

komende jaren dusdanig groot dat er mogelijk te weinig nieuwe leraren van de PABO afstuderen. Gezien het 

geringe personeelsbestand bij de LOVK zijn de risico’s op een tekort aan personeel niet groot te noemen. 

 

Risico’s met betrekking tot milieuvereisten  

De wet- en regelgeving over milieuvereisten ontwikkelt zich snel. Er zijn echter geen indicaties dat de 

gebouwen en ruimten die de LOVK in gebruik heeft, op korte termijn niet meer aan de vereisten zouden 

voldoen. Als er een probleem wordt geconstateerd, heeft dat niet tot gevolg dat er lessen uitvallen, deze 

worden immers op het schip gegeven. 

 

Risico’s met betrekking tot ICT-systemen  

Het ICT-beheer is uitbesteed aan Lucrasoft. Het servicecontract garandeert het in orde brengen van de 

computersystemen binnen 24 uur  

De gevolgen van het uitvallen van het computernetwerk is erg beperkt omdat dit niet direct leidt tot 

inkomstenderving. Wel kan dit leiden tot tijdelijke improductiviteit van medewerkers. Voor dringende online 

toepassingen geldt dat deze werkzaamheden ook thuis of op een andere locatie kunnen worden verricht. 

Het onlineonderwijs zal bij storingen een andere indeling van de les tot gevolg hebben maar niet leiden tot 

uitval van lessen.  

Wat betreft dataverlies: er worden regelmatig back-ups gemaakt van de servers. 

De boekhouding is uitbesteed aan een administratiekantoor met ISO 9001:2008 certificering, waarbij er 

waarborgen zijn voor zowel interne als externe back-ups.  

 

3. Financiële risico’s  

Liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s 

De LOVK heeft in haar huidige vorm, de afgelopen jaren een solide eigen vermogen in stand gehouden. Er is 

sprake van een sterke financiële positie waardoor ook in mindere tijden geïnvesteerd kan worden in de 

organisatie. 

Liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s worden beheerst op basis van de interne controle- en rapportagesystemen. 

In de financiële kwartaalrapportage zijn onder andere deze kengetallen opgenomen. 

 

Debiteurenrisico’s 

Het debiteurenrisico is zeer beperkt. De gefactureerde omzet is verwaarloosbaar.  
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Eigen Risicodrager VVF 

De LOVK is vanaf 1 januari 2017 eigen risicodrager voor vervangingen. Op basis van historische data zou dit 

financieel voordelig moeten zijn. Ziekte is echter niet te sturen en daarom is dit een financieel risico. 

 

Coronacrisis op de korte termijn 

Gezien het feit dat de LOVK gespecialiseerd is in afstandsonderwijs en het ligplaatsonderwijs slechts een 

ondersteuning hiervan is, raakt de Coronacrisis de LOVK niet direct. Alle werkzaamheden betreffende het 

afstandsonderwijs zijn gecontinueerd en zelfs geïntensiveerd.  

 

4. Verslaggevingsrisico’s 

Ten behoeve van de 3-maandelijkse verslaggeving maakt de LOVK gebruik van rapportages die worden 

opgesteld door het administratiekantoor. Daarnaast worden intern de rapportages verder bewerkt door hierin 

vorderingen en schulden op te nemen zodat een reëel kwartaalresultaat wordt verkregen. Er zijn geen 

deelnemingen die opgenomen moeten worden en ook zijn er geen valutarisico’s 

 

In-control verklaring  

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen. Het doel van deze systemen is tweeledig. Enerzijds is het doel om de belangrijkste risico’s 

waaraan de onderneming is blootgesteld zo goed mogelijk te beheersen. Anderzijds gaat het om de realisatie 

van de operationele en financiële doelstellingen en het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving. 

De directeur-bestuurder beheerst de geïdentificeerde risico’s mede middels een voortdurende bewaking van 

de operationele performance op basis van de 3-maandelijkse beoordeling van financiële en niet-financiële 

kengetallen. Ongeveer 10x per jaar vergadert het managementteam waarin stichtingsbrede strategische en 

operationele zaken worden besproken. Periodiek worden de locaties bezocht door de directeur-bestuurder en 

worden meer specifieke operationele aspecten besproken. 

Ook is de organisatie zodanig ingericht dat de controle technische functiescheiding binnen de LOVK wordt 

gewaarborgd.  

Dergelijke systemen kunnen geen zekerheid bieden dat de stichtingsdoelstellingen worden gerealiseerd, noch 

dat alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels geheel 

kunnen worden voorkomen. Risicobeheersing is een onderwerp dat regelmatig tussen de directie en het 

bestuur wordt besproken. 

 

Het risicobeheersing- en controlesysteem heeft de voortdurende aandacht van het bestuur en maakt een 

wezenlijk deel uit van het bedrijfsmanagement. 
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B3 – Verslag van toezichthoudend orgaan 

 

1. Verantwoording wettelijke taken 

Het bestuur ziet toe op het strategisch beleid van de LOVK. Een belangrijk onderdeel van dit toezicht is het 

goedkeuren van de financiële stukken, waaronder de jaarrekening en de begroting. Voor de controle van deze 

stukken heeft het bestuur een externe accountant benoemd. Het bestuursverslag en het strategisch 

meerjarenplan zijn door het bestuur goedgekeurd. Het bestuur wordt geadviseerd door de directeur-

bestuurder. Jaarlijks worden de speerpunten van het strategisch beleidsplan geëvalueerd op voortgang. 

Daarnaast kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven en een klankbordrol vervullen. Het bestuur 

volgt de code goed bestuur PO en ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige 

wervingen rechtmatige den doelmatige besteding van de middelen. Het bestuur wordt hiervoor met regelmaat 

uitgebreid geïnformeerd door management- en financiële rapportages, alsmede beleidsstukken. Daarbij treedt 

het bestuur ook op als werkgever voor de directeur-bestuurder door het afnemen van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken volgens de gesprekkencyclus en vaststelling van het salaris. Het bestuur is bijzonder 

tevreden over de wijze waarop de directeur-bestuurder haar functie uitvoert.  
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2. Verantwoording op grond van de code goed bestuur 

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf personen met de volgende taken en nevenfuncties: 

• Mevr. W. Rijndorp-Kreft, voorzitter. Nevenfunctie: Adviseur en manager administratiekantoor. 

• Mevr. B. Knol, penningmeester. Nevenfunctie: Financieel medewerker maritieme organisaties. 

• Dhr. C.G.A.  Bregman, secretaris. Nevenfunctie: Locatiedirecteur schippersinternaat. 

• Dhr. K. van de Genugten, lid. Nevenfunctie: schoolleider basisonderwijs. 

• Mevr. A. Geluk, lid. Nevenfunctie: leerkracht basisonderwijs. 

Het toezichthoudend bestuur is onbezoldigd en ontvangt voor elke vergadering bij aanwezigheid een 

onkostenvergoeding van €150,-. 

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar volgens een vaste vergaderplanning en agenda. Buiten deze 

vergaderingen geven bestuursleden indien nodig ook extra acte de présence. Zoals twee keer per jaar bij de 

MR, eindbespreking met de accountant met de directeur-bestuurder en in crisissituaties. Hiervoor wordt ook 

een onkostenvergoeding ontvangen. 

Eind 2019 heeft het bestuur de statuten gewijzigd. Per 18 december 2019 zijn de nieuwe statuten getekend en 

ingegaan. Per deze datum is de functie van vervangend ouderlid komen te vervallen. Per 1 januari 2020 is de 

algemeen directeur als directeur-bestuurder en tevens uitvoerend deel van het bestuur toegetreden en is voor 

de continuïteit een duo-directeur benoemd. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste Activa
1.1.2 Materiële vaste activa 319.366                     399.016                      

Totaal vaste activa 319.366                     399.016                      

1.2 Vlottende Activa
1.2.2 Vorderingen 101.336                     99.747                        
1.2.4 Liquide middelen 1.477.084                  1.468.722                   

Totaal vlottende Activa 1.578.420                  1.568.469                   

TOTAAL ACTIVA 1.897.786                  1.967.485                   

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 1.734.168                  1.813.889                   
2.2 Voorzieningen 17.230                       9.385                          
2.3 Langlopende schulden 24.041                       25.056                        
2.4 Kortlopende schulden 122.347                     119.154                      

TOTAAL PASSIVA 1.897.786                  1.967.485                   

Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

schrijf hier een toelichting of verberg deze regels
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 1.347.480     1.278.940     1.236.251     
3.5 Overige baten 8.746            3.302            5.957            

Totaal Baten 1.356.226    1.282.242    1.242.208    

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 996.826        932.105        916.851        
4.2 Afschrijvingen 116.433        110.916        116.171        
4.3 Huisvestingslasten 116.759        119.354        102.090        
4.4 Overige lasten 199.669        188.000        172.918        

Totaal lasten 1.429.687    1.350.375    1.308.030    

Saldo baten en lasten -73.461        -68.133        -65.822        

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 25                 -                   330               
6.2 Financiële lasten 6.286            -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten -6.261          -                   330              

Totaal resultaat -79.722        -68.133        -65.492        

Bestemming van het resultaat

2021 2020

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Begroting 2021
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KASSTROOMOVERZICHT 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

 Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten en lasten) -73.461        -65.822        

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Afschrijvingen -/- 4.2 116.433        116.171        
Mutaties voorzieningen 2.2 7.845            295               

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 124.278        116.468        

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) -1.589          5.204            
Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) 3.193            -3.329          

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 1.605            1.875            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 52.421          52.519          

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 25                 330               
Betaalde interest 6.2.1 & 2.4.18 -6.286          -                   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 46.160          52.849          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -36.783        -40.035        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -36.783        -40.035        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden 2.3 1.016            16.012          

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.016            16.012          

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 10.393          28.826          

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €
Stand liquide middelen per 1-1 1.468.722     1.439.896     
Mutatie boekjaar liquide middelen 8.362            28.826          

Stand liquide middelen per  31-12 1.477.084     1.468.722     

2021 2020

2021 2020

39v0.1



Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK)

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Kernactiviteiten

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden partijen

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage 

per jaar

activerings-
grens in € 

Gebouwen
60 20,00% 500

Installaties
120 10,00% 500

Kantoormeubilair en inventaris
240 5,00% 500

Huishoudelijke apparatuur
60 20,00% 500

Onderwijskundige apparatuur
48 25,00% 500

Onderwijsleerpakketten
96 12,50% 500

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Categorie

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele 
euro's.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Het verzorgen van (openbaar)primair onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het Primair 
Onderwijs

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar.
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Gebouwen

Terreinen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segementatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving EUR
Doel
Beperkingen
Saldo 58.100€          
Doel
Beperkingen
Saldo 1.653.068€     
Doel
Beperkingen
Saldo 23.000€          

Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Jubileumuitkeringen

Voorziening groot onderhoud

Algemene reserve

Reserve NPO

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval 
van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur 
is aangebracht.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide 
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve(s).

Privaat
Alleen private doelen

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 de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld .

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. 
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante waarde wordt gerekend met een rekenrente.

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00%, en de uitgangswaarde voorde inflatie 2,60% is.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer 
rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de 
voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2021 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
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Langlopende schulden

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en Lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de CAO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021: 110,20%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar 
in mindergebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden onder 
vooruitontvangen investeringssubsidies.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de 
bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.

Subsidies m.b.t. investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende 
actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de
staat van baten en lasten:
- Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille;
- Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;
- Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden tot einde looptijd) en aangehouden
  eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële
instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen
rechtstreeks in het eigen vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen
was opgenomen, te worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat de
desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Operationele activiteiten
Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in het
verslagjaar gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de lasten door
afschrijvingen, dotatie en vrijval van voorzieningen. Het saldo van de baten en lasten wordt tevens
gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende vorderingen en schulden gedurende het verslagjaar. 
Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.

Investeringsactiviteiten
Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame
middelen.

Financieringsactiviteiten
Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6
Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur
Overige materiële 
vaste activa

Vaste bedrijfs-
activa in 
uitvoering en 
vooruit-
betalingen op 
MVA

Niet aan de 
bedrijfsuit-
oefening 
dienstbare MVA

Totaal materiële 
vaste activa

€ € € € € € €

Stand per 01-01-2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 306.413                -                           482.029                413.828                -                           -                           1.202.270             
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 141.951                -                           320.387                340.916                -                           -                           803.254                
Cumulatieve herwaarderingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Materiële vaste activa per 01-01-2021 164.462                -                           161.642                72.912                 -                           -                           399.016                

Verloop gedurende 2021
Investeringen 4.715                   -                           28.942                 3.125                   -                           -                           36.783                 
Desinvesteringen -                           -                           225.820                185.283                -                           -                           411.103                
Afschrijvingen 30.957                 -                           52.458                 33.017                 -                           -                           116.433                
Afschrijvingen op desinvesteringen -                           -                           -225.820              -185.283              -                           -                           -411.103              
Mutatie gedurende 2021 -26.242                -                           -23.516                -29.892                -                           -                           -79.650                

Stand per 31-12-2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 311.128                -                           285.151                231.670                -                           -                           827.949                
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 172.908                -                           147.025                188.650                -                           -                           508.583                
Cumulatieve herwaarderingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Materiële vaste activa per 31-12-2021 138.220                -                           138.126                43.020                 -                           -                           319.366                

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 64.425                59.641                
1.2.2.10 Overige vorderingen 9.214                  9.214                  

Subtotaal vorderingen 73.639                68.855                

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 27.697                30.892                

Subtotaal overlopende activa 27.697                30.892                

Totaal Vorderingen 101.336             99.747                

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.477.084          1.468.722          

Totaal liquide middelen 1.477.084          1.468.722          

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2.1 Eigen vermogen
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 1.821.281     -65.492         -                    1.755.789     1.755.789     -102.722       -                    1.653.068     
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) -                    -                    -                    -                    -                    23.000          -                    23.000          
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 58.100          -                    -                    58.100          58.100          -                    -                    58.100          

Totaal Eigen vermogen 1.879.381     -65.492         -                    1.813.889     1.813.889     -79.722         -                    1.734.168     

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.2.5 Reserve NPO -                    -                    -                    -                    23.000          23.000          

-                    -                    -                    -                    -                    23.000          -                    23.000          

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 58.100          -                    58.100          58.100          -                    58.100          

Totaal bestemmingsreserves (privaat) 58.100          -                    -                    58.100          58.100          -                    -                    58.100          

2.2 Voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-
trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 9.385            -1.333           -1.333           509               8.876            2.901            2.316            3.659            
2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud -                    8.354            -                    -                    8.354            8.354            -                    -                    

Totaal voorzieningen 9.385            7.021            -1.333           509               17.230          11.255          2.316            3.659            

2.2.1 Personele voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-
trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
€ € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 9.385            -1.333           -1.333           509               8.876            2.901            2.316            3.659            

Totaal personele voorzieningen 9.385            -1.333           -1.333           509               8.876            2.901            2.316            3.659            

2.3 Langlopende schulden
Stand per

Leningen 
aangegaan Aflossing Stand per Looptijd Looptijd

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 > 1 jaar > 5 jaar
€ € € € € €

2.3.7 Vooruitontvangen investeringssubsidies 25.056          -1.016           -                    24.041          1.016            23.025          

25.056          -1.016           -                    24.041          1.016            23.025          

2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 26.235          28.426          
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 43.158          39.460          
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 12.774          11.358          

31-12-2021 31-12-2020
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2.4.12 Kortlopende overige schulden 1.311            7.198            

Subtotaal vorderingen 83.477          86.441          

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW -                    1.725            
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 28.761          27.968          
2.4.19 Overige overlopende passiva 10.108          3.019            

Subtotaal overlopende activa 38.870          32.712          

Totaal Kortlopende schulden 122.347        119.154        
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

De volgende niet in de balans opgenomen rechten worden hieronder toegelicht.

Bedrag
nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € €

Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Bedrag
nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € €

1 Dyade Dienstverlening Onderwijs 01-01-22 31-12-22 12 2.284            27.413          -                     -                     27.413           
2 Drechtsgelden 01-09-17 31-05-22 57 3.633            18.166          -                     -                     18.166           

Periode

Periode
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.328.301     1.247.603     1.199.923     

Totaal rijksbijdragen 1.328.301     1.247.603     1.199.923     

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 19.179          31.337          36.329          

Totaal Overige subsidies 19.179          31.337          36.329          

Totaal Rijksbijdragen 1.347.480     1.278.940     1.236.252     

3.1.2.1 Overige subsidies OCW
€ € € € € €

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies OCW 19.179          31.337          36.329          

Totaal overige subsidies OCW 19.179          31.337          36.329          

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen overige overheden
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen -                    -                    -                    

Totaal overheidsbijdragen overige overheden -                    -                    -                    

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.5 Ouderbijdragen 2.000            2.250            2.250            
3.5.10 Overige 6.746            1.052            3.707            

Totaal overige baten 8.746            3.302            5.957            

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 729.971        885.105        710.452        
4.1.1.2 Sociale lasten 100.910        -                    81.588          
4.1.1.3 Premies Participatiefonds -                    -                    -1.957           
4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 254               -                    668               
4.1.1.5 Pensioenpremies 105.818        -                    82.947          

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 936.952        885.105        873.697        

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -509              -                    1.778            
4.1.2.3 Overige 72.506          47.000          46.895          

71.997          47.000          48.673          

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 12.123          -                    5.519            

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 12.123          -                    5.519            

Totaal personeelslasten 996.826        932.105        916.852        

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 21 in 2021 (2020: 21). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management 2,00 2,00
Personeel primair proces 15,00 15,00
Ondersteunend personeel 4,00 4,00

Totaal gemiddeld aantal werknemers 21 21

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2021 (2020: 0).

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 116.433        110.916        116.171        

Totaal afschrijvingen 116.433        110.916        116.171        

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 64.597          66.300          54.938          
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 3.962            2.500            3.052            
4.3.4 Energie en water 5.625            8.500            7.255            
4.3.5 Schoonmaakkosten 21.116          21.500          21.659          
4.3.6 Belastingen en heffingen 8.484            6.700            6.297            
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 8.354            8.354            3.069            
4.3.8 Overige 4.621            5.500            5.820            

Totaal huisvestingslasten 116.759        119.354        102.090        

4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 65.376          63.300          56.892          
4.4.2 Inventaris en apparatuur 6.010            2.000            1.425            
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 61.495          60.000          59.924          
4.4.5 Overige 66.789          62.700          54.676          

Totaal overige lasten 199.669        188.000        172.918        

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat gebracht:

€ € € € € €
4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 8.244            7.500            7.508            
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden -                    -                    -                    
4.4.1.1.3 Fiscale advisering -                    -                    -                    
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten -                    -                    -                    

8.244            7.500            7.508            

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25                 -                    330               

25                 -                    330               

6.2 Financiële lasten

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 6.286            -                    -                    

6.286            -                    -                    

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en 
omzetbelasting.

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€ €

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) -102.722         

2.1.1.2.5 Reserve NPO Gelden 23.000            

Totaal bestemmingsreserves publiek 23.000            

Totaal resultaat -79.722           

2021
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN

Niet van toepassing, er zijn geen verbonden partijen die toegelicht dienen te worden.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

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

DUO - subsidie studieverlof 2019 2019/1007330-1 20-09-2019

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, afloop per ultimo verslagjaar

Niet van toepassing

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend schooljaar

Niet van toepassing

Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikkingen 
geheel uitgevoerd en afgerond

Ja
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021
Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 124.000€     

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen 
verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. 
Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis 
van drie generieke instellingscriteria, te weten:
a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten
c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een inidicatie van 
de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse 
de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op 
de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de 
Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021

Naam
Anita van Laren - 
van der Meer

Functiegegevens Directeur / 
bestuurder

Aanvang functievervulling in 2021 01-01
Einde functievervulling in 2021 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,6583
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 59.445€                   
Beloningen betaalbaar op termijn 11.428€                   
Subtotaal 70.873€                   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 81.629€                   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                             

Bezoldiging 70.873€                  

Het bedrag van de overschrijding -€                             
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2020
Functiegegevens Directeur / 

bestuurder
Aanvang functievervulling in 2020 01-01
Einde functievervulling in 2020 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,7600
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 69.399€                   
Beloningen betaalbaar op termijn 11.894€                   
Subtotaal 81.293€                   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 90.440€                   

Bezoldiging 81.293€                  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
worden aangemerkt
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaans 1 t/m 
12 van de functievervulling.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudende topfunctionarissen.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021
Naam Functie
Wilhelmina Rijndorp-Kreft Voorzitter
Cornelis Gerrit Antonie Bregman Secretaris
Koen van de Genugten Algemeen lid van het bestuur
Betty Knol Penningmeester
Annette Boer-Geluk Bestuurder
0 0

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van 
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al 
zijn/haar functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling 
gelieerde rechtspersonen.
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1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 
anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 
anticumulatie van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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Niet van toepassing, er zijn geen (aangemerkte) topfunctionarisen, met of zonder dienstbetrekking, waaraan een uitkering 
is verstrekt.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
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3. Overige rapportageverplichtingen 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.
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GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON

Statutaire naam: Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK)
Juridische vorm Stichting
Vestigingsplaats Dordrecht
Nr. Bevoegd gezag 41519
Nr. Handelsregister: 24317911
Webadres: www.lovk.nl

Adres: Papeterspad 5
3311 WT
Dordrecht

Telefoonnummer: 078-2003333
E-mailadres: Landelijk.bureau@lovk.nl

Contactpersoon: A. van Laren - van der Meer
Telefoonnummer: 06-30230437
E-mailadres: Directie@lovk.nl

RIO-instellingscodes 27MK
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Dordrecht, 29 maart 2022

Wilhelmina Rijndorp-Kreft Koen van de Genugten
Voorzitter college van bestuur Algemeen lid college van bestuur

Anita van Laren - van der Meer Annette Boer - Geluk
Directeur / bestuurder Bestuurder

Betty Knol Cornelis Gerrit Antonie Bregman
Penningmeester Secretaris
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat
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