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A

Bestuursverslag
1

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2021, het tweede coronajaar. Als gevolg van het coronavirus zijn de
scholen een lange periode, van eind december 2020 tot begin juni 2021, gesloten geweest.
Daarnaast gingen de scholen in december 2021 een week eerder dicht. Gedurende deze periode
kreeg een deel van de leerlingen (deels) onderwijs op afstand, terwijl een ander deel op school bleef
komen, op anderhalve meter afstand van elkaar en de medewerkers. Dit heeft uiteraard grote
gevolgen gehad voor de leerlingen en de medewerkers en veel van ons allen gevraagd. Naast deze
ongebruikelijke gebeurtenissen zijn er veel zaken in 2021 gewoon doorgegaan als altijd. Het doel van
dit jaarverslag is onze stakeholders te informeren en verantwoording af te leggen.
Strategische ontwikkelingen
Al in september 2020 zijn de volgende thema`s door de MSA-directie geformuleerd:
• Kansengelijkheid / inclusiviteit;
• De stad van de toekomst;
• Wereldburgerschap;
• Kunst, creativiteit en schoonheid.
Op 23 juni 2021 zijn deze thema`s tijdens een strategiedag met interne- en externe stakeholders
verder uitgediept. Dit heeft geleid tot een nieuw visiedocument voor de MSA: ‘Onze visie: De stad als
schoolgebouw, Amsterdam als proeftuin’ (vastgesteld in december 2021). Dit document vervangt het
eerdere blauwe boekje ‘Onze strategie’.
Onderwijs, leerlingen en kwaliteit
Het leerlingenaantal van de MSA is met bijna 170 leerlingen gegroeid. Hier zijn verschillende redenen
voor, die in paragraaf 7.1 worden toegelicht.
Op het onderwijsresultatenoverzicht van 2022, dat de resultaten van 2021 weerspiegelt, scoren alle
scholen en afdelingen voldoende, met uitzondering van de afdeling vmbo-b van het Oostpoort. Het
onderbouwsucces van Oostpoort wordt vertekend doordat de ISK-klassen drie jaar in de onderbouw
zitten i.p.v. twee jaar. In de bovenbouw is er een vertekening doordat de VMS4- leerlingen als gezakt
stonden geregistreerd terwijl zij bij het ROC staan ingeschreven en op het Oostpoort les krijgen. Op
het moment van schrijven van dit jaarverslag, vindt overleg met de inspectie plaats over deze
kwestie. Alle afdelingen op de MSA hebben sinds februari 2020 een basisarrangement.
De MSA zal naar verwachting in 2022-2023 aan de beurt zijn voor een bestuurlijk inspectiebezoek. In
2020 is de MSA gestart met het traject om dit voor te bereiden. De scholen hebben zelfevaluaties
gemaakt, waarbij zij het onderzoekskader van de onderwijsinspectie volgen, waarna externe audits
plaatsvinden. Op twee scholen hebben deze audits in 2021 plaatsgevonden, op twee andere scholen
zal dit in 2022 zijn.
Door corona was 2021 natuurlijk, net als 2020, een atypisch jaar. Gedurende een lange periode
kregen de leerlingen (gedeeltelijk) afstandsonderwijs. Andere categorieën, met name de kwetsbare
leerlingen en de (voor)examenleerlingen, kregen wel volledig les op school. De regeling omtrent het
Centraal Schriftelijk Eindexamen werd versoepeld. De eindexamenresultaten van 2021 laten een
wisselend beeld zien op de verschillende scholen. Ook de kwaliteit van de analyses verschilt per
school, een aandachtspunt voor de komende jaren.
Financiën
De MSA heeft in 2021 een positief resultaat behaald van +2.019.598 (+4.117.973 hoger dan begroot).
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Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door nog niet bestede NPO-middelen. In de
komende jaren zullen deze bedragen alsnog ingezet worden, waarbij het eigen vermogen weer zal
dalen.
Als gevolg van dit positieve resultaat zijn de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit gestegen. Het
weerstandvermogen is in 2021 gestegen van 16,8% naar 18,8%. Het ligt hiermee boven de minimaal
gewenste waarde van 10% die de MSA zichzelf heeft opgelegd.
Het nieuwe kengetal van de Inspectie dat is gericht op het signaleren van eventueel overtollig eigen
vermogen is ondanks het positieve resultaat gelijk gebleven. Dit komt doordat de MSA in 2021 grote
investeringen heeft gedaan in materiele vaste activa.
Personeel(sbeleid)
Het Strategisch HRM-beleid van de MSA, is gefundeerd op het creëren van een cultuur van leren en
verbeteren. De focus van het personeelsbeleid ligt op het versterken van de professionele cultuur
binnen de scholen, op permanent leren van en met elkaar en op het gezamenlijk werken aan schoolen onderwijsontwikkeling. Het aantal fte is in 2021 op alle scholen gestegen ten opzichte van 2020.
Het verzuim laat op de verschillende scholen een wisselend beeld zien: op sommige scholen is het
historisch laag, op anderen is verzuim juist gestegen. Hoe dan ook heeft de coronapandemie invloed
gehad op het verzuim het afgelopen jaar.
Huisvesting
Met name voor het MLA geldt dat de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting ingrijpend en
veelomvattend zijn. Op dit moment is de school verspreid over meerdere (tijdelijke) locaties in de
stad. Deze situatie zal nog zo`n twee jaar voortduren en legt een zwaar beslag op de leerlingen en
medewerkers.
Governance
De MSA committeert zich als lid van de VO-raad aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
Stakeholders en samenwerkingsverbanden
Naast de interne stakeholders, leerlingen, medewerkers en ouders, zijn voor de MSA onder andere
het montessori-po en de andere vo-schoolbesturen, met name de brede schoolgemeenschappen,
het vervolgonderwijs, de lerarenopleidingen en het bedrijfsleven belangrijke stakeholders. In juni
2021 is een strategiedag gehouden voor interne- en externe stakeholders’, waarbij zij uitgenodigd
mee te denken over de strategische thema`s van de MSA, zie ook hierboven. Op een aantal dossiers
werkt de MSA met deze partners samen. Voorbeelden daarvan zijn de opleidingsscholen AcOA en
NOA, de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), AMI (Association Montessori Internationale),
Sterk Techniekonderwijs Amsterdam, Taskforce Lerarentekort (stedelijke samenwerking om het
lerarentekort tegen te gaan), en samenwerkingsverbanden tussen vo en hoger onderwijs om de
onderwijskwaliteit te bevorderen en de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren, zoals Bètapartners en OPeRA.
Risico`s
In 2021 is een nieuwe risicoanalyse gehouden. Daaruit zijn zeven risico`s naar voren gekomen.
Vervolgens zijn bij de risico`s beheersmaatregelen geformuleerd. De risico`s en beheersmaatregelen
zullen regelmatig geagendeerd worden binnen de verschillende gremia (MSA-directie, raad van
toezicht en CMR).
Afgezien van de wereldwijde pandemie hebben zich bij de MSA in 2021 geen zaken met behoorlijke
politieke- of sociale impact voorgedaan. De gevolgen van de coronacrisis staan op verschillende
plaatsen in dit document beschreven.
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2

Organisatie en besturing

Deze jaarrekening betreft de Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (Stichting MSA).
Het bestuur van de Stichting MSA vormt het bevoegd gezag van de Montessori Scholengemeenschap
Amsterdam (16 PS). De MSA is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, die alle
vo-types aanbiedt, van vmbo t/m vwo/gymnasium.
In het kader van goed bestuur hanteert de MSA het raad-van-toezicht-model. Bij de MSA is sprake
van één bestuurder. De raad van toezicht bestond in 2021 uit zes leden.
De bestuurder wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het bestuurskantoor en het
bedrijfsbureau, die op dezelfde locatie zijn gehuisvest als de bestuurder. Naast ondersteuning van de
bestuurder zorgt het bedrijfsbureau voor de coördinatie van de administratie en het beheer van de
verschillende deelscholen en voert het tevens MSA-breed de wettelijk voorgeschreven
administratieve taken uit op het gebied van leerlingenadministratie, financiële administratie,
personeels- en salarisadministratie, huisvesting, klachtafhandeling, Arbo en ICT.
De MSA heeft vier scholen. Elke school heeft een eindverantwoordelijke directeur of rector, die
rapporteert aan de bestuurder. Driewekelijks vindt een directieoverleg plaats, waaraan deelnemen
de bestuurder, de eindverantwoordelijke directeuren en de directeur bedrijfsvoering.
Een overzicht van het aantal medewerkers en fte vindt u in paragraaf 7.3 van het bestuursverslag en
paragraaf 10 van de jaarrekening. In paragraaf 12 staat de informatie over de bezoldiging van
bestuurders en toezichthouders.
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Onze missie

Wij, medewerkers van de montessorischolen in Amsterdam, zijn gedreven om jonge, opgroeiende
mensen te steunen in hun ontwikkeling tot autonome, zelfbewuste burgers. Burgers die de kunst van
het samenleven verstaan, met name in een grootstedelijke context als Amsterdam. Daarom is het zo
belangrijk dat leerlingen ontdekken wie ze zijn (ken jezelf), wie de anderen zijn (ken de ander), hoe ze
zich verhouden tot de wereld (ken de wereld) en tot de toekomst (verken de toekomst). De vorming
van je mens-zijn staat daarin centraal. Daarbij willen we hen begeleiden in de ontwikkeling tot
kritische denkers en doeners die zelfbewust keuzes maken en creatief en verbindend zijn. Vanuit die
missie bereiden wij onze leerlingen voor op de uitdagingen waarvoor zij gesteld worden en creëren
wij meerwaarde voor de maatschappij. Het voortgezet onderwijs in Amsterdam en omgeving is ons
en hun domein, in de volle breedte, van vmbo tot gymnasium.
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Kernactiviteiten en toelatingsbeleid

De MSA telt vier scholen, ieder met een eigen identiteit, maar alle werkend volgens het
montessoriconcept: het Montessori Lyceum Amsterdam (afkorting: MLA); het Montessori Lyceum
Oostpoort (in dit verslag afgekort tot Oostpoort); het Metis Montessori Lyceum (in dit verslag
afgekort tot MML of Metis), met als deelschool Kiem Montessori; het IVKO Montessori (volledige
naam: Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs). Ze bestrijken elk een deel van het
onderwijsaanbod.
Omschrijving per school
1. Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is een school voor voortgezet
montessorionderwijs met de onderwijsniveaus mavo, havo, vwo en gymnasium. De
leerlingen zijn verdeeld over vier locaties waarvan drie in Amsterdam-Zuid: naast het
hoofdgebouw aan de Pieter de Hoochstraat 59 en het gebouw aan de Van Ostadestraat, is in
2021 een nieuwe tijdelijke locatie betrokken aan de Pieter de Hoochstraat 78. Sinds februari
2020 heeft de school een tijdelijke locatie in Amsterdam-Oost, de Van Eesterenlaan. Deze
tijdelijke locaties zijn in gebruik genomen in verband met de verbouwing en gedeeltelijke
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nieuwbouw van de Pieter de Hoochstraat die in 2020 gestart is. Als deze verbouwing gereed
is, in augustus 2024, zal het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op de Pieter de Hoochstraat
worden teruggebracht en de locatie Van Ostadestraat worden teruggegeven aan de
gemeente. In de Sluisbuurt in Amsterdam-Oost zal een nieuw Montessori Lyceum (een brede
scholengemeenschap) starten vanaf schooljaar 2024-2025.
2. Het Montessori Lyceum Oostpoort (afgekort tot Oostpoort) in Amsterdam-Oost is een
school die alle niveaus van het vmbo (vmbo-b t/m vmbo-t) bestrijkt. Ook biedt de school de
zogenaamde vakmanschapsroutes aan, een doorgaande leerlijn vmbo-mbo. Hiermee trekt
het Oostpoort leerlingen met een vmbo-advies, voornamelijk afkomstig uit de stadsdelen
Oost, Zuidoost en Noord. Tevens verzorgt het Oostpoort in de Internationale Schakelklassen
(ISK) onderwijs aan kinderen tussen de twaalf en achttien jaar die nieuw in Nederland zijn en
de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Zij kunnen vanuit het Oostpoort worden
doorgeschakeld naar alle niveaus van voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs t/m vwo).
Samen met het Mundus College (Esprit) doet het Oostpoort dit voor de hele stad. Vanaf 1
augustus 2020 is het Oostpoort gestart met een havo/vwo-stroom met een vernieuwend
onderwijsconcept.
3. Het Metis Montessori Lyceum (MML of Metis) is een nieuwe, brede scholengemeenschap
(mavo, havo en vwo) in Amsterdam-Oost. De havo/vwo-afdeling is gehuisvest aan de
Mauritskade, in een gebouw dat gedeeltelijk nieuw is (opgeleverd in 2018) en gedeeltelijk
gerenoveerd. De school trekt stadsbreed (montessori)leerlingen aan. Het Metis is in augustus
2015 gestart met een technasium. Sinds 2016 heeft de school een speciale coderclass,
bedoeld voor leerlingen met interesse in programmeren.
3a. De mavo/havo-afdeling van de school is in 2018 gestart met het Kiem-Montessorionderwijsconcept, gericht op sport en buitenschoolse activiteiten. Deze deelschool van het
Metis Montessori Lyceum is gehuisvest aan de Tweede Oosterparkstraat.
4. Het IVKO is een mavo/havo-kunstvakschool in Amsterdam-Zuid. Leerlingen met interesse en
talent voor kunst (dans, muziek, drama, beeldende kunst) kunnen op de school terecht. Het
IVKO trekt leerlingen met dit specifieke profiel, vanuit Amsterdam en de brede regio.
Toelatingsbeleid en centrale loting & matching
De MSA-scholen houden zich bij de aanmelding van nieuwe eersteklassers aan de zogenaamde
kernprocedure, afspraken tussen de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam.
Naast het basisschooladvies wordt gekeken naar aanvullende informatie van de basisschool.
Leerlingen die afkomstig zijn van een montessoribasisschool worden met voorrang geplaatst mits zij
de betreffende MSA-school als school van eerste voorkeur hebben opgegeven. Bij de instroom van
leerlingen in hogere klassen wordt gekeken naar de geschiktheid voor het montessorionderwijs en de
beschikbare plaats in de betreffende klas. In 2021 is het systeem van centrale loting & matching
toegepast bij de inschrijving van de nieuwe brugklassers. In dit systeem geven leerlingen een lijst op
van potentiële scholen, in de volgorde van hun voorkeur. Ze melden zich aan bij de school die
bovenaan op hun lijst staat. De scholen kijken welke kinderen plaatsbaar zijn op hun school. Als alle
voorkeurslijsten bekend zijn, krijgen de leerlingen, in het bijzijn van een notaris, een lotnummer
toegewezen. Op volgorde van het lotnummer worden zij geplaatst op de school van hun eerste,
tweede of een lagere voorkeur. Het IVKO heeft de status van kunstvakschool, waardoor voor deze
school een afwijkende procedure geldt. Het IVKO voert met alle potentiële nieuwe leerlingen een
intakegesprek op basis van een portfolio, waarin vastgesteld wordt of de leerling past in het
specifieke kunstprofiel van de school.
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Horizontale verantwoording

Voor de MSA zijn de belanghebbenden in eerste instantie de leerlingen, de ouders en de
medewerkers. Andere stakeholders zijn collega-scholen: de brede scholengemeenschappen en het
montessori-po in de stad, en landelijk de andere scholen voor montessori-vo.
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Het bestuur van de MSA kiest ervoor om input te vragen van en verantwoording af te leggen aan
organen die dicht bij ons onderwijs staan en ons onderwijs en/of onze begeleiding moeten
beïnvloeden: direct betrokkenen (leerlingen, ouders, medewerkers) en scholen met hetzelfde
concept vinden we belangrijk. Door middel van horizontale verantwoording aan montessorischolen
(de montessoribasisscholen in Amsterdam, de Nederlandse Montessori Vereniging met daarbinnen
het Netwerk 12-18 en de Association Montessori Internationale) willen we ons concept versterken.
Ook het vervolgonderwijs achten we een belangrijke stakeholder; het gaat daarbij om het maken van
keuzes in het onderwijsaanbod en de begeleiding.
Uit een stakeholdersanalyse die gehouden is tijdens een bijeenkomst met de CMR en de raad van de
toezicht, in januari 2019, zijn verder als stakeholders naar voren gekomen: het bedrijfsleven, de
gemeente en (landelijke) overheid, overige schoolbesturen voor vo in Amsterdam, de VO-raad, de
kunstwereld, de zorgwereld, toeleveranciers van diensten of producten, en buurtbewoners.
In het kader van het traject om te komen tot een nieuwe strategie voor de komende jaren, vond op
23 juni 2021 onze strategiedag plaats. Het doel was het ontwikkelen van een gezamenlijk narratief
voor de komende jaren. Op de strategiedag weren interne en externe stakeholders uitgenodigd om
mee te denken over wat deze thema`s betekenen voor het onderwijs in de klas. De uitkomst van dit
proces is onze visie: ‘De stad als schoolgebouw, Amsterdam als proeftuin’.
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Investeringsbeleid

De MSA heeft een groot aantal investeringen gedaan in materiele vaste activa in 2021:
Investeringsoverzicht 2021
Nieuwbouw Mauritskade
Eerste inrichting Mauritskade

319.157 In 2021 is de overschrijding op de nieuwbouw Mauritskade geactiveerd.
259.842 Tegelijkertijd met de eigen investering in de nieuwbouw is ook de eigen
investering in de eerste inrichting geactiveerd. Dit vormt het grootste deel
van dit bedrag.

Verbouwing entree en aula
Oostpoort
Inrichting Oostpoort

379.828 Oostpoort heeft de entree en de ruimte daar achter aangepast, en ook de
totale aula
340.980 Oostpoort heeft veel geinvesteerd in de inventaris, mede als gevolg van
bovengenoemde verbouwing
211.403 Het grootste deel hiervan bestaat uit laptops voor alle docenten
503.602 Oostpoort heeft versneld alle leerlingen van een laptop voorzien
356.846 In 2021 is de vervanging van de ICT infrastuctuur in gang gezet.
346.085 In de zomer van 2021 is het IVKO gebouw aangepast ivm Brandveiligheid. Dit
is betaald door de Gemeente. Tegelijkertijd heeft de school zelf
geinvesteerd in de inrichting.

Hardware MLA
Hardware Oostpoort
ICT infrastuctuur
Inrichting IVKO

Overige investeringen
429.377
materiele vaste activa
Totale investeringen materiele 3.147.120
vaste activa 2021
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7 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar
7.1

Leerlingen(aantallen)

In onderstaande tabel staan de leerlingenaantallen binnen de MSA gedurende de verslagperiode. De
bovenste tabel is voor schooljaar 2020-2021, de onderste voor 2021-2022:
Leerlingen
op 1 okt.
Aantal lln.
Aantal
jongens
% jongens
E.O
Brug
Havo
Vwo
Mavo
Vmbo-b
Vmbo-b/k
Vmbo-k
VMS4
VMS5
Leerlingen
op 1 okt.
Aantal lln
Aantal
jongens
% jongens
E.O
Brug
Havo
Vwo
Mavo
Vmbo-b
Vmbo-b/k
Vmbo-k
VMS4
VMS5

Oostpoort
MLA 2020 2020

IVKO 2020

MML 2020

Totaal MSA
2020

KIEM 2020

1886

824

527

945

131

4313

626

422

115

602

80

1845

51,21

21,82

61,07

42,78

33,19

63,70

103

103

669

19

229

384

447

23

199

234

903

276

913

637
133

134

99

51

107

1408

24

441

260

260

47

47

217

217

21

21

32

32

Oostpoort
MLA 2021 2021

IVKO 2021

MML 2021

KIEM 2021

Totaal MSA
2021

1821

958

540

969

193

4481

599

478

112

633

128

1950

32,89

49,90
110
83
40

20,74

65,33

66,32

231
223

395
247
327

109
14

138
258
66
211
52
23

86

43,52
110
1547
848
797
592
258
66
211
52
23

729
324
470
298

70

Bijzonderheden:
Vavo-leerlingen en leerlingen uit de LPA-klassen zijn niet meegeteld.
VMS5-leerlingen tellen niet mee in de officiële 1-oktobertelling, worden bekostigd via ROC.
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MLA:
Brug: 1e t/m 3e leerjaar havo en vwo
Mavo: 1e t/m 4e leerjaar
Havo: 4e en 5e leerjaar
Vwo: 4e t/m 6e leerjaar
Oostpoort:
Brug: havo 1e t/m 3e leerjaar havo
E.O.: eerste opvang
Vmbo-b: regulier, schakel en vmboS 1e t/m 4e leerjaar
Vmbo-k: regulier en schakel 1e t/m 4e leerjaar
Mavo: regulier, schakel en schakel+ 1e t/m 4e leerjaar
Havo: 4e en 5e leerjaar
VMS: 3e en 4e leerjaar
MML, IVKO:
Brug: 1e en 2e leerjaar
Mavo: 3e en 4e leerjaar
Havo: 3e t/m 5e leerjaar
Vwo: 3e t/m 6e leerjaar
KiemM:
Havo: 1e leerjaar
Brug: mavo 1e en 2e leerjaar
Mavo: 3e en 4e leerjaar

Het leerlingenaantal van de MSA is met bijna 170 leerlingen gegroeid. Hier zijn verschillende redenen
voor. Per school volgt hieronder een analyse en toelichting op de ontwikkeling van het
leerlingenaantal.
• Het leerlingenaantal van het MLA daalde van 1886 leerlingen in 2020 naar 1821 leerlingen in
2021. De daling van het leerlingenaantal is een bewuste keuze en heeft te maken met de
toename van het aantal leerlingen op de nieuwe havo van het Montessori Lyceum
Oostpoort. In het OSVO is afgesproken dat binnen besturen het leerlingaantal niet mag
groeien. De groei van Oostpoort wordt gecompenseerd door een afname van het aantal
leerlingen bij het MLA. In 2021 zijn er (opnieuw) minder eerste klassen aangenomen; ook zijn
er minder leerlingen via zij-instroom binnen gekomen. Minder leerlingen is ook wenselijk
met het oog op de verhuisbewegingen van het MLA de komende jaren en de (verminderde)
beschikbare ruimte op de drie locaties van het MLA: de Pieter de Hoochstraat, de Van
Ostadestraat en de Van Eesterenlaan.
• Het Oostpoort is in het schooljaar 2021-2022 sterk gestegen in leerlingaantal. De aanmelding
vanuit het po toonde een sterk stijgende lijn, er waren in het schooljaar 2020-2021 160
aanmeldingen voor de brugklassen. De havo/vwo-afdeling groeide van twee klassen naar
zeven klassen. In alle jaarlagen van de havo zijn nu klassen geformeerd en buiten de zijinstroom is er ook een ruime instroom vanuit de ISK. De ISK-afdeling is exponentieel
gegroeid. Het vraagt inventiviteit om alle klassen te bemensen met (bevoegde) docenten en
we lossen het lokalentekort op via een dependance op de Derde Oosterparkstraat.
• Het aantal havo- en vwo-leerlingen op het MML is in 2021 toegenomen met 24, een groei
van 2,5%. De school is een van de meest populaire scholen in de stad. Er is sprake van
overaanmelding, maar het gebouw heeft de maximumcapaciteit bereikt, vandaar dat er
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7.2

weinig groei mogelijk is. De groei die we zien in het leerlingenaantal op havo en vwo wordt
veroorzaakt door de drempelloze doorstroom van de mavo en de coronavertraging van
zittende leerlingen. Het aandeel jongens op het MML neemt al jaren toe. Het percentage
steeg van 63,7% naar 65,3%. Het MML-beleid is erop gericht meer meisjes te werven voor de
Coderclass en het technasium en ook is de hoop dat het profiel Kunst & Co. ervoor gaat
zorgen dat de jongens-meisjesverhouding evenwichtiger wordt.
Op Kiem Montessori was er een groei van 131 leerlingen in 2020 naar 193 leerlingen in 2022,
een groei van 62 leerlingen. Omdat het gaat om een kleine afdeling betekent dit een groei
van 47%. De groei wordt mede veroorzaakt door het feit dat nu alle klassen meetellen als
klassen van KiemM terwijl het jaar daarvoor 4 mavo nog onder het MML viel.
Het aantal leerlingen op het IVKO is in 2021 gestegen naar 540. Dat is het grootste aantal
ooit. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats maken meer leerlingen
gebruik van het doorstroomrecht van mavo naar havo waardoor we in schooljaar 2021-2022
gestart zijn met maar liefst vier havo-4-klassen. In de tweede plaats zijn er in schooljaar
2020-2021 meer leerlingen gedoubleerd. Resultante hiervan is dat de capaciteit van het
gebouw aan de Rustenburgerstraat 15 is overschreden en er tijdelijk gebruik wordt gemaakt
van een extra locatie op nummer 236. Wat tevens opvalt in de leerlingenaantallen is dat het
aandeel havoleerlingen gestaag stijgt. Ook dit komt door de toegenomen doorstroom, maar
ook door de torenhoge onderwijspositie (=het aantal leerlingen dat in leerjaar 3 een leerweg
op of boven hun basisschooladvies volgt). Het IVKO krijgt veel leerlingen met een
dubbeladvies (mavo/havo) op het havoniveau. Als laatste valt op dat de traditioneel erg
scheve verhouding tussen jongens en meisjes op het IVKO in 2021 nog schever is geworden.
Dit is hoogst ongelukkig en niet goed voor de school. De sleutel om deze trend te keren, is
nog niet gevonden.

Kwaliteitsparagraaf

In schooljaar 2018-2019 heeft de MSA een nieuw kwaliteitsbeleid geformuleerd. In dat beleid wordt
nader uitgewerkt hoe de cultuur van leren en verbeteren praktisch verwezenlijkt kan worden. Dit
beleid is inmiddels verankerd in de voortgangsgesprekken van de scholen met de bestuurder en de
planning-&-control-cyclus. De vier verschillende scholen maken ieder stappen om meer en meer
volgens de kwaliteitscirkels te werken. Het kwaliteitsbeleid zal in 2022 geëvalueerd en verbeterd
worden.
In november 2020 vond een telefonisch bestuurlijk inspectiebezoek plaats. Naar aanleiding van dat
gesprek heeft de inspectie vertrouwen uitgesproken in de MSA. De MSA zal naar verwachting in
schooljaar 2022-2023 aan de beurt zijn voor een ‘fysiek’ bestuurlijk inspectiebezoek. In 2020 is de
MSA gestart met het traject om dit voor te bereiden. De scholen hebben zelfevaluaties gemaakt
waarbij zij het onderzoekskader van de onderwijsinspectie volgen, waarna externe audits
plaatsvinden. Op twee scholen, Oostpoort en Metis/Kiem, hebben deze audits al plaatsgevonden, op
MLA en IVKO zullen ze in 2022 plaatsvinden. Deze audits zijn erop gericht een reëel beeld te geven
van de kwaliteit zoals waargenomen door de lens van het waarderingskader voor zowel de school
zelf als de bestuurder. Deze audits zullen logischerwijs leiden tot verbeteracties in de scholen.
Alle scholen en afdelingen van de MSA vallen onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie.

In schooljaar 2020-2021 telde het examencijfer niet mee voor de beoordeling van de
inspectie omdat de corona-omstandigheden een beoordeling van dit cijfer moeilijk maken.
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Kwaliteitsparagraaf per school:

MLA
Het jaar 2021 was wederom een atypisch jaar vanwege corona en dat heeft op meerdere fronten
effect gehad. Leerlingen hebben minder en ander onderwijs gekregen, er zijn meer leerlingen die een
zorgbehoefte hebben en in het algemeen zien we dat, naast cognitieve vertraging, leerlingen ook wat
betreft motivatie en sociale ontwikkeling minder stappen hebben gezet dan gebruikelijk. Het MLA zit
daarnaast midden in een veranderingsproces waarbij er op drie fronten veranderd wordt: onderwijs,
organisatie en huisvesting. Deze wijzigingen moeten de kwaliteit van het onderwijs op langere
termijn verbeteren.
Inspectieoordeel en resultatenoverzicht van de inspectie
Wanneer het gaat om de vier indicatoren van de inspectie, dan blijkt dat het MLA voor alle
opleidingen en alle indicatoren ook in 2021 positieve resultaten boekt; de driejarige gemiddelden
dalen wel. In algemene temen kan uit de cijfers afgeleid worden dat het MLA leerlingen ook in 2021
kansen geeft. Relatief veel leerlingen doen examen op een hoger niveau dan waarop ze zijn
binnengekomen. Ook de doorstroomsnelheid is relatief hoog, waaruit (ook weer in algemene
termen) geconcludeerd kan worden dat leerlingen vaak het voordeel van de twijfel krijgen.
Slagingspercentages
Bij alle afdelingen is zichtbaar dat een slecht fundament in het voorexamenjaar (veel onvoldoendes)
en een hoog verzuim, ervoor zorgt dat er onvoldoende basis is voor het succesvol afronden van het
examen. Traditioneel gezien geeft het MLA leerlingen zoveel mogelijk kansen en blijven leerlingen
niet snel zitten. In het verleden zien we dat veel leerlingen er dan toch nog in slaagden hun examen
te halen. Dat was in 2021 niet (meer) het geval.
Mavo
Het slagingspercentage van de mavo schommelt. In 2019-2020 zien wij een slagingspercentage van
100%. Afgelopen schooljaar was het een percentage van 91,2%. Ten opzichte van 2017 heeft de
mavo-afdeling zich wel verbeterd. Na een daling die duurde tot 2019 zien wij dat de afdeling zich
weer hersteld heeft. Tegelijkertijd zien we bij de mavo de afgelopen vijf jaar een sterke daling naar
een percentielscore van 11. De mavo-afdeling behoort hiermee tot de 25% vmbo-t opleidingen met
landelijk gezien de laagste gemiddelde cijfers. De mavo-afdeling geeft aan dat zij de afgelopen jaren
veel moeite heeft gehad met de veranderende instroom door het matchingsysteem. Na diverse
trainingen kan de afdeling ook betere ondersteuning bieden bij grensoverschrijdend gedrag.
Havo
Vanaf 2019 zien we weer een stijging van het slagingspercentage bij de havo. Anders gezegd: het lijkt
erop dat de dip in 2019 eenmalig was. In 2021 scoorde de havo met een slagingspercentage van
92,0% boven het landelijke gemiddelde van 90,7%. De havo-afdeling had een percentielscore van 50.
De havo- afdeling heeft zich sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.
Vwo
Het afgelopen jaar scoorde de vwo-afdeling met een slagingspercentage van 87,2% ruim onder het
landelijke gemiddelde van 94%. Dit resulteerde in een percentielscore van 10. De vwo-afdeling
behoort hiermee tot de 25% vwo-opleidingen met landelijk gezien de laagste gemiddelde cijfers. De
afgelopen vijf jaar zien we een sterke daling van de resultaten van onze vwo-afdeling als we kijken
naar de percentielscores.

12

Tussentijdse uitstroom
Tussentijdse uitstroom komt op het MLA ieder jaar enkele keren voor:
-

Wanneer een leerling vastloopt en uitstroomt naar een school die passender is: vmbo-kader, het
mbo of het speciaal onderwijs,
Wanneer een leerling tóch een plek krijgt op dat zo gewenste categorale gymnasium,
Wanneer een leerling in 5 vwo die al een (havo-)startkwalificatie heeft, alsnog besluit te stoppen
met het vwo.

Tevredenheid medewerkers
Uit het medewerkersonderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting dat in oktober 2020 is
gepubliceerd, blijkt dat veruit de meeste medewerkers het MLA als een prettige werkplek ervaren.
Het mentoraat, de omvang van de klassen en het aantal leerlingen in de klas met gedragsproblemen
zijn de drie belangrijkste werkbelastende factoren. Vanaf het schooljaar 2020-2021 besteedt het MLA
extra aandacht aan het mentoraat. De noodzaak hiervoor is alleen maar groter geworden door
corona. De werkdruk is de afgelopen jaren fors toegenomen, door de combinatie van de perikelen
rond de huisvesting van het MLA en de gevolgen van twee jaar corona.
Tevredenheid leerlingen
Uit een onderzoek van kwaliteitsscholen onder leerlingen in het voorjaar van 2022 blijkt dat de
tevredenheid van leerlingen van het MLA achteruit is gegaan bij de hogere leerjaren. Met name bij
de havoleerlingen zien we die teruggang, waarbij het toegekende cijfer voor 'brede vorming’ zeer
laag is. Teleurstelling over het niet doorgaan van werkweken en andere buitenschoolse en
extracurriculaire activiteiten speelt hier ongetwijfeld een rol. Overigens zien we ook dat de aantallen
leerlingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek onvoldoende zijn om te komen tot
betrouwbare uitspraken.
Tevredenheid ouders
Uit een onderzoek van kwaliteitsscholen onder ouders in het voorjaar van 2021 blijkt dat de ouders
van het MLA over de hele breedte tevreden zijn. Opvallend is dat waar de leerlingen aangeven dat er
ruimte is voor groei, de ouders aangeven tevreden te zijn. Op bijna alle punten voor brede vorming
scoort het MLA hoger dan een 8. Het onderwijs dat wij bieden sluit volgens de ouders aan bij het
niveau van zijn of haar kind. Wat volgens onze ouders beter kan is ‘Het ervoor zorgen dat de leerling
geïnteresseerd is in de lesstof’. Ouders van leerlingen op onze mavo-afdeling geven daar gemiddeld
een 7,0 voor; ouders van leerlingen op onze havo/vwo afdeling een 6,7.

Oostpoort
Inspectieoordeel en resultatenoverzicht van de inspectie
Het onderwijsresultatenoverzicht over de jaren 2018 t/m 2021 geeft aan dat de onderbouwsnelheid
onder de norm ligt en het bovenbouwsucces als vrij laag wordt beoordeeld. In januari 2022 heeft het
Oostpoort de analyse van de inspectie bestudeerd en achter de cijfers gekeken. Er is hier ook externe
expertise voor ingehuurd. Het onderbouwsucces wordt vertekend doordat de ISK-klassen drie jaar in
de onderbouw zitten i.p.v. twee jaar. In de bovenbouw is er een vertekening doordat de VMS4leerlingen als gezakt stonden geregistreerd terwijl zij bij het ROC staan ingeschreven en op het
Oostpoort les krijgen. Dit geeft ook een vertekening wat betreft het beeld van uitstroom. De nieuwe
data, door ons in januari opgestuurd, lijken niet door de inspectie meegenomen in hun analyse. Op
het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn wie hierover in overleg met de inspectie.
Slagingspercentages
Het slagingspercentage van Oostpoort was 98,7%. Dat is een fantastisch resultaat in het coronajaar.
Slechts twee eindexamenleerlingen hebben gebruik gemaakt van de duimregeling om een vak te
laten vallen en daardoor te slagen. Oostpoort heeft de eindexamenleerlingen ook in coronatijd
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zoveel mogelijk fysiek op school lessen laten volgen en de uitval en achterstanden daardoor kunnen
beperken.
Tussentijdse uitstroom
De tussentijdse uitstroom naar een mbo-opleiding gebeurt vaak op basis van leeftijd van
internationale-schakelklas-leerlingen. De 16+-leerlingen krijgen allemaal een gesprek met de decaan
en worden dan op basis van talenten en interesses ingeschreven op een mbo-opleiding. Ook
leerlingen uit de reguliere klassen stromen soms uit naar een andere onderwijssoort. Redenen
kunnen van sociaal-emotionele aard zijn in combinatie met de behoefte aan andersoortig onderwijs.
Oostpoort heeft als een van de eerste scholen in Nederlands de Vakmanschapsroute geïntegreerd.
De belangrijkste reden om deze leerroute te starten was omdat men zag dat een bepaalde categorie
(kwetsbare) leerlingen de overstap naar het mbo niet goed aankon. De anonimiteit op het mbo was
een van de belangrijkste redenen van de uitval. Door de leerlingen een jaar langer op hun
vertrouwde vo-school te houden, waar ze les krijgen van de docenten die ze kennen en deels door
mbo-docenten, wordt de overstap kleiner gemaakt. 99% van de leerlingen in de Vakmanschapsroute
(tegenwoordig de geïntegreerde leerroute) stroomt in op een hoger niveau. Di jaar zijn er zelfs twee
leerlingen die op hun niveau vervroegd hun examen hebben gedaan en cum laude zijn geslaagd. Een
van de geheimen van de Vakmanschapsroute is het kleine kernteam van docenten dat de leerlingen
begeleidt naar het mbo.
In de onderbouw zien we dat leerlingen die uitstromen een te hoog advies van het po hebben
gekregen. We laten alleen uitstromen als is gebleken dat een leerling echt gebaat is bij speciaal
onderwijs. Binnen de school hebben we de mogelijkheden en de zorg om leerlingen goed te
begeleiden. Soms blijkt een leerling beter te presteren in een klas van niet meer dan acht à tien
leerlingen en zoeken we een passende school voor deze leerlingen.
Tevredenheid leerlingen en ouders
In april 2022 hebben we de tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen afgenomen.
Gemiddelde leerlingtevredenheid: 7,17 ( landelijke benchmark: 6,60) .
We zijn tevreden met dit resultaat, maar zien wel een kleine daling ten opzichte van vorig jaar (7,32).
Enkele scores die in positieve zin opvallen bij de leerlingtevredenheid:
• Helpen de leraren je om je best te doen op school? Score 7,47 (benchmark 7,18)
In het voorjaar van 2021 was de score 7,0.
• Werken computers, laptops of tablets goed op je school? Score 8,28 (benchmark 7,37).
• Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? Score 5,75 (benchmark 4,61).
• Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school gaat? Score 6,71 (benchmark 6,00).
• Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? Score 7,38 (benchmark 6,01)
• Doet de school iets met de mening van of ideeën van leerlingen? Score 6,30 (benchmark
5,76).
Wat opvalt bij Bespreken leraren wel eens iets nieuws in de lessen? en Doet de school iets met de
mening van leerlingen? Is dat de leerlingen hier positief op reageren t.o.v. de benchmark. De ouders
zijn hier negatiever over. We moeten op zoek naar de reden waarom er hier een discrepantie is. Het
Oostpoort is bezig met het oprichten van een klankbordgroep van ouders en wil idealiter van daaruit
ook met een ouderraad kunnen starten in het schooljaar 2022-2023.
De gemiddelde oudertevredenheid in 2022: 7,7. (benchmark 7,87) In 2021 was de score 7,3.
De ouders zijn tevreden over ICT en het mentoraat:
• Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. Score:9,14 (benchmark 8,58).
• Ik ben tevreden over de mentor/coach van mijn kind. Score 8,72 (benchmark 8,42).
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Bij de andere onderzoeksvragen scoren we gelijk aan de benchmark er (net) onder, zoals:
• De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen. Score 7,27 (benchmark 7,87).
Dit is een gegeven waar we over in gesprek moeten en met hulp van de klankbordgroep proberen te
achterhalen waar deze cijfers op gestoeld zijn.

Metis/KiemM
Inspectieoordeel en resultatenoverzicht van de inspectie
Het Metis en Kiem Montessori scoren op alle inspectie-indicatoren voldoende behalve op de
indicator bovenbouwsucces van de havo.
De onderbouwsnelheid op havo/vwo is boven de norm met een driejaarsgemiddelde van 95,17%; de
norm is 93,46%. Voor Kiem Montessori, de mavo, is het 96,93% en de norm is 93,01%. Bij beide
afdelingen was in jaar 2020-2021 een lagere doorstroom in de onderbouw. Dit heeft te maken met
de coronasituatie waarbij meer leerlingen achterstanden hadden, al bij de instroom van de
basisschool.
De inspectie-indicator onderwijspositie t.o.v. basisschooladvies is bij het MML en Kiem Montessori al
jaren heel hoog. Dit komt omdat het MML kansengelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. En
omdat de juiste ondersteuning ervoor zorgt dat veel leerlingen met een migratieachtergrond kunnen
doorstromen naar een hoger niveau. Op havo/vwo is het driejaarsgemiddelde van de
onderwijspositie 12,39% en de norm is 4,75%. Voor Kiem Montessori is het 12,50% en de norm is
-0,55%. In schooljaar 2020-2021 zijn er op beide niveaus iets minder leerlingen opgestroomd dan in
de jaren ervoor. Dit is deels te verklaren door de coronasituatie en deels omdat we denken dat we
iets strenger moeten determineren in het kader van het bovenbouwsucces op de havo.
Het bovenbouwsucces van vwo is ruim voldoende en van Kiem Montessori ook. Het
bovenbouwsucces van de havo is al jaren onvoldoende op het MML. Een deel van de verklaring ligt
bij de hoge opstroom. Maar liefst de helft van de vwo-leerlingen die een diploma hebben gehaald in
2020-2021 had een basisschooladvies op havo- of havo/vwo-niveau. De goede havoleerlingen krijgen
op het Metis vaak de kans om op te stromen. Het MML zal een ruimhartig opstroombeleid blijven
handhaven omdat kansen geven het uitgangspunt is van de school.
Om het bovenbouwsucces van de havo te verbeteren heeft de school een aantal interventies gedaan.
Allereerst is sinds schooljaar 2021-2022 leerjaar 3 havo toegevoegd aan het team van de
bovenbouw. De hoop is dat de havoleerlingen hierdoor eerder meegenomen worden in de werkwijze
van de bovenbouw en ook een serieuze werkhouding krijgen omdat ze bij de bovenbouw gaan
horen. Daarnaast krijgen de havoleerlingen de gelegenheid om eerder te starten met hun
profielvakken, in periode 3 van leerjaar 3. De verwachting is dat de leerlingen betere resultaten
zullen behalen omdat ze meer tijd kunnen besteden aan hun profielvakken. Daarnaast zet het MML
de komende jaren in op het versterken van de coachingsvaardigheden van docenten door middel van
scholing (didactisch coachen). Ook zorgen we ervoor dat leerlingen meer eigenaarschap gaan ervaren
door een nieuwe vorm van evalueren bij gesprekken met de ouders (driehoeksgesprekken) en bij de
rapportvergaderingen (de leerling gaat langs vakdocenten om de resultaten te bespreken).
Verder gaat het MML de komende jaren strenger determineren in leerjaar 2. De inspectie-indicator
onderwijspositie t.o.v. basisschooladvies is, zoals hierboven beschreven, ver boven de norm. Tot slot
heeft het MML een breed aanbod aan ondersteuning en examentrainingen: de zaterdagschool,
vakantiescholen, Metis Huiskamer en Blokken na de bel. Met de extra ondersteuning bereiken we
honderden leerlingen, maar niet alle leerlingen die het nodig hebben nemen deel aan het extra
onderwijs. Ook tijdens de M-uren is er een breed scala aan ondersteuning, o.a. andere naar
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aanleiding van geconstateerde achterstanden bij taal en rekenen bij Citotoetsen. De voortgang van
de leerlingen wat betreft taal- en rekenniveau wordt zorgvuldig gemonitord door een Citowerkgroep.
Slagingspercentages
Wanneer er gekeken wordt naar het landelijk gemiddelde dan scoort het MML wat betreft het
slagingspercentage onder het gemiddelde.
Het slagingspercentage van het MML was in schooljaar 2020-2021 voor de havo 88,7%, iets onder
het landelijk gemiddelde van 90,7%. Hiermee scoort het MML percentiel 27. Voor de
gemeentegrootte scoort het MML gemiddeld, percentiel 48 en voor de regio ook: 42.
Voor het vwo is het slagingspercentage 92,7%, ook wat onder het landelijk gemiddelde van 94%. Het
percentiel is 30. In vergelijking met scholen met dezelfde gemeentegrootte scoort het MML voor vwo
percentiel 42 en voor havo percentiel 39.
Bij Kiem Montessori was het slagingspercentage 96,1%. Volgens de landelijke benchmark scoort de
school percentiel 34. Voor de gemeentegrootte scoort de afdeling 40 en voor de regio scoort de
afdeling percentiel 48, gemiddeld dus.
Vergeleken met andere scholen in grote steden en in de regio Amsterdam presteert het MML iets
onder het gemiddelde. Het is zinvol om de school te vergelijken met scholen met een vergelijkbare
gemeentegrootte of andere Amsterdamse scholen. Onderwijs in een grootstedelijke context is
immers een grotere uitdaging vanwege de diversiteit van de leerlingenpopulatie. Er zijn ook meer
leerlingen met een problematische thuissituatie die slechter presteren. Dit vergt van de school een
extra inspanning.
Tussentijdse uitstroom
De uitstroom op het Metis bedroeg in schooljaar 2020-2021 52 leerlingen. De meeste leerlingen
stroomden uit in brugjaar 2 en in 4 havo. De redenen waren divers. In 4 havo gingen vijf van de
twaalf leerlingen naar het mbo en twee naar het volwassenonderwijs. Voor het tweede brugjaar
waren de redenen een ander niveau, de wens van ouders en kind, doubleren en een overstap naar
het speciaal onderwijs.
Tevredenheid leerlingen en ouders
De tevredenheid van ouders en leerlingen is volgens de enquête van Kwaliteitscholen voor havo/vwo
goed. De ouders beoordelen het contact met de coach als goed en vinden het extra
ondersteuningsaanbod van het MML goed. Bij de leerlingen zijn vooral de examenleerlingen heel
tevreden. Verder wordt de school op alle punten net onder het gemiddelde, maar ruim voldoende
beoordeeld.
De enquêtes bij KiemM laten een negatiever beeld zien. De ouders zien graag meer ondersteuning
voor leerlingen. Ook de leerlingen beoordelen de afdeling negatiever. Vooral de sociale veiligheid en
het pedagogisch-didactisch handelen zouden zij verbeterd willen zien. De nieuwe deelschoolleider
van KiemM gaat met deze verbeterpunten aan de slag. Met zijn team maakt hij een verbeterplan.
Ook worden er jongerenwerkers ingezet om sportactiviteiten te organiseren tijdens
pauzemomenten. Dit draagt bij aan een betere en veiligere sfeer.

IVKO
Inspectieoordeel en resultatenoverzicht van de inspectie
De beide afdelingen van het IVKO zijn van voldoende kwaliteit volgens de Onderwijsinspectie. Dit
betekent dat zowel de mavo als de havo het basisarrangement toegekend hebben gekregen. Voor de
mavo geldt dat alle vier de opbrengstencriteria die de Onderwijsinspectie hanteert op groen staan.
Voor de havo geldt dat drie criteria (driejaarsgemiddelde onderbouwsnelheid, onderwijspositie en
bovenbouwsucces) al drie jaar op orde zijn. Het driejaarsgemiddelde voor het gemiddeld
examencijfer op de havo ligt altijd net onder de norm. In examenjaar 2021 is het gezamenlijk
resultaat van de leerlingen echter voor de eerste maal boven de inspectienorm. Dat mag bijzonder
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heten omdat dit tevens het examenjaar is waarin de leerlingen één vak hebben mogen wegstrepen,
terwijl deze resultaten wel meetellen in het gemiddeld examencijfer. Het is dus geen geflatteerd
resultaat. Dit toont aan dat het IVKO haar onlineonderwijs verhoudingsgewijs goed op orde had.
Mogelijk hebben ook de examentrainingen die deels gefinancierd waren uit subsidies bijgedragen
aan het positieve resultaat.
Slagingspercentages
Het percentage IVKO-leerlingen van zowel de mavo als de havo dat het diploma heeft behaald is
mooi. De exameneisen waren enigszins versoepeld omdat de leerlingen twee corona-schooljaren
hebben doorstaan. Voor de tweede keer op rij heeft mavo een slagingspercentage van 100%. Al sinds
2017 zien we een duidelijke stijgende lijn in het slagingspercentage. Mogelijk hebben de interventies
die het afgelopen examenjaar zijn ingezet bijgedragen aan het goede resultaat in 2021. Zo hebben de
leerlingen extra uren examentraining gekregen van hun eigen docenten tijdens de IVKO-uren, maar
hebben zij zich ook kunnen inschrijven voor examentrainingen in de meivakantie door externe
trainers. Het aantal contacturen in de examenklassen is uitgebreid. Het slagingspercentage op de
havo was afgelopen jaar 92% (percentielscore 51) en valt daarmee mooi boven het landelijk
gemiddelde van 90,7%. Ook voor deze leerlingen hebben we meer contacturen geprogrammeerd dan
in vorige jaren, en ook de havoleerlingen konden gebruik maken van examentrainingen.
Tussentijdse uitstroom
De tussentijdse uitstroom van leerlingen betrof in 2021 minder dan tien leerlingen op een totaal van
540. Reden hiervan is, naast een zeer sterk mentorenteam dat de vinger goed aan de pols houdt, dat
het coronajaar 2021 veel ouders en leerlingen een hang naar stabiliteit gaf.
Tevredenheid ouders en leerlingen
In april 2021 is het leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. Erg positief is dat de leerlingen de
sfeer op het IVKO nog positiever beoordeelden dan in 2020 het geval was. Respectievelijk 8,2
(brugklas), 8 (mavo), 7,9 (havo). Daarmee scoort het IVKO ruim boven de benchmarks. Ook heel erg
sterk zijn de scores op de veiligheidsmonitor die ook ruim boven de benchmark zijn. De
leerlingtevredenheid van de leerlingen vanaf de derde klas is afgenomen. De leerlingtevredenheid
van de brugklasleerlingen bleef stabiel op een mooie 7. Vervolgens zien we dat de tevredenheid van
de mavoleerlingen (leerjaar 3 en 4) afnam van 6,8 naar 6,4. Bij de havoleerlingen is echter een
scherpere daling te zien: van 6,8 naar 6,1. Nadere analyse van de vragen laat zien dat leerlingen met
name erg teleurgesteld zijn in het buitenschoolse aanbod, wat verklaarbaar is door de lockdowns.
Ook speelt mee dat de havo-examenleerlingen les hadden in een dependance. Lang niet alle
leerlingen stelden dat op prijs.
De tevredenheid van ouders bleef stabiel op een prachtige 8. Uit feedback van ouders maken we op
dat ouders het IVKO-team als zeer betrokken heeft ervaren tijdens de lastige periodes van online en
hybride onderwijs.
Tevredenheid medewerkers
In de zomer van 2020 is een medewerkersonderzoek naar psychsociale arbeidsbelasting uitgevoerd
door DUO waarvan de resultaten in oktober 2020 zijn gepubliceerd. De medewerkers van het IVKO
ervaren significant meer werkplezier dan de benchmark. Daar staat tegenover dat de werkdruk op
het IVKO ook als groot wordt ervaren (IVKO score 5.9 versus benchmark 6.1). Het meest belastend
vinden IVKO-docenten, zoals ook landelijk het geval is, het mentorschap. De uitkomsten van het
onderzoek zijn aanleiding geweest voor een verdiepend onderzoek door Roos Hibma, op dat moment
adjunct van het IVKO, wat uitmondde in een masterthesis. Enkele aanbevelingen uit het onderzoek
zijn al uitgevoerd, zoals het aanstellen van een leerlingbegeleider ter verlichting van de mentoren.
Andere aanbevelingen vereisen meer voorbereiding. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat een

17

belangrijke, wetenschappelijk goed onderbouwde aanbeveling, het introduceren van persoonlijke
snipperdagen, niet of nauwelijks uitvoerbaar is in een kleine onderwijsorganisatie als het IVKO.

7.3

Personele cijfers

Onderstaand schema geeft het aantal fte per personeelscategorie per school weer:

Hieronder volgt een kort commentaar op de personele cijfers per school:
MLA
Het aantal fte ligt hoger dan in voorgaande jaren en is ook hoger dan op grond van het leerlingaantal
verwacht kan worden. Er is extra inzet van medewerkers voor de ontwikkeling van het onderwijs op
de nieuwe locatie in de Sluisbuurt, voor het begeleiden van de huisvestingsprojecten op zowel de
Pieter de Hoochstraat als de Sluisbuurt. Er is extra inzet van schoolleiders, vooruitlopend op
schoolleiders die met pensioen gaan, en er is een extra conciërge aangesteld voor de tijdelijke locatie
op de Van Eesterenlaan. Deze kosten worden gefinancierd uit het eigen vermogen. Daarnaast is er
sprake van extra inzet van medewerkers (onderwijs en zorg) vanuit de NPO-gelden.
Oostpoort
Het aantal fte is op het Oostpoort gestegen van 113,8 naar 116,3. Dit door de aanname van extra
technisch onderwijsassistenten, docenten NT2 en de forse aanmeldingen (160) voor de brugklas in
schooljaar 2021. De uitbreiding van het OOP is ingezet doordat er een extra locatie in gebruik is
genomen in de Derde Oosterparkstraat. We hebben een extra pedagogisch conciërge aangenomen
voor die locatie. Voor de verzuimcoördinatie is er ook een extra kracht ingezet.
De ontwikkeltijd voor de havo/vwo-docenten is ook gehandhaafd. Waar het Oostpoort
geconfronteerd werd met de noodzaak van forse bezuinigingen hebben we nu de luxe van extra
inkomsten uit de NPO-gelden.
MML/KiemM
Het MML heeft een schoolleiding van een beperkte omvang, 3,9 fte. De grootste groep van het
docententeam krijgt schaal LC, 29,5%. 19,3% van de docenten zit in schaal LD. Omdat het MML nog
een relatief jonge school is zal het percentage LD’ers en het aantal LC’ers de komende jaren stijgen.
IVKO
Het team van het IVKO is in 2021 uitgebreid met 2,6 fte. Dit hangt grotendeels samen met een groter
aantal klassen dan normaal. Er is voor gekozen de NPO-gelden deels te besteden aan het verkleinen
van klassen. Een substantieel deel van de uitbreiding van het aantal fte is dan ook in de vorm van
tijdelijke uitbreidingen en projectaanstellingen opdat er sprake is van een ‘flexibele schil’.
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Vermeldenswaardig is ook dat er een dependance gestart i.v.m. het tijdelijk hoge leerlingaantal.
Daarvoor is een conciërge aangenomen. Ook in 2021 is er een mooi aantal functiemixbenoemingen
gedaan waarbij docenten zijn gepromoveerd naar de functie van LC- of LD-docent.
7.4

Verzuim

Kalenderjaar 2021

Verzuim per verzuimcategorie

Totaal
Bedrijfsbureau
Montessori Lyceum Amsterdam
Montessori Lyceum Oostpoort
Metis Montessori Lyceum
IVKO

Verzuim% Kort
Middel
Lang
3,94%
1,36%
0,66%
1,43%
3,67%
0,87%
0,86%
1,33%
3,90%
1,45%
0,72%
1,28%
6,22%
1,42%
0,81%
2,98%
1,93%
1,03%
0,45%
0,38%
2,62%
1,96%
0,40%
0,20%

Kalenderjaar 2020

Verzuim per verzuimcategorie

Totaal
Bedrijfsbureau
Montessori Lyceum Amsterdam
Montessori Lyceum Oostpoort
Metis Montessori Lyceum
IVKO

Verzuim% Kort
Middel
Lang
4,65%
1,06%
0,73%
2,05%
3,52%
0,78%
0,91%
1,83%
2,65%
0,97%
0,31%
0,86%
6,79%
1,31%
1,13%
3,39%
4,42%
0,74%
0,65%
2,45%
7,13%
1,62%
1,14%
1,84%

Langer
dan 1
Verzuim- Verzuimjaar
frequentie duur
0,49%
1,26
13,25
0,61%
0,46
48,32
0,45%
1,33
6,74
1,02%
1,47
21,19
0,07%
0,91
8,98
0,07%
1,60
9,23

Langer
dan 1
Verzuim- Verzuimjaar
frequentie duur
0,81%
0,99
20,22
0,00%
0,66
26,00
0,51%
0,96
11,23
0,96%
1,23
18,76
0,58%
0,68
28,44
2,53%
1,21
32,18

Toelichting op de cijfers:
* de percentages in de kolommen geven het verzuim per categorie weer, als percentage
van het totaal aantal werkbare dagen binnen de MSA. Kort verzuim: 0 t/m 7 dagen;
middellang verzuim: 8 t/m 42 dagen; lang verzuim: 43 t/m 365 dagen; langer dan 1 jaar:
meer dan 365 dagen.
* de verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers binnen de MSA zich gemiddeld
per jaar ziekmelden.
* verzuimduur is gewogen aantal verzuimdagen gedeeld door aantal ziekmeldingen.
* verschil bij optelling zijn afrondingsverschillen.

Conclusie ontwikkeling verzuimgegevens per school
MLA
In 2021 is het ziekteverzuim weer terug op het niveau van 2019: net onder de 4%. In 2020 was er
sprake van een forse daling van het ziekteverzuim naar 2,65%. We zien een toename bij zowel kort,
middellang als langdurig verzuim, en een lichte daling bij verzuim van langer dan een jaar. Opvallend
daarbij is dat de gemiddelde verzuimduur bijna gehalveerd is, terwijl de verzuimfrequentie is
gestegen. Ook 2021 was een coronajaar en bovendien een jaar waarin docenten vaak tussen locaties
moesten wisselen. In hoeverre dit effect heeft gehad op het verzuim is moeilijk vast te stellen.
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Oostpoort
De cijfers van het verzuim op Oostpoort zijn hoog. Er zijn dit jaar in verhouding veel langdurig zieken.
Kort ziekteverzuim is al jaren een punt van aandacht. De coronapandemie en de regels die golden
rondom quarantaine en besmettingen hebben niet geholpen. De schoolleiding zet de komende jaren
in op aandacht voor het welzijn van medewerkers.
Metis/KiemM
Het verzuim op het MML is altijd laag geweest. In 2021 was het verzuim wat betreft frequentie lager
dan dat van de andere MSA-scholen. Wat betreft de verzuimduur zit het MML ook aan de lage kant.
In vergelijking met schooljaar 2020 is het percentage verzuim in 2021 met meer dan de helft
afgenomen van 4,4% naar 1,93%. Deze daling is waarschijnlijk te verklaren door de
coronamaatregelen, waardoor mensen bijvoorbeeld minder snel griep konden oplopen. Het korte
verzuim nam met een kwart procent toe. Het middellange verzuim daalde met een derde en het
lange verzuim daalde met 84%. Ook het verzuim langer dan een jaar daalde significant. Deels is dit te
verklaren doordat een aantal collega's die langdurig ziek waren, hebben gekozen voor ander werk
dat beter bij hen paste.
IVKO
Het verzuim onder het personeel van het IVKO is historisch laag in 2021. Het verzuimpercentage ligt
op 2,62% en is daarmee ruim onder het totaal verzuim binnen de MSA (3,94%). Wat opvalt is dat er
nauwelijks sprake is geweest van langdurig verzuim (0,2%). Na een aantal jaren waarin er steeds een
of meerdere personeelsleden langdurig ziek waren, was dat in 2021 niet het geval. Ook het
middellange verzuim is opvallend laag (0,4%). Verder valt op dat de verzuimfrequentie op het IVKO
het hoogst is binnen de MSA (1,6). Er is dus sprake van relatief frequent, maar kort verzuim. Het is
opmerkelijk dat juist in het ‘coronajaar’ 2021 het verzuim zo laag is. Mogelijk zijn hier verschillende
redenen voor. Allereerst voelden veel mensen zich enorm verantwoordelijk om het onderwijs
draaiende te houden. Op de tweede plaats lijkt de periode van onlineonderwijs ervoor te hebben
gezorgd dat docenten die niet helemaal fit waren ten gevolge van een verkoudheid of iets dergelijks,
toch les konden geven. In normale omstandigheden, met reistijd, fysiek contact en de prikkels van
een vol leslokaal, zou dat niet gelukt zijn, maar online wel.

7.5 Financieel resultaat / financiële situatie op de balansdatum
De MSA heeft in 2021 een positief resultaat behaald:

Realisatie
Begroting
Realisatie t.o.v. begroting

2021
+2.019.599
-2.098.375
+4.117.973

De planning-&-control-cyclus van de MSA verloopt per schooljaar. De begroting is aldus een
combinatie van twee begrotingen, van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 (respectievelijk 7/12
en 5/12).
De afwijkingen tussen realisatie en begroting zijn de volgende:

Omschrijving
1

De basisbekostiging van de MSA (personele + materiële bekostiging, lwoo en
gratis leermiddelen) is hoger dan begroot. Het betreft een afwijking van 8%.
Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat na het vaststellen van de begroting

Effect op
resultaat
+2.667k
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2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

pas de loonruimte in de lumpsum wordt verrekend middels een hogere GPL, en
ook doordat werkelijke leerlingen afwijken van de prognose. Daarnaast is het
grootste deel van de Prestatiebox naar de lumpsum verschoven (zie punt 4).
Daarbij komt nog dat er afwijkingen ontstaan doordat bij de begrotingscijfers
wordt uitgegaan van 7/12 en 5/12 van de begrotingen van twee schooljaren,
terwijl de personele vergoedingen niet in deze zelfde verhoudingen in de bate
zijn opgenomen (68% in januari tot en met juli, en 32% in augustus tot en met
december).
Er is een lagere instroom van nieuwkomers geweest dan waarmee in de
prognoses rekening werd gehouden. Daar staat tegenover dat er een extra
bedrag is ontvangen i.v.m. de coronacrisis (251k).
Er zijn subsidies toegekend die gelinkt zijn aan de coronacrisis. Het gaat om
NPO, Corona Inhaalprogramma, Extra werkzaamheden eindexamens,
Arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen en Extra hulp voor de klas (via
penvoerder Zaam)
De Prestatiebox is lager dan begroot. Dit is te wijten aan het feit dat het
grootste deel van deze subsidie structureel is geworden en nu in de
basisbekostiging is opgenomen. NB: de NPO-subsidie is in 2021 toegevoegd aan
de Prestatiebox, maar is omwille van de overzichtelijkheid onder punt 3
opgenomen.
De overige baten OCW zijn per saldo hoger dan begroot. Er zijn hogere baten
voor de functiemix (78k), lagere verrekeningen uitkeringen WW (71k), meer
Leerplusgeld (+83k), extra geld voor Voortijdig Schoolverlaten (14k), geen
Zomerschoolsubsidie (-82k), minder geld voor de Opleidingsschool (-43k), en
minder lerarenbeurzen (-12k). Daarnaast zijn enkele aanvullende subsidies
toegekend (Capaciteitentesten, Vrijroosteren Leraren, Voorkomen onnodig
zittenblijven).
De ontvangen baten uit het Samenwerkingsverband zijn hoger dan begroot. Na
het vaststellen van de begrotingen zijn er extra middelen toegekend (extra
ondersteuningsmiddelen uit het overtollig vermogen, doelsubsidies).
De baten uit ouderbijdragen zijn 22% lager. Dit heeft te maken met de
coronacrisis. Per saldo is in 2021 een lagere bijdrage gevraagd van ouders
omdat veel activiteiten niet door zijn gegaan.
Het saldo van de overige baten is hoger dan begroot.
De loonkosten zijn 5% hoger dan begroot. Dit zit in twee zaken. Ten eerste
hebben de NPO-middelen ervoor gezorgd dat de formatie is gegroeid. Ten
tweede zijn de arbeidsvoorwaarden met de nieuwe cao verbeterd. Daarbij
krijgen alle medewerkers van achterstandsscholen ook nog een extra toelage.
De post inhuur personeel is fors overschreden (386%). Deze overschrijding heeft
grotendeels te maken met de NPO/corona-subsidies, waarbij ook de krappe
arbeidsmarkt een rol speelt. Het is moeilijker om tijdelijke formatie aan te
trekken.
De huisvestingskosten zijn 6% lager dan begroot. Dit is vooral een
boekhoudkundige kwestie veroorzaakt door de ritmeverandering in het boeken
van de Dotatie groot onderhoud (verspreid over het jaar i.p.v. het hele bedrag in
december). Hierdoor is het begrotingsbedrag onnatuurlijk hoog.
Extra onderwijsactiviteiten. Deze post is 27% lager doordat extra activiteiten
door corona niet zijn doorgegaan. Hier staan lagere ouderbijdragen tegenover
(punt 7).
Het saldo van de overige kosten (die hierboven niet genoemd zijn), is 1% hoger
dan begroot.

-436k

+4.784k

-1.400k

+277k

+422k

-262k

+219k
-1.697k

-896k

+227k

+336k

-82k
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Het saldo financiële baten en lasten is slechter dan begroot

-41k

Totaal verschil tussen realisatie en begroting

+4.118k

7.5.1 Ontwikkeling kengetallen
Zoals onderstaand overzicht illustreert, is de financiële situatie eind 2021 verbeterd, hetgeen in lijn is
met het behaalde resultaat. Het is ook een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dit doordat alle
ontvangen NPO middelen in de baten zijn verantwoord, maar op balansdatum nog maar voor een
klein deel zijn uitgegeven doordat:
• Op 31 december nog slechts 5 van de 12 maanden zijn verstreken
• Veel scholen in de maanden augustus t/m december 2021 nog vooral plannen aan het
maken waren waarvan de uitvoering pas daarna gestart is.
• Enkele scholen van de MSA de NPO middelen van 2021 niet allemaal zullen besteden in het
schooljaar 2021-2022.
De ontwikkeling van de kengetallen in 2021:

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen/ totaal vermogen)
Solvabiliteit 2
(eigen vermogen + voorzieningen /
totaal vermogen
Signaleringswaarde bovenmatig
eigen vermogen
Liquiditeit
(vlottende activa/vlottende passiva)
Huivestingsratio
(afschrijving gebouwen +
huisvestingslasten / totale kosten
Eigen vermogen x € 1.000
Rentabiliteit
(resultaat / totale baten)
Weerstandsvermogen
(eigen vermogen / totale baten)

31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Signaleringsgrenzen
2021 2020 2019 2018 2017 2016
inspectie
0,46 0,39 0,40 0,35 0,33 0,30
0,72

0,66

0,64

0,94

0,95

1,01

2,52

2,29

2,20

1,77

0,07

0,07

0,08

0,09

0,57

0,58

0,53

<0,30

>1,00
1,73

1,57

9.536 7.517 7.208 5.789 4.591 3.849
4,0% 0,7% 1,4% 3,0%

18,8% 16,8% 17,2% 14,4% 11,7% 10,0%

< 0,75
>0,10

3 jarig: <0%
2 jarig:<-5%
1 jarig:<-10%
Inspectie: <5%
MSA: 10% *

* Dit is geen signaleringsgrens van de Inspectie, maar dit percentage geeft het door de MSA zelf
gewenste weerstandsvermogen weer, op basis van de jaarlijks bijgestelde risicoanalyse.
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de MSA aan haar lange-termijn-verplichtingen kan voldoen.
Deze solvabiliteit is op twee manieren uitgerekend. Bij de eerste manier wordt het eigen vermogen
afgezet tegen het totale vermogen. Bij de tweede methode wordt naast het eigen vermogen ook
gerekend met de voorzieningen. De ontwikkeling van de twee kengetallen (respectievelijk gestegen
met 7 en 6 procentpunt) is in lijn met het behaalde resultaat en de stijging van het balanstotaal.
De liquiditeit: de current ratio die wordt berekend door de vlottende activa te delen door de
vlottende passiva, is gestegen van 2,29 naar 2,52.
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Een vergelijking van de solvabiliteit en de liquiditeit van de MSA met de signaleringsgrenzen van de
Inspectie leert dat deze kengetallen zich daar ruim boven bevinden. Belangrijk om te zeggen is dat
deze signaleringsgrenzen niet het gewenste niveau aangeven. De Inspectie heeft deze
signaleringsgrenzen ontwikkeld om te bepalen of zij aanvullend onderzoek moeten doen bij een
onderwijsinstelling. Als een instelling onder een signaleringsgrens zit, zou de continuïteit in gevaar
kunnen zijn, hetgeen tot verscherpt toezicht zou kunnen leiden. Met andere woorden: als de
kengetallen (ruim) boven de signaleringsgrenzen zitten, betekent dit niet dat er sprake is van een
“rijke school” die onnodig geld op de plank laat liggen. Om te bepalen of dat laatste het geval is heeft
de Inspectie een nieuw kengetal ontwikkeld. Het nieuwe kengetal rekent het Normatief Publiek Eigen
Vermogen uit en zet dat af tegen het werkelijke publiek eigen vermogen van de onderwijsinstelling.
Als het werkelijke eigen vermogen hoger is dan het normatieve, dan wordt de signaleringswaarde
van de Inspectie overschreden. De onderwijsinstelling moet dan uitleggen waarom het eigen
vermogen hoger is dan het normatieve eigen vermogen.
Bij het normatieve eigen vermogen wordt rekening gehouden met zowel de financieringsfunctie als
de bufferfunctie van het eigen vermogen. Voor de MSA in 2021 en 2020:

2021

2020

Toe/afname

2.835.708
4.741.935
2.531.317
10.108.959
9.536.335
-572.625
0,943

2.256.907
3.460.604
2.231.830
7.949.340
7.516.736
-432.604
0,946

578.801
1.281.331
299.487
2.159.619
2.019.599
-140.021
-0,002

Signaleringswaarde bovenmatige reserves 2021
Gebouwen x 0,5 x 1,27
Boekwaarde overige vaste activa
Baten x 5%
Normatief eigen vermogen
Eigen vermogen 31/12/2021 van de MSA
Eigen vermogen boven signaleringswaarde
Eigen vermogen MSA / normatief Eigen vermogen

Door het positieve resultaat van de MSA was een stijging van dit kengetal te verwachten. Dit is
echter niet gebeurd doordat de MSA in 2021 grote investeringen heeft gedaan in vaste activa (zie
paragraaf 6 van dit bestuursverslag). Hierdoor is de boekwaarde van de vaste activa gestegen en
daarmee ook het “toegestane” eigen vermogen van de MSA. Per saldo is het kengetal exact gelijk
gebleven in 2021 en zullen er door de Inspectie geen vragen worden gesteld over mogelijk
bovenmatig eigen vermogen.
Het weerstandsvermogen wordt door de MSA als het belangrijkste kengetal voor het vo gezien. Het
geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en de totale baten. In 2021 is dat kengetal
gestegen van 16,8% naar 18,8%. Het weerstandsvermogen ligt hiermee boven de minimaal gewenste
waarde van 10% die de MSA zichzelf heeft opgelegd. Het overtollige deel hiervan is opgebouwd door
de vier scholen van de MSA en de groei in 2021 wordt veroorzaakt door nog niet bestede NPOmiddelen. In de komende jaren zullen deze bedragen alsnog ingezet worden, waarbij het eigen
vermogen weer zal dalen.
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7.5.2 Mutaties balansposten
Op hoofdpunten ziet de balans van de MSA er eind 2021 en eind 2020 als volgt uit:

NR

Balanspost

1
2
3
4

5
6
7

31-dec-21

31-dec-20

Bij/af

Bij/af %

Materiële vaste activa
Langlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

6.293
3.592
11.028
20.913

4.272
79
1.909
12.934
19.194

2.021
-79
1.683
-1.905
1.719

47%
-100%
88%
-15%
9%

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

9.536
5.564
5.813
20.913

7.517
5.189
6.487
19.194

2.020
374
-675
1.719

27%
7%
-10%
9%

Het balanstotaal van de MSA is in 2021 toegenomen (1.719k, 9%). Per post:
• De materiële activa zijn toegenomen door een groot aantal investeringen die de MSA gedaan
heeft (zie paragraaf 6).
• De kortlopende vorderingen zijn toegenomen, met name omdat de rekening courant met de
gemeente is gestegen met 1.306k. Er is in 2021 geld uitgegeven aan bouwprojecten, terwijl
er veel minder subsidie van de gemeente is ontvangen. Dit is een momentopname
• De mutatie in de liquide middelen wordt veroorzaakt door de mutaties in de andere posten.
• Het eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat.
• De voorzieningen zijn gestegen met 374k. De stijging zit vooral in de voorziening groot
onderhoud en de voorziening PB 50 uur. De voorziening langdurig zieken is scherp gedaald.
• De kortlopende schulden zijn gedaald, vooral doordat de overlopende post OCW gedaald is.

7.6 Bedrijfsvoering
Bedrijfs- en bestuursbureau
Het bedrijfs- en bestuursbureau heeft als hoofdtaak het montessorionderwijs van de MSA te
faciliteren door het in stand houden en verbeteren van kwalitatieve bedrijfskundige en
bedrijfsorganisatorische ondersteuning. De ondersteuning behelst het onderhoud van gebouwen,
het projectmanagement van nieuwbouw- en verbouwprojecten, het facilitair beheer en de MSAbrede inkoop en uiteraard ook de financiën. Financiën omvat de tijdige en correcte financiële
administratie van de door de overheid aan de MSA toevertrouwde middelen en ook het verzorgen
van de financiële planning-&-control-cyclus. In de cyclus worden de middelen doelmatig en dus
strategisch besteed en leggen we daarover verantwoording af aan collega’s, ouders en leerlingen, het
Ministerie van OCW, de CMR en de RvT. Daarnaast houdt het bedrijfsbureau zich bezig met
personeelszaken, HRM en professionalisering, de bovenschoolse leerlingenadministratie, het gebruik
en onderhouden van het onderwijsadministratiesysteem Magister, en ICT-ondersteuning. Het
bestuursbureau ondersteunt de bestuurder op basis van governance-doelstellingen.
Nadruk in de ondersteuning ligt op het borgen van een gemiddeld hoog kwaliteitsniveau in de
dienstverlening en goede afstemming tussen het bedrijfs- en bestuursbureau met de ondersteuners
op de scholen. Overleg, beleids- en prioriteitenafstemming met de interne klanten is essentieel en
voor de ondersteuners een constant object van aandacht. Het verbeteren van de doelmatigheid en
efficiency door het stroomlijnen van werkprocessen met de nadruk op digitalisering, is leidend bij het
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verbeteren van de kwaliteit van de werkrelaties binnen de MSA. De ondersteuners worden op de
MSA vanwege hun professionaliteit gewaardeerd blijkt uit de evaluaties die op gezette tijden samen
met de interne klanten worden uitgevoerd. In 2021 is na een intensief en jarenlang durend proces
een nieuw OOP-functiebouwwerk geïntroduceerd. Banen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn opnieuw geijkt, binnen de functiebouwwerk-systematiek geplaatst en fundamenteel en
transparant vastgesteld. Dit jaar worden, met een overloop naar 2022, met alle ondersteuners van
de MSA voortgangsgesprekken ingepland, zodat iedereen weet welke verantwoordelijkheden, rol en
taken hij of zij heeft in de organisatie. In 2020 is een nieuwe collega aangetrokken met uitgebreide
en jarenlange expertise in het begeleiden van bouwtrajecten. Met de nieuwe bezetting op de
afdeling facilitair en gebouwenbeheer is de MSA adequaat voorbereid om de op tientallen miljoenen
begrote bouwprojecten te realiseren.
Zoals hierboven al benoemd, is professionalisering een belangrijk onderdeel van het strategisch
HRM-beleid van de MSA. Het Professionaliseringsplan 2018-2020 in (blauwe) boekvorm ‘Waar
leraren leren, leren leerlingen beter’ zal in 2022 doorlopen in een nieuw professionaliseringsplan
voor 2022-2025. In aansluiting daarop zal de MSA zich beter dan tot nu toe gaan onderscheiden door
het faciliteren van inspirerende loopbaanpaden en aandacht voor duurzame inzetbaarheid. De
digitale werkprocessen die daarbij nodig zijn worden geïmplementeerd. Net zo belangrijk is de
inhoudelijke uitwerking van de loopbaanpaden in samenspraak met de personeelsgeleding. De
afdeling financiën heeft het aantal forecasts teruggebracht van vijf naar drie op schooljaarbasis, maar
besteedt daarbij veel meer tijd aan het samen met de voor financiën verantwoordelijke schoolleiders
analyseren en eventueel bijsturen van de bestedingen. In 2021 is de samenwerking tussen de
leerlingenadministratie van het bedrijfsbureau en die van de scholen sterk verbeterd doordat het
hoofd van de leerlingenadministratie van de MSA een uitbreiding van haar taak heeft gekregen.
Hiermee is tijd vrijgespeeld voor verbetering van de werkprocessen en interne controles op de
correctheid van de informatie die de leerlingenadministraties genereren. Alle MSA-brede
inkoopprocessen zijn doelmatig ingericht. Mede op basis van het nieuwe OOP-functiebouwwerk zal
de samenwerking wat betreft facilitaire zaken en huisvesting worden geïntensiveerd. Het streven is
in 2022 een alle aandachtsgebieden dekkende taakverdeling tussen de scholen en het bedrijfsbureau
in te richten.
ICT-afdeling
Het onderhoud van ICT-voorzieningen binnen de MSA vindt plaats in eigen beheer, net als het
verlenen van service volgens de afspraken in een in samenspraak met de schooldirecties vastgestelde
Service Level Agreement (SLA). Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Om de daarin genoemde
ondersteuning te kunnen bieden, heeft de MSA een eigen ICT-afdeling met netwerkbeheerders voor
de infrastructurele vraagstukken en lokaal gestationeerde systeembeheerders voor schoolspecifieke
ICT-zaken en examenondersteuning. De technische ICT-afdeling wordt aangestuurd door de directeur
bedrijfsvoering en het hoofd ICT. Eén van de directeuren heeft het MSA-brede ICT-enonderwijsbeleid in portefeuille. De manier waarop ICT ingezet wordt moet altijd voortkomen uit en
ondersteunend zijn aan de onderwijskundige visie zoals geformuleerd door het bestuur en de
schooldirecties.
Het afgelopen jaar verrichte de ICT naast haar reguliere taken de volgende werkzaamheden:
• Ondersteuning bij online en hybride onderwijs. Corona bleek hardnekkiger dan gedacht en
een gedeelte van het jaar bleef in het teken staan van het bieden van ondersteuning bij het
geven van onlineonderwijs tijdens lockdowns en quarantaine.
• Inrichten nieuwe tijdelijke locatie Oostpoort. Omdat het Oostpoort-gebouw aan de
Polderweg te krap wordt om alle nieuwkomers op te vangen, werd een tweede, tijdelijke
locatie aan de Derde Oosterparkstraat geschikt gemaakt voor ICT-gebruik door
nieuwkomers-leerlingen en -personeel.
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•
•

•

•

Inrichten nieuwe tijdelijke locatie MLA. Om het lokalentekort op de Pieter de Hoochstraat
(door afbraak van de A- en C-vleugel) op te vangen, werd een extra locatie aan de Pieter de
Hoochstraat 78 geschikt gemaakt voor ICT-gebruik door MLA-leerlingen en personeel.
Vervanging infrastructuur ICT-netwerk. Na een Europese aanbesteding is ICT MSA begonnen
met de voorbereidingen en (gefaseerde) vervanging van de infrastructuur (bekabeling en
wifi-netwerk) op de eerste MSA-locaties (Oostpoort, Metis en de Van Ostadestraat). Helaas
loopt de planning wat vertraging op vanwege de wereldwijde vertraagde leveringen van
hardware (chips-tekort en logistieke problemen).
Ondersteuning laptopgebruik personeel en leerlingen. De inrichting van de Microsoft Intuneomgeving is uitgebreid met de inrichting voor laptops voor docenten van het MLA. Via Intune
in bruikleen gegeven laptops kunnen beheerd worden op een veilige manier waarbij de
gebruiker geen systeembeperkingen ondervindt. De implementatie van deze zogenaamde
COPE-constructie: “Company Owned, Personally Enabled” waar bijna alle MSA-scholen
gebruik van maken, blijkt succesvol.
Leren & lesgeven met ICT. MSA ICT ondersteunt de scholen door actief zitting te nemen in de
MSA brede ICT-leercirkel. Om het leren met behulp van ICT verder te brengen, werkt de MSA
samen met verschillende externe partners, zie ook paragraaf 7.10.

7.6.1. Jaarverslag functionaris gegevensbescherming
De tekst hieronder is het jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming (FG) van de MSA, dhr.
Marco Boltjes van De Privacy Experts.
Inleiding
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in
Nederland. In de AVG is het wettelijk kader beschreven voor de verwerking van en zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dit in
overeenstemming is met het doel en middel waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens mogen niet langer
bewaard worden dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijnen van persoonsgegevens moeten in acht
genomen worden en de organisatie moet transparant zijn over de verwerkingen van
persoonsgegevens. Naast de externe toezichthouder (AP) dient Montessori Scholengemeenschap
Amsterdam (MSA) als onderwijsinstelling te beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming
(FG). De FG ziet erop toe dat de AVG intern wordt nageleefd. Het dagelijks bestuur dient erop toe te
zien dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle gelegenheden die verband houden met
informatiebeveiliging en privacy.
Bij MSA wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Deze
gegevens zijn nodig ter verzorging van het onderwijs. Gelet op de aard en omvang van deze
persoonsgegevens en het feit dat leerlingen zijn aan te merken als kwetsbare groep, is het van groot
belang dat MSA zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens.
In deze tijd gaat ook MSA mee met de nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen,
innovatie, globalisering en steeds meer digitaal onderwijs stellen andere eisen aan
informatiebeveiliging en privacy (IBP). MSA is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy van
betrokkenen gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te treffen op het gebied van IBP,
dataminimalisatie, transparantie en privacy-bewustwording van medewerkers. Voor het opstellen van
beleidsstukken maakt MSA gebruik van verschillende bronnen.
De IBP is volop in ontwikkeling binnen MSA. Voor een goede en juiste uitvoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte
is van de beginselen van de AVG. MSA zal hier uitvoering aan moeten geven door in het privacybeleid
expliciet aan te geven wie welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft. Ook moet
MSA nog aandacht besteden aan structurele borging.
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De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke over zijn werkzaamheden
en bevindingen en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen. Dit jaarverslag is bedoeld voor het
dagelijks bestuur.

Deze rapportage bestaat uit twee onderdelen:
• Het eerste deel is een terugblik naar de periode oktober 2020 tot 1 januari 2022. Wat heeft MSA
bereikt op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? Welke maatregelen zijn er genomen
om te voldoen aan de AVG?
• In het tweede deel worden aanbevelingen gedaan. Aanbevelingen om informatiebeveiliging en
privacy in het jaar 2022 naar een hoger niveau te tillen. Hierbij wordt ook aandacht geschonken
aan de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om dit hogere niveau te
bereiken.
Deel 1. Terugblik
De periode oktober 2020 tot 1 januari 2022 heeft een aantal veranderingen gekend op het AVG-gebied.
2020-2021 was een jaar waarin MSA te maken kreeg met de COVID-19-pandemie. Dit heeft grote
gevolgen gehad voor het onderwijs. Thuiswerken, online lesgeven was deels de norm. Hiermee kwam
het online vergaderen en lesgeven in een stroomversnelling en werd alleen het hoognodige fysieke
onderwijs toegestaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de middelen die dit mogelijk maken, versneld
werden aangeschaft.
Informatiebeveiliging en privacy is een bewust onderwerp geworden bij veel personen in de
organisatie. Dit jaarverslag geeft weer in welke mate MSA heeft voldaan aan de algemene vereisten
van de AVG. In januari 2021 is er een AVG-nulmeting uitgevoerd. De doelstelling van de nulmeting was
om een globaal beeld te krijgen van de situatie rondom informatiebeveiliging en privacy binnen de
organisatie.
Het privacybeleid
Het hebben van een vastgesteld privacybeleid is een wettelijke plicht waaraan ook MSA moet voldoen.
Het privacybeleid is afgestemd in de eigen organisatie en voorgelegd aan de
verwerkingsverantwoordelijke. Het privacybeleid beschrijft hoe MSA omgaat met persoonsgegevens
van betrokkenen en welke passende maatregelen zij treft om te voldoen aan de AVG.
Processen
De verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan de wet, de AVG. Dit houdt in dat de
werkprocessen die persoonsgegevens bevatten getoetst en ingericht moeten worden volgens de
volgende beginselen: behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking,
juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. MSA kan in bepaalde gevallen verplicht zijn om een Data
Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. De uitvoering van DPIA’s, het maken en bijhouden
van de procesbeschrijvingen is voor MSA nog een leerproces dat moet groeien. De werkprocessen die
persoonsgegevens bevatten, moeten getoetst en ingericht worden volgens de volgende beginselen:
behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking, juistheid, integriteit
en vertrouwelijkheid. Niet van alle processen kan worden aangetoond dat ze voldoen aan de AVG.
Organisatorische inbedding
Voor een goede en juiste uitvoering van de privacywetgeving is het van belang dat eenieder binnen de
organisatie op de hoogte is van de beginselen van de AVG. Organisatorische inbedding betekent het
toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bewustzijn creëren.
Kennis en kunde van de uitvoeringsaspecten IBP is van essentieel belang. Dit voorkomt
beveiligingsincidenten en vervelende datalekken. Het is daarom van belang om kennis en bewustzijn
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omtrent IBP in alle lagen van de organisatie te verhogen. Er zijn al plannen om privacytrainingen in te
zetten voor de verhoging van het privacybewustzijn van medewerkers.
Rechten van betrokkenen
De organisatie dient degene van wie zij de persoonsgegevens verwerkt (betrokkene) zowel actief als
passief te informeren over de verwerking, de wijze van de verwerking, de grondslag en de maatregelen
die zij neemt om onrechtmatige toegang en -verwerking te voorkomen. Daarnaast stelt de AVG dat
betrokkenen in staat moeten zijn om middels een aantal rechten controle en invloed uit te oefenen
over zijn of haar persoonsgegevens. De informatieplicht aan betrokkenen is nieuw terrein en zit nog
niet standaard in de communicatie en werkprocessen ingebed.
Op de website van de MSA staan de contactgegevens van de FG. De FG is de contactpersoon voor
klachten en vragen van betrokkenen. In de procedure rechten van betrokkenen dient nog te worden
vastgelegd hoe er binnen MSA wordt omgegaan met de rechten van betrokkenen. Op deze manier
wordt voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht. Deze procedure wordt ter
instemming voorgelegd aan de CMR en vastgesteld door de bestuurder.
Intercollegiale samenwerking
Er is een intercollegiale samenwerking tussen de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy
Officers van het privacycollectief. Tijdens bijeenkomsten komen diverse AVG-thema's, het delen van
kennis, voorbeelden en stukken aan de orde. De FG is afhankelijk van informatie over zaken die
betrekking houden met de bescherming van persoonsgegevens. De terugkerende overleggen helpt
hem inzicht te hebben in de manier waarop MSA omgaat met persoonsgegevens en hoe de MSA zich
houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid.
Samenwerking
Bij het aangaan van een samenwerkings- of uitvoeringsovereenkomst komt bij de meeste partijen
direct de vraag op of er ook een verwerkersovereenkomst afgesloten moet worden. In
veelvoorkomende gevallen zal er sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens tussen
partijen: ontvangen van persoonsgegevens, verzenden van persoonsgegevens, maar ook het opslaan
van en inzage hebben in persoonsgegevens valt onder dit begrip. Deze verwerkingen dienen dan ook
te voldoen aan de AVG. MSA dient dan ook goede afspraken te maken met andere partijen.
Beveiliging
Informatiebeveiliging en privacy is een continu proces. Als er persoonsgegevens worden verwerkt,
moeten er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de
verwerkingen te beveiligen (art. 32). MSA zal zichtbaar moeten maken welke passende technische en
organisatorische maatregelen worden genomen om de verwerkingen te beveiligen. Daarnaast geldt er
onder de AVG een meldplicht datalekken. Dit houdt in dat incidenten –waaronder inbreuken– op de
beveiliging onder omstandigheden gemeld dienen te worden aan de AP en/of de betrokkene(n).
Datalekken
Er is een procedure meldplicht datalekken vastgesteld. Er wordt een register bijgehouden waarin alle
datalekken en beveiligingsincidenten worden opgenomen. Daarin wordt bijgehouden welke
beveiligingsincidenten zijn voorgekomen, welke daarvan aangemerkt zijn als datalek, of deze gemeld
zijn aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen en of er (technische of organisatorische)
maatregelen getroffen zijn.
Verantwoording
De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf om aantoonbaar te maken dat deze voldoet
aan de privacyregels. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht, levert de organisatie een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van betrokkenen op privacy. Dit betekent

28

dat MSA moet kunnen aantonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de
beginselen van de AVG.
MSA heeft de plicht om een verwerkingsregister bij te houden en die regelmatig te actualiseren.
Het is zaak om in 2022 ervoor te zorgen dat het verwerkingsregister 100% actueel wordt. Er dient nog
een procedure opgesteld te worden om de inhoud van het register actueel te houden.
Vragen aan de FG
Onderwerpen die de revue gepasseerd zijn, betreffen:
• Inzageverzoeken
• Vragen over covid en quarantaine en de verwerking daarvan
• Vragen rondom verwerkers, zoals Magister, Van Dijk, Sportfolio APP, etc.
• Beleidsstukken en protocollen
• Verwerkersovereenkomsten en gegevensuitwisseling met externe organisaties
• Verwerking van persoonsgegevens rondom excursies
• Vragen over schoolfotograaf
• Vragen rondom Arbozaken
• Vragen rondom informatiesystemen
Conclusie
De IBP is volop in ontwikkeling binnen MSA en er moet nog veel gebeuren om een doorvertaling te
maken naar de praktijk. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten helder belegd
worden. Het compliant zijn aan de AVG-wetgeving moet verder ingevuld worden en het moet meer
prioriteit krijgen op de onderdelen waarmee de aantoonbaarheid structureel en direct beschikbaar is
vastgelegd.
Deel 2. Vooruitblik naar 2022
MSA moet aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving. MSA zal continu aandacht moeten hebben
voor de ontwikkeling van informatiebeveiliging en privacy. In de huidige fase waarin de organisatie nog
op veel terreinen in beweging is, vraagt IBP continu extra aandacht in dit proces. Het vraagt om
structurele borging van de AVG. Waar het tijdvak 2020-2021 in het teken stond van deels
implementatie en deels bewustwording, zal 2022 in het kader staan van implementatie, toepassen,
interpreteren en controleren van de AVG. Alleen zo kan de organisatie uiteindelijk het gewenste niveau
behalen en aantoonbaar maken dat ze kan voldoen aan de AVG.
Aanbevelingen
Nr. Belang
1
MSA is verplicht een verwerkingsregister
bij te houden. Het actueel houden vraagt
de nodige discipline van de organisatie.

2

Aanbeveling
MSA dient een procedure op te stellen om het
verwerkingsregister te actualiseren aan de
geldende eisen die de AP stelt.

Goed privacybeleid draagt bij aan het Compleet maken van de beleidsdocumenten en
beschermen van persoonsgegevens. verder werken aan de verantwoordingsplicht.
Organisaties zijn zelf verantwoordelijk
voor het voldoen aan de AVG. Uit dit
principe volgt de verantwoordingsplicht.
Deze plicht houdt in dat organisaties
moeten kunnen aantonen dat hun
verwerkingen van persoonsgegevens in
overeenstemming zijn met de regels.
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3

Data protection impact assessment
(DPIA) is een instrument om vooraf de
privacyrisico’s
van
een
gegevensverwerking in kaart te brengen
om daarna maatregelen te kunnen
nemen om de risico’s te verkleinen.

MSA is verplicht een DPIA uit te voeren bij
bestaande verwerkingen (indien nodig), nieuwe
verwerkingen en periodiek bij sommige bestaande
verwerkingen.

4

In de AVG staat dat organisaties verplicht
zijn
persoonsgegevens
goed
te
beveiligen. Daarom moet eerst goed in
kaart
gebracht
worden
welke
verwerkingen een organisatie uitvoert.
Daarna moet bepaald worden welke
technische
en
organisatorische
maatregelen nodig zijn om die
verwerkingen goed te beveiligen. Enkele
voorbeelden
van
technische
maatregelen:
• Technisch
beheer
van
autorisaties en het bijhouden
van logbestanden;
• Beheer
van
technische
kwetsbaarheden;
• Software,
zoals
browsers,
virusscanners en operating
systems up-to-date houden;
• Logische en fysieke beveiliging
en beveiliging van apparatuur;
• Back-ups maken;
• Automatisch verwijderen van
verouderde gegevens;
• Versleuteling van gegevens.
Naast de technische en procesmatige
aspecten zijn medewerkers van een
organisatie
essentieel
voor
het
zorgvuldig
omgaan
met
persoonsgegevens. Volgens de AVG (in
artikel 39) is bewustmaking en opleiding
van medewerkers die betrokken zijn bij
gegevensverwerkingen een taak van de
FG. De privacy-bewustwording van
medewerkers is een randvoorwaarde
voor elke organisatie die privacyproof wil
worden. Dit geldt ook voor MSA.
Een digitaal of papieren dossier bevat
veel informatie over een persoon. Het is
van belang dat organisaties gegevens
niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Het ICT-beleidsplan moet doorvertaald worden
naar acties die de organisatie moet nemen om de
verwerkingen goed te beveiligen. Het is aan te
bevelen om doelen op korte termijn (één jaar) te
concretiseren en de acties te onderbouwen met een
financieel plan om deze ook daadwerkelijk uit te
kunnen voeren.

5

6

Aanbeveling is om kennis en bewustzijn van IBP in
alle lagen van de organisatie actief te bevorderen.

MSA moet bewaartermijnen handhaven en toezien
op de juiste wijze van verwijdering van gegevens na
het verstrijken van de bewaartermijn, waarbij
vooral aandacht wordt besteed aan de persoonlijke
mappen van medewerkers, op afdelingsschijven en
e-mailbestanden.
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7

8

Uit een analyse moet bepaald worden
welke organisatorische en technische
maatregelen nodig zijn om de
beschikbaarheid,
integriteit
en
vertrouwelijkheid
van
de
persoonsgegevens te waarborgen. MSA
is verplicht als onderdeel van de
Verantwoordingsplicht hier uitwerking
aan te geven.
Rechten van betrokkenen.
Om ervoor te zorgen dat betrokkenen
gebruik kunnen maken van hun rechten
rondom het verwerken van hun
persoonsgegevens
dient
er
een
procedure ingericht te worden.

Stel een BIV-classificatie op.

In de procedure rechten van betrokkenen dient te
worden vastgelegd hoe er binnen MSA wordt
omgegaan met de rechten van betrokkenen. Dit
zorgt ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat er
van hem/haar verwacht wordt. Deze procedure
dient ter instemming aan de CMR voorgelegd te
worden en vastgesteld te worden door de
bestuurder.

7.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
Als over duurzaamheid gesproken wordt, dan heeft eenieder al snel een andere definitie van dat
begrip. En dat maakt het juist ook lastig om helder beleid uit te zetten. Duurzaamheid betekent dat
we verantwoordelijk zijn en er ons bewust van zijn dat het ecologisch evenwicht tussen mens, milieu
en aarde veilig is en blijft.
In de kern gaat het erom hoe scholen hun leerlingen optimaal voorbereiden op een toekomst waarin
het maken van duurzame keuzes gewoon is geworden. Onze kinderen groeien op en
zijn volwassenen in een wereld die een zoektocht aangaat naar balans en oplossingen, als individu en
als groep. Het is aan ons om ze zo goed mogelijk voor te bereiden en ervoor zorg te dragen dat ze
aan het einde van hun schoolloopbaan de vaardigheid hebben om duurzame afwegingen te maken
als professional en als burger. Het streven van de hieronder benoemde leercirkel is dat het belang
van duurzaamheid op school op een natuurlijke manier wordt uitgedragen en voorgeleefd. Je ziet het
in dat geval terug in de hele school:
• Het curriculum: verweven in de lessen/vakken, niet als extra vak;
• Het leerproces: in de didactiek, het lesgeven;
• Het gebouw: een gezonde, duurzame school;
• Het leiderschap: duurzaamheid voorleven en opnemen in het HR-beleid;
• De gemeenschap: de school als ontmoetingspunt in de buurt waarbij ouders bij duurzaamheidsactiviteiten betrokken worden.
Duurzaam onderwijs vind je dus in de vakinhoud maar is vooral ook een mindset, die ervoor zorgt dat
je tot duurzame keuzes komt.
Op verschillende scholen worden acties gehouden met als doel het maatschappelijk bewustzijn van
de leerlingen te vergroten. Metis, een school met wereldburgerschap als belangrijk speerpunt,
onderneemt veel op dit gebied. Het Metis vindt het belangrijk om zich als school in te zetten voor
een betere maatschappij omdat acties hiertoe vormend zijn voor onze leerlingen. Hieronder volgen
een aantal voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van de school:
• Leerlingen zamelden onder andere geld in voor Giro 555 voor de slachtoffers van de oorlog in
Oekraïne.
• Het Metis zorgt bij studiedagen meestal voor lunches zonder vlees, omdat dit beter voor het
milieu is.
• Het Metis wekt sinds 2020 stroom op met zonnepanelen op het dak van locatie Mauritskade 58.
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•

Tot slot hebben leerlingen en medewerkers voor kerst voedsel ingezameld voor de Sociale
Kruidenier, een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs.

Leerlingen wordt het belang van gezonde voeding bijgebracht. Zowel Oostpoort als Kiem Montessori
hebben het predicaat ‘Gezonde schoolkantine’ verworven. Ook in de kantines van de andere scholen
wordt aandacht besteed aan gezonde voeding. Het Metis is begonnen met het verstrekken van gratis
fruit aan personeel en leerlingen.
MSA kiest in de praktijk al vaak voor duurzame oplossingen in de reguliere bedrijfsvoering. Ofschoon
de duurzame oplossing op de korte termijn niet de financieel meest aantrekkelijke (lees:
goedkoopste) oplossing is, is een duurzame oplossing op de lange termijn te verkiezen.
De vraag die hierbij hoort is: Zijn we als onderwijsorganisatie op aarde om in duurzaamheid te
investeren of niet? Wij menen van wel, in het kader van de maatschappelijke rol en opdracht die het
onderwijs heeft.
Een keuze voor duurzaamheid is vooral ook een gevoel. Weegt het algemeen ecologische belang op
tegen een kleine extra prijs?
MSA ziet duurzaamheid als een beleidsprioriteit. Wij herkennen ons in het advies van het
kenniscentrum Ruimte-OK uit de handreiking Scholen op Koers naar 2030:
Het proces om tot duurzame scholen te komen begint in de praktijk soms met de discussie over geld
en dit kan het proces onnodig moeizaam maken. Pas als een gezamenlijke visie en ambitie bekend is
kun je in kaart brengen wat de daadwerkelijke kosten zijn en of er tekorten bestaan. En een
gezamenlijke aanpak geeft gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoek samen naar oplossingen voor
tekorten en kijk naar wat er wél kan.
In de bedrijfsvoering onderscheid de MSA drie pijlers:
a) Duurzaam bouwen
Bij bouwprojecten is duurzaam bouwen inmiddels een eis. Als er een schoolgebouw wordt neergezet
of gerenoveerd, stelt de gemeente Amsterdam daarbij de eis dat dat gebouw Bijna Energie Neutraal
(BENG) dient te zijn. Binnen MSA bevatten alle (ver)nieuwbouwplannen duurzaamheidseisen. Voor
alle gebouwen zijn Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) opgesteld en ingediend.
Daarmee sluiten we aan bij de actuele wetgeving. De investeringen van de uitvoering van de EML
hebben een terugverdientijd van vijf jaar. Verder is er een basis gelegd voor samenhangend beleid op
het gebied van energieverbruik en monitoring. Deze zal de komende jaren worden uitgevoerd. Ook
wordt er een begin worden gemaakt met het omzetten van het MeerJaren Onderhouds Plan naar het
Duurzaam MeerJaren Onderhouds Plan.
Bij de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden aan de Pieter de Hoochstraat was hergebruik van
materialen (circulair slopen) een selectiecriterium. Ook bij de nieuw te ontwerpen gebouwen is
duurzaamheid een belangrijk criterium, wat onder meer zichtbaar wordt door het hanteren van de
BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De monumentale gebouwen aan de Hobbemakade en
de Nicolaas Maesstraat worden duurzaam vernieuwd.
Bij de plannen voor de verbouwing van de techniekvleugel van Oostpoort, die over twee jaar begint,
worden zoveel mogelijk duurzaamheidsaspecten meegenomen.
b)
Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
Alle medewerkers die budgetverantwoordelijk zijn, dienen duurzaam in te kopen en dit ook te
kunnen verantwoorden. Behalve op prijs letten we ook op het effect van inkoop op milieu en gezond
samenwerken. Bedrijven die geen of een onvoldoende bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen
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of dat niet kunnen aantonen, zullen op middellange termijn geen leverancier of dienstverlener van
de MSA zijn.
c) Duurzame inzetbaarheid
Is beleid dat rekening houdt met de (verschillende) omstandigheden waaronder medewerkers
binnen een bedrijf of organisatie inzetbaar zijn en blijven. Behalve dat de omstandigheden om te
werken gezond, veilig en prettig moeten zijn, dient het personeelsbeleid rekening te houden met
persoonlijke omstandigheden van de medewerkers. Beleid op het gebied van duurzame
inzetbaarheid draagt bij aan motivatie, voorkomen van verzuim en geeft focus. Ook in dit aspect
geldt dat duurzaamheid vooral “bewustzijn” betekent.
Leercirkel duurzaamheid
Enkele jaren geleden is de leercirkel duurzaamheid in het leven geroepen. In een eerdere opzet is de
doelstelling van de leercirkel als volgt geformuleerd:
“Het thema duurzaamheid ligt direct in het verlengde van een kernwaarde binnen de
montessorifilosofie t.w.: de ‘moraliteit’ . Dat houdt in dat scholen die het predicaat montessori
(mogen) dragen ook duurzaamheid uitstralen. Op de scholen van de MSA wordt het thema weliswaar
aangestipt, bijvoorbeeld tijdens de lessen, en zijn er ook diverse projecten waarin duurzaamheid vorm
krijgt in en om de gebouwen, maar van structureel inbedden in alle doen en laten is (nog) geen
sprake. De Leercirkel Duurzaamheid (DLD) is opgericht om te kijken of we duurzaamheidsaccenten in
verschillende processen op alle MSA-scholen kunnen aanjagen. De doelstelling van DLD is: iedere
leerling op alle scholen van de MSA moet jaarlijks concreet in aanraking komen met het thema
‘duurzaamheid’ “.

7.8 Governance en Planning & Control
De raad van toezicht en de centrale medezeggenschapsraad voeren twee keer per jaar overleg. Het
formele overleg wordt gekoppeld aan een themabijeenkomst, op het gebied van onderwijskunde of
personeelsbeleid.
De centrale medezeggenschapsraad is bezig geweest met een professionaliseringsslag, zie ook het
jaarverslag van de CMR.
In 2021 is het reglement voor de raad van toezicht opnieuw vastgesteld.
In de planningsfase werkt de MSA met schoolplannen (vier jaar) en jaarplannen. Financieel wordt er
gewerkt met een kaderbrief (drie jaar) en begroting (één jaar). Ook wordt er jaarlijks een
risicoanalyse gemaakt.
De bestuurder voert driemaal per jaar voortgangsgesprekken met de schooldirecties. Tijdens deze
gesprekken worden onder meer de onderwijsresultaten, personeelszaken (voortgang
professionaliseringsplan, ziekteverzuim), en de financiën en bedrijfsvoering besproken. De uitkomst
van deze gesprekken moet uiteindelijk verwerkt worden in een rapportage waarmee de bestuurder
de raad van toezicht informeert.
Als lid van de VO-raad committeert de MSA zich aan de naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur
VO. In 2019 is een nieuwe versie van deze code ingevoerd. Deze code is bedoeld om bewustwording
van, kritische reflectie door en waardengedreven handelen van bestuur en intern toezicht te
stimuleren en om invulling te geven aan thema’s als regionale samenwerking, de participatie van
belanghebbenden en een goed samenspel tussen bestuur en intern toezicht. De code is ‘principle
based’: Hij gaat uit van vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en
openheid. De MSA heeft, zoals elders in dit jaarverslag al aangegeven, in juni 2021 een strategiedag
met interne en externe stakeholders gehouden, en mede op basis daarvan een nieuw visiedocument
gepubliceerd. De raad van toezicht heeft in 2021 een zelfevaluatie gehouden, waarbij ook is
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gesproken over de visie op toezichthouden, waarover meer in het jaarverslag van de raad van
toezicht.

7.9 Uitkeringen na ontslag
Onderdeel van het personeelsbeleid is dat er van sommige medewerkers bij slecht functioneren
afscheid wordt genomen. Daarnaast komt het ook voor dat tijdelijke contracten worden beëindigd,
zonder dat het goed/slecht functioneren een rol speelt. Het kan ook gaan om beëindigen van
tijdelijke uitbreidingen.
In alle gevallen wordt een transitievergoeding betaald. In 2021 heeft de MSA 73
transitievergoedingen betaald. Hiervan is er bij één medewerker sprake van een
vaststellingsovereenkomst. Deze zelfde medewerker heeft ook drie maanden salaris ontvangen
voorafgaand aan de datum van de uitdiensttreding.
Bij vier transitievergoedingen gaat het om medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Deze
transitievergoedingen zijn teruggevorderd bij het UWV.

7.10

Samenwerkingsverbanden

Montessori-po
Gezien de gemeenschappelijke uitgangspunten ligt een samenwerking met het montessori-po in
Amsterdam voor de hand. Uitwisseling op docentniveau door bezoek aan elkaars scholen is een
manier om de eigen professionaliteit te vergroten en de blik te verbreden. Bekendheid met elkaars
schoolpraktijk zorgt bovendien voor het wegnemen van vooroordelen en mogelijk een betere
afstemming tussen het montessori-po en met name de onderbouw van de MSA-scholen. De MSAdirectie heeft aangegeven de contacten met het montessoribasisonderwijs erg belangrijk te vinden.
NMV en Netwerk 12-18
De MSA is lid van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Daarbinnen voeren de scholen voor
voortgezet montessorionderwijs binnen het Netwerk 12-18 overleg over onderwijsontwikkeling.
Binnen het Netwerk 12-18 bestaat een Kenniskring Professionalisering, waar MSA-bestuurder Alle
van Steenis voorzitter van is. Deze kenniskring ontwikkelt een beroepsbeeld van de
montessoridocent. Daarnaast neemt de bestuurder deel aan de Kenniskring Leidinggeven aan een
montessori vo-school. Binnen deze laatste kenniskring is montessoriaans medezeggenschap een
belangrijk thema.
AMI
De Association Montessori Internationale (AMI) is een wereldwijd netwerk van montessorischolen en
montessoriprofessionals, dat gehuisvest is in Amsterdam. De MSA werkt nauw samen met de AMI bij
de ontwikkeling van de Leergang Montessori Meesterschap. De AMI bewaakt de kwaliteit van de
cursus en borgt deze. MSA en AMI hebben de ambitie een montessori-training- & expertisecentrum
te starten in Amsterdam.
Vereniging OSVO
De Vereniging OSVO is een samenwerkingsverband van alle vo-schoolbesturen in Amsterdam. In dit
verband wordt gesproken over zaken als de huisvestingsplanning voor scholen (in 2019 is
overeenstemming bereikt over een nieuw Regionaal Plan Onderwijshuisvesting voor Amsterdam),
maar ook over zaken als het lerarentekort en het systeem van loting & matching voor de overstap
van primair- naar voortgezet onderwijs. In 2021 is door OSVO de Routekaart vraag & aanbod
vastgesteld, die als doel heeft om het aanbod van vo-scholen in Amsterdam beter in
overeenstemming te brengen met de vraag, rekening houdend met de maatschappelijke opdracht
van de schoolbesturen. Dit proces zal in de loop van 2022 zijn afgerond. In de periode 2017-2021
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voerde de Vereniging Osvo een uitgebreide inhoudelijke agenda, deze is einde 2021 afgelopen. In
2021 is gestart met een transitieproces om te komen tot een andere vorm van samenwerken
tussen OSVO en het Samenwerkingsverband. Besluitvorming hierover staat gepland in maart 2022.
De bestuurder van de MSA is op 1 augustus 2021 toegetreden tot het bestuur van OSVO, met als
portefeuille RPO/vraag & aanbod.
Platform Beter Breed
Sinds een aantal jaren wordt samengewerkt met besturen van brede scholengemeenschappen. Het
betreft het IJburg College, de OSB, het Spinoza Lyceum, Progresso en de Vrije Scholen NoordHolland. Het oorspronkelijke doel van deze samenwerking was het versterken van de positie van
brede, vernieuwingsgerichte scholengemeenschappen en onderwijskundig het versterken van hun
vwo-afdelingen. Op dit moment bestaat de meerwaarde vooral uit kennisuitwisseling en consultatie.
Daarnaast wordt er op enkele bedrijfsmatige dossiers samengewerkt, zoals de privacywetgeving.
Vakmanschapsroutes
Het Oostpoort werkt samen met het ROCvA in de Vakmanschapsroutes. Hierbij kunnen leerlingen op
het Oostpoort, binnen zes jaar, een mbo2-diploma halen, in plaats van na het vmbo naar het mbo op
een andere school te moeten doorstromen. Een van de doelen is het terugbrengen van het aantal
vroegtijdig schoolverlaters.
Sterk Techniekonderwijs Amsterdam
De ambitie van Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam is om elk kind in Amsterdam een opleiding te
bieden passend bij zijn/haar talenten, waarbij het techniekperspectief `bekend is en als gelijkwaardig
aan andere perspectieven wordt gezien. Het Oostpoort is een van de scholen die samenwerkt in dit
project, dat financiering ontvangt van de rijksoverheid. Het programma bestaat uit verschillende
lijnen. Een van de lijnen is te komen tot één Techschool in Amsterdam-Noord. Deze school zal naar
verwachting in augustus 2023 starten in tijdelijke huisvesting.
Stedelijke samenwerking om lerarentekort tegen te gaan
Scholen voor po en vo, de lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam werken samen om
uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak Lerarentekort. Verschillende programmalijnen maken
onderdeel uit van het project, waaronder imago, verbinding onderwijs en onderzoek, en facilitering
(betaalbare) huisvesting voor leraren, reiskostenvergoeding, etc. De bestuurder van de MSA is
verantwoordelijk voor de aansturing van de programmalijn omtrent het versterken van het
lerarenberoep. Daartoe is het project ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ in het leven
geroepen. Binnen dit project worden onder meer verschillende ontwikkellijnen voor leraren
uitgewerkt. Binnen ditzelfde verband is de MSA ook penvoerder voor het project Academische
Werkplaats, waar onder meer de Academische Opleidingsschool (AcOA) bij betrokken is (zie
hieronder). Binnen dit project werken lerarenopleidingen en schoolorganisaties samen op het gebied
van praktijkgericht onderzoek. De leraar kan zich ontwikkelen tot leraar-onderzoeker, wat de praktijk
van het lerarenberoep interessanter maakt. Beide bovengenoemde projecten ontvingen in 2021 een
subsidie van de gemeente Amsterdam.
(Academische) opleidingsschool
MLA, Oostpoort, OSB en Spinoza Lyceum vormen samen met de lerarenopleidingen van HvA en UvA
de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA). Doelen hiervan zijn: te komen tot kwalitatief
goede opleidingen voor aankomende leerkrachten en een onderzoeksstructuur in de organisatie te
brengen.
Ook MML en IVKO zijn aangesloten bij een opleidingsschool, namelijk de Nieuwe Opleidingsschool
Amsterdam (NOA). De bestuurder van de MSA is voorzitter van de stuurgroep van NOA. Naast die
twee MSA-scholen maken IJburg College, Geert Groote College en Calandlyceum en Lumion en de
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lerarenopleidingen van UvA, VU, HvA en Inholland onderdeel uit van NOA. De NOA richt zich op
tekortvakken en internationalisering. In 2020 is NOA officieel geaccrediteerd als opleidingsschool.
Bètapartners
MLA en Metis zijn lid van bètapartners, een netwerk van vo en hoger onderwijs in de regio
Amsterdam, Noord Holland en Flevoland, met als doel het verbeteren van het studiesucces van
leerlingen en studenten en de aansluiting tussen vo en ho, specifiek gericht op bètavakken.
OPeRA
MLA en Metis zijn lid van OPeRA, een netwerk van vo en ho in de regio Amsterdam, met als doel het
verbeteren van het studiesucces van leerlingen en studenten en de aansluiting tussen vo en ho, en
het verhogen van de onderwijskwaliteit.
Onderwijsontwikkeling en ICT
In juli 2019 heeft de MSA een intentieverklaring ondertekend om een samenwerking aan te gaan op
het gebied van leren en lesgeven met ICT. Deze samenwerking is met de HvA (Faculteit Onderwijs en
Opvoeding en het lectoraat didactiek van de bètavakken), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) en de Breitner Academie. De HAN heeft een centrum voor expertise en innovatie op het
gebied van onderwijs en ICT ingericht, iXperium genaamd. De samenwerking dient verschillende
doelen: zowel het bevorderen van het omgaan met verschillen tussen leerlingen, als het bevorderen
van de ICT-geletterdheid van leerlingen. Daarnaast is een doel de ICT-competenties van de HvAstudenten te verbeteren.
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam – Diemen
De MSA is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit
is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim tachtig scholen voor voortgezet onderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de
Wet passend onderwijs, zie ook paragraaf 7.11.

7.11 Passend Onderwijs
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen bestaat uit
zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeurbestuurder van het Samenwerkingsverband. De bestuurder van de MSA maakt geen deel uit van het
bestuur van het Samenwerkingsverband. Wel is hij lid van de kwaliteitscommissie van het
Samenwerkingsverband.
Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangen onze scholen ondersteuningsmiddelen van het
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Met deze middelen bieden de scholen ook extra
ondersteuning aan individuele leerlingen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord
aan het Samenwerkingsverband.
Besteding ondersteuningsmiddelen
Uit de verantwoording blijkt dat de scholen de toegekende middelen onder meer hebben uitgegeven
aan:
• Ondersteuning (individuele) leerlingen;
• Interne zorgstructuur: scholing en kwaliteitsverbetering;
• Inzet trajectklassen;
• Extra ondersteuningsactiviteiten i.v.m. de coronaperiode;
• Externe zorgstructuur: kwaliteitsverbetering, kosten Topklas.
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Reflecties op passend onderwijs per school:
MLA
In 2021 is een nieuw schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Doelen waarin het MLA in de periode
2021-2024 investeert zijn:
- Het herstructureren van de zorgstructuur;
- Het vormgeven van de coördinatie omtrent de dyslexie-ondersteuning;
- BPO-begeleiding uitbreiden en op een andere wijze vormgeven binnen de school;
- Het aanbieden van faalangstreductietraining;
- De basisondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen binnen de school verder uitwerken;
- Doelgericht en handelingsgericht werken met de opgestelde OPP’s.
Gevolgen van corona
Corona heeft in 2021 opnieuw gezorgd voor een grotere druk op docenten en mentoren (de eerste
lijn) en het zorgteam (de tweede lijn). Meer leerlingen dan normaal hadden in 2021 extra
ondersteuning en zorg nodig. Dit geldt niet alleen voor het MLA, maar is een landelijk fenomeen. Het
gevolg is dat de derde lijn (zorgverleners buiten school) ‘verstopt’ zit. Leerlingen die bijvoorbeeld
psychische hulp nodig hebben komen eerst gedurende langere tijd op een wachtlijst te staan.
Eerste lijn:
Mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij werken met hun mentorklas
ook aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en aan groepsvorming. Zowel bij individuele
leerlingen als bij groepsvorming was in 2021 sprake van een aanzienlijk grotere hoeveelheid
vraagstukken. Leerlingen moesten door corona weer wennen aan het functioneren in een groep, de
fase van norming and storming vond in veel gevallen opnieuw plaats en duurde langer. Mentoren
hebben hier veel extra tijd in gestoken. Vanuit de NPO-gelden hebben mentoren extra tijd gekregen.
Bij een aantal jaarlagen werd ook geïnvesteerd in extra werkweken (meestal drie dagen), specifiek
gericht op het soepeler laten verlopen van de groepsvorming. Sinds twee jaar heeft elk team een
leerlingzaakcoördinator, met als taak onder meer het ondersteunen van de mentoren. Dit begint zijn
vruchten af te werpen. Tegelijkertijd zien we door de omvang van de ondersteuningsbehoefte, dat
ook deze coördinatoren al snel ‘vol’ zitten.
Tweede lijn
Leerlingen met een extra zorgbehoefte worden door de mentor of leerlingzaakcoördinator
besproken met het zorgteam. Het MLA heeft te maken heeft met een toenemend aantal leerlingen
met diagnoses als faalangst en dyslexie. Zo zijn er momenteel meer dan tweehonderd leerlingen met
de diagnose dyslexie. De afgelopen jaren was het interne zorgaanbod al uitgebreid met een
leerlingbegeleider, trainingen mindfulness en faalangstreductie, extra begeleiding voor NT2leerlingen en een extra opvanglokaal voor leerlingen op de Van Ostadestraat. In 2021 is het zorgteam
opnieuw uitgebreid met een leerlingbegeleider en een derde zorgcoördinator. Daarmee hebben we
op elke locatie nu (minimaal) een leerlingbegeleider en een zorgcoördinator. Ook is de
huiswerkbegeleiding uitgebreid, los van alle extra inspanningen om vakinhoudelijke vertraging in te
lopen. De uitbreiding is tijdelijk en wordt gefinancierd vanuit de NPO-gelden.
Derde lijn
Tegelijkertijd bleef het eerder geconstateerde probleem van de ‘verstopte derde lijn’, waardoor
leerlingen niet altijd (meteen) de zorg kregen die ze nodig hadden. Het overleg van de
zorgcoördinatoren met onder meer OKA’s, jeugdartsen, leerplicht en het Samenwerkingsverband
was intensief en leidde helaas niet altijd tot de gewenste oplossing.
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Ontwikkelgroep hoogbegaafdheid
In het schooljaar 2021-2022 is een ontwikkelgroep gestart die, met behulp van subsidie van het
Samenwerkingsverband, passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vorm gaat geven op het
MLA. Deze subsidie komt voort uit een opdracht van het ministerie van OCW om te zorgen voor
deskundigheidsbevordering op dit gebied: de basisondersteuning op veel scholen wordt nog
onvoldoende geboden. De ontwikkelgroep heeft meerdere scholingsmiddagen gevolgd en is gestart
met een ‘verbredingstraject’ voor hoogbegaafde leerlingen, waarbij ze uit de vakles mogen om aan
een eigen project te werken. Hiermee wordt voorkomen dat ze zich vervelen in lessen die ze niet
nodig hebben en tegelijkertijd kunnen ze werken aan iets dat voor hen uitdagend is: het trainen van
allerlei executieve functies, leren omgaan met eigen verwachtingspatronen, doorzettingsvermogen /
leren falen etc. Op den duur wordt de pilot breder getrokken en gekoppeld aan aan hoogbegaafdheid
gerelateerde problematiek, zoals faalangst, ongezond perfectionisme, onderpresteren en
voortdurende conflicten met autoriteit.
Oostpoort
Er zijn dit jaar op verschillende niveaus initiatieven geweest om de leerlingen zoveel mogelijk
maatwerk te bieden. Ten eerste heeft het Oostpoort de klassengrootte niet hoeven uitbreiden. Er is
een trajectklas gestart waar leerlingen die gedragsmatig vastlopen op een vaste plek en door een
vaste begeleider opgevangen kunnen worden. Zij werken tijdens bepaalde uren in hun rooster in de
trajectklas, worden daar gecoacht en er wordt gewerkt aan hun (stapsgewijze) terugkeer in de
reguliere les. De kracht van dit concept is dat je als leerling niet helemaal uit de klas wordt gehaald
maar daar waar het nodig is. De leerling blijft sociaal gezien deel uitmaken van zijn/haar klas.
Het Oostpoort heeft onderwijsassistenten voor negen vakken aangenomen. Zij assisteren de
docenten in de klas of begeleiden kleine groepen leerlingen. Ook wordt er gewerkt met Palstudenten op de havo/vwo-afdeling en zijn er Onderwijshelden aangenomen om bij ziekte in te
vallen. De Onderwijshelden (ingehuurde studenten) en onderwijsassistenten worden ook ingezet om,
als de docent online lesgeeft, in de klas de leerlingen te begeleiden. Het doel is om te werken aan
achterstanden van leerlingen, docenten extra hulp te bieden en uitval tegen te gaan. Aan het eind
van het jaar evalueren we of dit daadwerkelijk is gelukt.
Er is een samenwerking met de jongerenorganisatie Dyade gestart. Er zijn drie jongerenwerkers die
gemiddeld elk twee dagen per week in de school zijn en onder begeleiding van de zorgcoördinatoren
leerlingen begeleiden. Zij opereren vanuit de vraag van school. Aandacht voor groepsdynamiek
binnen en buiten school, activiteiten aanbieden en oog voor kwetsbare leerlingen zijn
aandachtspunten. Er wordt in overleg met de zorgcoördinatoren, de directeur en de coördinator van
Dyade tussentijds geëvalueerd om te zien of de beoogde doelen aansluiten op de praktijk. Vanuit de
NPO-gelden worden ook veel naschoolse workshops georganiseerd waar leerlingen gebruik van
maken en waar zij op sociaal-emotioneel gebied na de corona-jaren elkaar ook op een andere manier
kunnen treffen.
Aandacht voor de ontwikkeling van metacognitie is ingezet door met Remind Learning in zee te gaan
en in alle jaarlagen deze workshops aan te bieden door het jaar heen.
De geïntegreerde leerroute (voorheen Vakmanschapsroute) is ook een mooi voorbeeld van passend
onderwijs binnen het Oostpoort. Leerlingen die normaliter op het mbo een grotere kans op uitval
hebben, blijven een extra jaar op het Oostpoort en volgen hun mbo-lessen voor een gedeelte bij hun
vertrouwde docenten en voor een deel bij de mbo-docent die op het Oostpoort gedurende een jaar
komt lesgeven. Er wordt volgend schooljaar met een extra leerjaar VMS gestart (VMS3), naast de nu
bestaande VMS4 en -5.
MML
Het Metis waarborgt passend onderwijs door hiervoor coördinatoren en geschoolde professionals in
te zetten. De verschillende maatwerktrajecten hebben een duidelijke eigenaar, om te zorgen dat
deze zorgvuldig worden uitgevoerd. Deelschoolleiders hebben verschillende portefeuilles zoals taalen rekenbeleid, maatwerk, personeelsbeleid, kwaliteitszorg, waar vanuit ze de coördinatoren
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aansturen en regelmatig spreken. Het belangrijkste is vooral dat het maatwerkaanbod praktisch te
organiseren en flexibel is. Op deze manier lukt het MML een breed scala aan
ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden.
Het Metis biedt aan circa tachtig leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) onderwijs via een
tussenvoorziening. Het Metis kiest ervoor de ondersteuning vooral te richten op ASS-leerlingen. Dit
betekent dat de school al veel leerlingen begeleidt met een grote zorgvraag. Dat de school expertise
heeft op het gebied van ASS heeft een aanzuigende werking en het Metis wil voorkomen dat de
zorgvraag te groot wordt voor een school met regulier onderwijs. Daarom is het Metis terughoudend
met het aannemen van overige zorgleerlingen.
Naast de begeleiding van ASS-leerlingen bood het Metis drie andere doelgroepen extra
ondersteuning: ISK-leerlingen, achterstandsleerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Deze
doelgroepen kregen in vakanties, op zaterdagen en in de middag extra studiebegeleiding en training
in executieve vaardigheden. De ISK-leerlingen kregen extra lessen Nederlands. De hoogbegaafde
leerlingen kregen wekelijks extra coaching door gespecialiseerde coaches. Zij zitten in een
talentgroep die tijdens M-uren (keuzewerktijd) bij elkaar komen. Deze groep krijgt vooral coaching
op het versterken van executieve functies.
In schooljaar 2021-2022 is een Citowerkgroep gestart die achterstanden op het gebied van taal en
rekenen zorgvuldig in kaart heeft gebracht. De leerlingen met kennishiaten hebben tijdens de Muren een ondersteuningsprogramma aangeboden gekregen waar ze volgens een persoonlijk plan
werken aan hun taal- en rekenvaardigheden. Er zijn door de coronasituatie meer achterstanden bij
leerlingen die instromen vanuit de basisschool. De Citowerkgroep is opgezet om te zorgen dat
leerlingen het juiste taal- en rekenniveau bereiken.
IVKO
De gevolgen van de coronapandemie op de mentale gezondheid van de leerlingen
Het coronajaar 2021 is zwaar geweest voor de leerlingen van het IVKO, en daarmee ook zwaar voor
onze mentoren en het zorgteam. Op verschillende momenten in het jaar is er geprobeerd inzichtelijk
te maken hoe het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen was. Dit is gedaan via enquêtes onder
leerlingen, gestructureerd bevragen van de mentoren, en via de OuderResponsGroep. In het najaar
van 2021 is een corona-gezondheidsmonitor van de GGD afgenomen en de resultaten
zijn zorgwekkend. De leerlingen van het IVKO scoren op alle vragen naar problematiek ruim hoger
dan de benchmark, waarbij al rekening is gehouden met het grote aandeel meisjes op het IVKO. Ook
zeer onwenselijk is dat het aantal thuiszitters sterk is gestegen: van twee naar zeven. Voorts valt op
dat het aantal leerlingen dat derdelijns zorg nodig heeft (bijvoorbeeld specialistische jeugd-GGZ)
stijgt en dat er vaak lange tijd gewacht moet worden op hulp. Dit levert in de klassen soms hele
lastige situaties op waarin docenten en mentoren handelingsverlegen zijn.
Ondersteuningsstructuur
Het IVKO biedt de Amsterdamse basisondersteuning. In 2021 is het systeem Claroread ingekocht om
dyslecten te helpen middels het voorlezen van boeken en toetsen. Met ingang van de tweede
schoolexamenperiode is deze software ook ingezet bij de schoolexamens. Dit is een mooie stap
voorwaarts in het ondersteunen van de dyslecten op het IVKO. Het zorgteam is in 2021 uitgebreid
met 0,3 fte leerlingbegeleiding gefinancierd uit tijdelijke middelen met als doel de mentoren te
ondersteunen bij wat complexere problematiek. Dit is een aanbod naast de begeleider passend
onderwijs die zich richt op leerlingen met een diagnose. Eind 2021 was er een wachtlijst voor de
leerlingbegeleiders, wat vanzelfsprekend een ongewenste ontwikkeling is. Daarnaast heeft het IVKO
meerdere vormen van laagdrempelige ondersteuning ingezet, gericht op het vergroten van
veerkracht en het afblazen van stoom. Dat is in de vorm van een open aanbod in de IVKO-uren: stilteuren, mindfulness en inloopspreekuren van een externe vertrouwenspersoon. Ook dit is gefinancierd
uit tijdelijke middelen.
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Lwoo
Een belangrijke ontwikkeling in 2021 is voorts dat de lwoo-gelden niet meer worden verdeeld op
basis van individuele aanvragen voor specifieke leerlingen. De lwoo-gelden worden verdeeld op basis
van een formule gebaseerd op het aandeel lwoo-leerlingen in voorgaande jaren. Voor het IVKO
leverde dat financieel vooralsnog geen nadelen op. Deze nieuwe methode (‘opting out’) betekent
ook dat leerlingen met significante leerachterstanden zich niet meer alleen mogen inschrijven op
zogeheten lwoo-locaties, maar ook op scholen zonder lwoo-leerweg. De gevreesde toestroom van
leerlingen met grote leerachterstanden bleef echter uit. Het lijkt erop dat de boodschap dat het IVKO
het reguliere onderwijsaanbod in minder tijd aanbiedt, is geland bij ouders.
Informatie aan ouders en leerlingen
Ouders en leerlingen krijgen informatie via de mentor, de zorgondersteuners en de decanen.
Algemene informatie over het zorgaanbod is beschikbaar in het schoolondersteuningsprofiel en de
schoolgids en wordt gepubliceerd op de website. Tijdens ouderavonden wordt met regelmaat
aandacht besteed aan zorgthema’s. Daarnaast organiseren de scholen speciale thema-avonden over
aan zorg gerelateerde onderwerpen.
7.12 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In 2021 is een groot bedrag uitgekeerd in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Deze middelen zijn aan de regeling prestatiebox toegevoegd, zie de paragraaf hieronder. Het gaat om
€701 per leerling; in totaal voor de hele MSA is dat 2.979.930. Deze middelen zijn bedoeld om
vertragingen te bestrijden die ontstaan zijn als gevolg van de coronapandemie.
Alle scholen hebben een schoolscan uitgevoerd om te bepalen waar de vertraging het grootste is en
waar de meeste ondersteuning nodig is. Op basis daarvan is per school een plan opgesteld voor de
besteding van de middelen. Zowel medewerkers als ouders en leerlingen zijn, door middel
bijeenkomsten en enquêtes, bij dit proces betrokken geweest. De DMR`en van de scholen hebben
uiteindelijk met de plannen ingestemd.
Over het algemeen worden de middelen vooral besteed aan een ruimere formatie, zodat er meer
maatwerk voor leerlingen mogelijk is. De scholen hebben een NPO-coördinator aangesteld die een
goede inzet van de middelen begeleidt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste bestedingen:
A. De brede sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen:
• Uitbreiding tijd voor mentoruren;
• Coaching en ondersteuning van de leerlingen;
• Extra activiteiten zoals excursies en werkweken;
• Inhuur ondersteunend personeel zodat docenten meer tijd voor leerlingen hebben.

•
•
•

B. De cognitieve ontwikkeling van leerlingen:
Kleinere klassen;
Extra docenten en onderwijsassistenten;
Maatwerk voor leerlingen, waardoor er meer aandacht is voor specifieke hulpvragen en
leerachterstanden van leerlingen.

•
•

C. Het mentale welbevinden van leerlingen:
Extra zorgpersoneel;
Coaching, trainingen en activiteiten rondom groepsdynamiek, sociale vaardigheden en sociaalemotionele problematiek;
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•

Naschoolse activiteiten gericht op het sociaal-emotionele aspect.

•
•
•

D. Professionalisering van docenten en andere medewerkers:
Didactisch coachen;
Ontwikkeling mentoraat;
Pedagogisch handelen.

7.13 Regeling prestatiebox
In het bestuursakkoord dat in december 2011 gesloten is tussen VO-raad en OC&W worden
afspraken gemaakt over de prestaties die scholen moeten leveren. Speerpunten van het
bestuursakkoord zijn: goede prestaties op kernvakken en brede vorming; opbrengstgericht werken;
professionele leraren die kunnen omgaan met verschillen; goed ontwikkeld HRM-beleid; excellentie,
hoogbegaafdheid en een ambitieuze leercultuur.
In 2021 heeft OC&W geconstateerd dat voor de sector vo de meeste doelstellingen zijn bereikt. Voor
dat deel is de subsidie structureel geworden en “ingedaald” in de lumpsum. Allen voor verzuim en
SHRM is dat nog niet het geval. Deze onderdelen blijven voorlopig in de prestatiebox.
Middelen uit de prestatiebox
Scholen krijgen voor de uitvoering van het bestuursakkoord een bedrag per leerling. In 2020 ontving
de MSA €341 per leerling. Doordat het grootste deel is verschoven naar de lumpsum was het bedrag
per leerling in 2021 €118. Het totaalbedrag was €501.288.
Een schoolbestuur moet tenminste 23% van dat bedrag aanvullen uit haar eigen middelen, ten
behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen.

7.14 Afhandeling klachten
In het kader van de kwaliteitszorg conform de Wet op de Kwaliteitszorg (1998) had de MSA in 2021
een klachtenregeling. In februari 2021 is een nieuwe versie van de klachtenregeling vastgesteld, na
instemming door de CMR. Ten opzichte van de vorige klachtenregeling, zijn er geen grote wijzigingen
in de klachtenregeling doorgevoerd, de procedure blijft in principe hetzelfde. De klachtenregeling
beschrijft de taken en de samenstelling van de klachtencommissie en de wijze waarop een klacht
ingediend kan worden. De MSA is lid van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de Stichting
Onderwijsgeschillen. Een van de uitgangspunten van de LKC is dat een school en een schoolbestuur
eerst zelf proberen een klacht af te handelen. In het MSA-klachtenreglement is dan ook opgenomen
dat de MSA en de klager eerst proberen de klacht zelf op te lossen, waarbij ze eventueel gebruik
maken van mediation. Naast de klachtenregeling heeft de MSA een examenreglement voor klachten
die het examen betreffen.
In 2021 zijn vijf ‘reguliere’ klachten rechtstreeks bij de bestuurder ingediend. Een van de klachten is
door de bestuurder in behandeling genomen en als ongegrond beoordeeld. Vier klachten zijn,
conform het klachtenreglement, door de eindverantwoordelijk directeur van de betreffende school
in behandeling genomen.
Daarnaast is er een bezwaar ingediend tegen het voornemen tot verwijdering van een leerling. Dit
bezwaar is door de bestuurder in behandeling genomen en als ongegrond beoordeeld. De bestuurder
heeft daarna het voornemen tot verwijdering omgezet in een definitieve verwijdering. Vervolgens
heeft vader een verzoek tegen het besluit tot verwijdering ingediend bij de Geschillencommissie
Passend Onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen. De commissie heeft het verzoek als
ongegrond beoordeeld.
De ouders van een leerling hebben een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De
Landelijke Klachtencommissie heeft de klacht eerst teruggelegd bij het schoolbestuur, waarna de
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bestuurder de klacht in behandeling heeft genomen. De bestuurder beoordeelde de klacht als
ongegrond, de Landelijke Klachtencommissie uiteindelijk ook. De Landelijke Klachtencommissie deed
een aanbeveling, die door de school is overgenomen.
Er zijn vier bezwaren ingediend bij de Commissie van beroep Examenzaken. Een van de bezwaren is
door de commissie in behandeling is genomen en als ongegrond beoordeeld. Drie andere bezwaren
zijn teruggelegd bij de school, omdat er nog geen gesprek met de schoolleiding had plaatsgevonden.

7.15 Huisvesting
COVID-19
Het is de verantwoordelijk van schoolbesturen om te voldoen aan de bestaande wettelijke normen
uit het bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat. Goede ventilatie is
een onderdeel van een gezond binnenklimaat. Onderzoek binnen al onze scholen heeft ertoe geleid
dat ook in dit verslagjaar verbetermaatregelen zijn opgestart en/of doorgevoerd en dat de kwaliteit
van het binnenklimaat wordt gemonitord. Daar waar van toepassing zijn deze maatregelen hieronder
genoemd.
IVKO
De in 2020 aangekondigde interne verbouwing en herinrichting van de algemene ruimte is succesvol
en binnen gestelde budgetten afgerond. Vooral het gegeven dat de inrichting van het gebouw beter
dan voorheen aansluit bij het specifieke onderwijsconcept van het IVKO, wordt door het team
gewaardeerd.
Tijdens de verbouwing in de zomer van 2021 is het gehele luchtbehandelingssysteem opnieuw
ingeregeld waardoor de beschikbare capaciteit van de bestaande installatie optimaal wordt benut.
Ook is het gebruik van bepaalde onderwijsruimten aangepast in bezetting waardoor deze ruimten nu
wel voldoen. Monitoring laat zien dat de school, in combinatie met tijdelijk gebruik van een
basisschool, nu voldoet aan de gestelde normen. Met de verbouwing is de brandveiligheid van het
gebouw weer op orde. De zogenoemde ‘Melding brandveilig gebruik’ is door de gemeente
afgegeven.
Metis Montessori Lyceum
Het is gelukt om een langlopende opleveringskwestie uit 2018, met betrekking tot de
buitenzonwering en de kunstzinnige uiting aan de buitengevels, tot afronding te brengen, zodat dit
dossier is gesloten. Noemenswaardig is het feit dat het schoolgebouw vanwege zijn prominente
ligging aan de Mauritskade/ Singelgracht en de architectuurhistorische waarde de status
‘Gemeentelijk Monument’ heeft gekregen.
In overleg met de huisinstallateur is er verder gewerkt aan het modificeren van de luchtbehandeling
zodat er sprake is van één geïntegreerd systeem dat voorziet in een passende ventilatie.
Kiem Montessori:
Op dit moment is er, vanwege het aantal leerlingen, nog geen directe aanleiding om op zoek te gaan
naar vervangende huisvesting. Het is wel de verwachting dat, met oog op de beoogde groei van het
aantal leerlingen, er voor KiemM met ingang van het schooljaar 2024-2025 een ander gebouw nodig
zal zijn. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
In samenwerking met de gemeente Amsterdam is het schoolgebouw voorzien van decentrale
luchtbehandelingsunits in de lokalen en algemene ruimten.
Montessori Lyceum Oostpoort
In 2021 heeft er, in opdracht van de schooldirectie en onder regie van de gebouwbeheerder van de
school een grootschalige herinrichting van de begane grond plaatsgehad. Het entreegebied heeft een
veel meer toegankelijke uitstraling: leerlingen, medewerkers en bezoekers worden nu welkom
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geheten vanuit de heringerichte receptie en leerlingen kunnen vertoeven in de aangepaste en
daardoor meer functionele aula.
In overleg met de schooldirectie worden plannen gemaakt die voorzien in een transitie van de
indeling van andere bouwdelen. Herinrichting van de huidige techniekgang als gevolg van uithuizen
het vmbo-techniekonderwijs naar een (tijdelijke) Techschool elders in de stad zal het grootste deel
van de planvorming zijn. Het is de verwachting dat komend schooljaar wordt gestart met de
herinrichting van het schoolgebouw, waarbij er ook aandacht zal zijn voor mogelijke
verduurzamingsmaatregelen en planmatig onderhoud. Hierbij te noemen het aanbrengen van PVpanelen en het in samenwerking met de gemeente optimaliseren van het binnenklimaat.
Om de toename van het aantal nieuwkomers te kunnen huisvesten maakt de school tijdelijk gebruik
van de locatie Derde Oosterparkstraat.
Montessori Lyceum Amsterdam
Van alle MSA-scholen kent het MLA de meest ingrijpende wijziging in haar huisvesting, die bestaat uit
meerdere gebouwen op verschillende locaties in de stad. Wij noemen hieronder de belangrijkste
ontwikkelingen:
Locatie Pieter de Hoochstraat:
In samenwerking met de architect is een nieuwbouwontwerp gemaakt ter vervanging de gebouwen
A & C die, op verzoek van de gemeente Amsterdam, inmiddels zijn gesloopt in de verwachting dat wij
aansluitend kunnen starten met de nieuwbouw. Het ontwerpproces kent echter vertragingen die wij
vooraf niet hebben kunnen voorzien, waardoor de afgifte van de benodigde vergunningen op zich
laat wachten en wij nog niet met de feitelijke bouw zijn gestart.
Eveneens hebben wij een ontwerp laten maken voor het toekomstbestendig maken van de
monumentale gebouwen B & D. Het ontwerpproces bevindt zich in de laatste fase en het is de
verwachting dat, ondanks dat ook in dit traject er sprake is van onvoorziene vertraging, wij kunnen
starten met verbouwing. Een verbouwing die bijvoorbeeld voorziet in het verduurzamen van
installaties en het creëren van werk- en leerpleinen voor de (bovenbouw)leerlingen.
Tijdens de nieuw- en verbouwfase heeft het MLA tijdelijk de beschikking over elf lokalen in een
schoolgebouw dat door de gemeente Amsterdam in bruikleen is gegeven.
Locatie Sluisbuurt:
Succesvolle samenwerking met het samengestelde bouwteam en verschillende stakeholders binnen
de gemeente heeft ertoe geleid dat wij in het najaar het schetsontwerp 2.0 hebben kunnen
vaststellen. Een tweede ontwerpversie bleek nodig omdat het beoogde programma, namelijk een
schoolgebouw voor 700 leerlingen, een trainingshal bestaande uit drie zaaldelen en een
fietsenstalling, in eerste instantie niet mogelijk was op het te kleine kavel. Aanpassingen van
voorwaarden in de zogenoemde bouwenvelop waren nodig.
Locaties Van Ostadestraat en Van Eesterenlaan:
Het MLA heeft tijdens de nieuw- en verbouw de beschikking over twee extra locaties. In het
verslagjaar hebben zich op beide locaties geen noemenswaardige ontwikkelingen op het gebied van
huisvesting voorgedaan. Wel is de schoolleiding begonnen met het maken van interne
verhuisplannen, omdat de beoogde nieuwbouwlocatie Pieter de Hoochstraat vertraging heeft
opgelopen, en de huidige leerlingpopulaties op de locaties m.i.v. schooljaar 2022-2023 naar alle
waarschijnlijkheid niet meer passen.

7.16

Evaluatie MSA-strategie

Al in september 2020 zijn de volgende thema`s door de MSA-directie geformuleerd:
• Kansengelijkheid / inclusiviteit;
• De stad van de toekomst;
• Wereldburgerschap;
• Kunst, creativiteit en schoonheid.
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Op 23 juni 2021 zijn deze thema`s tijdens een strategiedag met interne- en externe stakeholders
verder uitgediept. Dit heeft geleid tot een nieuw visiedocument voor de MSA: ‘Onze visie: De stad als
schoolgebouw, Amsterdam als proeftuin’ (vastgesteld in december 2021). Dit document vervangt het
eerdere blauwe boekje ‘Onze strategie’.
Tegelijkertijd zijn de vier scholen bezig (geweest) met het ontwikkelen van een vierjarig schoolplan.
Twee scholen hebben dat proces in 2021 afgerond, de andere scholen hebben als gevolg van de
coronapandemie vertraging opgelopen. De thema`s uit het visiedocument komen terug in de
schoolplannen, waarbij er sprake is van accentverschillen, afhankelijk van het karakter van de school.
De bedoeling van het visiedocument is om scholen te inspireren bij de uitvoering van de plannen op
de eigen school.
Ook de volgende speerpunten komen terug in het visiedocument en blijven hoog op de agenda
staan:
• Professionalisering en loopbaanpaden;
• Een cultuur van leren en verbeteren;
• Montessori-identiteit en kernwaarden.
Achterliggende gedachte is dat leerlingen beter leren in een lerende organisatie.
Het professionaliserings- en SHRM-beleid (het blauwe en het groene boekje) worden in 2022
geüpdatet.
Strategisch personeelsbeleid
Het strategisch HRM-beleid van de MSA, geformuleerd in het Strategisch HRM-plan 2018-2022, is
gefundeerd op het creëren van een lerende organisatie. De focus van het personeelsbeleid ligt op het
versterken van de professionele cultuur binnen de scholen, op permanent leren van en met elkaar en
op het gezamenlijk werken aan school- en onderwijsontwikkeling. Het Strategisch HRM-plan MSA
formuleert dertien strategische doelen, waaronder:
1. Het aannamebeleid van MSA wordt aangepast aan onze ambitie te beschikken over goede,
gekwalificeerde medewerkers met passie voor montessorionderwijs. MSA zoekt collega’s die
willen en kunnen voorleven.
2. Professionalisering (zie hieronder).
3. Herinrichten van de OOP-ondersteuning en aanpassen van de OOP-functies aan de eisen van
de primaire organisatie.
4. MSA stelt plannen op ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
Waardevol op zichzelf, zal onze manier van samenwerken eraan bijdragen dat de MSA zich in
Amsterdam positioneert als een werkgever waaraan jonge ambitieuze docenten zich graag willen
verbinden.
De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is verbonden met de ontwikkeling van de
schoolleiding in relatie tot integraal leiderschap. Welke competenties, vakkennis en bijzondere
persoonlijke kwaliteiten zijn nodig voor een professionele leergemeenschap? De komende drie jaren
wordt de positionering van leidinggevenden en de bijhorende taken en bevoegdheden herijkt. Een
eerste aanzet hiertoe is het nieuwe functiebouwwerk schoolleiding, dat in maart 2021 is vastgesteld,
na instemming door de CMR.
Duurzame inzetbaarheid gaat over de mogelijkheden en voorwaarden voor de medewerker om in
huidig en toekomstig werk met behoud van welzijn te functioneren. Van belang is dat medewerkers
gedurende hun loopbaan kansen pakken en krijgen hun vakbekwaamheid, onderzoeks- of
methodische vaardigheden, dan wel leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. De medewerker heeft
hierin zelf een verantwoordelijkheid, de MSA denkt mee en heeft een faciliterende rol. De
mogelijkheid van de invoering van een generatiepact voor de MSA wordt onderzocht. Hierbij wordt
de oudere medewerker onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden om minder te
werken richting de pensioenleeftijd.
Het strategisch HRM-beleid is in 2020 geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie
zijn:
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•

De gesprekscyclus wordt gevoerd, al lukt het nog niet om met alle medewerkers jaarlijks een
gesprek te voeren en dit goed te documenteren. Dit is een aandachtspunt voor de komende
tijd.
• Alle scholen geven uitvoering aan het professionaliseringsplan en investeren in en stimuleren
het leren van leraren, schoolleiders en OOP`ers.
• Er is een professioneel statuut vastgesteld, maar het is de bestuurder en de directeuren niet
gelukt om het gesprek over professionele ruimte met leraren op gang te brengen.
• De MSA-directie heeft afgesproken het ontwikkelen van de leerkringen en leernetwerken te
stimuleren, maar dit is in 2020 niet gelukt als gevolg van corona.
Bovengenoemde evaluatie is besproken met het MSA-directieoverleg en met de CMR. In 2022 zal
een nieuw Strategisch HRM-plan worden opgesteld.
De Leergang Montessori Meesterschap, het paradepaard van onderwijskundige professionalisering
aan de MSA, heeft zijn eerste cohort afgestudeerden afgeleverd. De MSA-montessoriopleiding is
door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs als post-hbo-opleiding erkend. Daarnaast wordt
kwaliteit van lesgeven gecontroleerd en gemonitord met behulp van een door de University van
Hartford in Connecticut USA ontwikkeld kwaliteitsinstrument. Bij het verschijnen van dit jaarverslag
is een tweede cohort docenten van alle MSA-scholen gestart met de opleiding.
In 2021 wordt voorgesorteerd op het integreren en verankeren van de montessoripedagogiek in het
onderwijs door de professionalisering van de docenten, ondersteuners en schoolleiders in te bedden
in het personeelsbeleid. Als start worden de beleidsstukken Strategisch HRM-beleid en het
professionaliseringsplan ‘Waar leraren leren, leren leerlingen beter’ geëvalueerd en verbeterd.
Interviews
De bestuurder en de vier eindverantwoordelijk directeuren kijken in onderstaande interviews terug
op het afgelopen schooljaar 2020-2021 en vooruit naar de komende jaren.
Interview met bestuurder Alle van Steenis
Corona
“Corona heeft veel gevraagd van iedereen. Dat was vorig schooljaar zo, dat is nog steeds zo. Ik ben
gigantisch trots op hoe onze werknemers omgaan met die enorme werkdruk. Want corona vraagt
iets extra’s van leidinggevenden die elke keer weer hun organisatie moesten omgooien. Maar ook
van leraren, van mentoren, van conciërges, van zorgmensen, van ondersteuners. Vorig schooljaar
was iedereen crisismanager, elke dag weer. We hebben natuurlijk vertraging gehad in de
eindexamens, tot in de zomervakantie hebben leraren nog examens moeten nakijken, met heel veel
trouwe, liefdevolle inzet. Als ik daarop terugkijk ben ik heel dankbaar. We hebben binnen de MSA
professionals die fantastisch veel geleerd hebben op het gebied van onderwijs en leren lesgeven met
ICT. En we hebben een fantastische ICT-afdeling die dat allemaal ondersteunt. Wat dat betreft
hebben we echt een kennisspurt gemaakt. Daar kan ik vanuit mijn positie alleen maar trots op zijn.”
Identiteitsontwikkeling
“We weten nog niet hoe schadelijk het is, maar we zien wel dat al die lockdowns effect hebben
gehad op de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen. In de levensfase waarin deze jonge mensen
zitten - de periode tussen jeugd en volwassenheid - is heel veel aan de hand. Ze zijn nog niet
volwassen, maar ze hebben wel een grote verantwoordelijkheid. Het is een levensfase waarin sociale
experimenten heel belangrijk zijn, maar door corona kan dat helemaal niet. Leerlingen hebben te
veel thuis gezeten, te weinig leuke dingen kunnen ondernemen. Dan wil je met die leerlingen een
mooie reis maken en dan pats, komt er een maatregel en kan dat weer niet. Neurowetenschappers
geven ook aan hoe schadelijk dat is. Dat vraagt van onze mensen heel veel kennis op het gebied van
relatie, verbinding en contact. Natuurlijk is het vervelend als leerlingen leerachterstanden oplopen,
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maar de schade die ze oplopen als het gaat om identiteitsontwikkeling en persoonsvorming weegt
misschien wel veel zwaarder. Gelukkig zijn er vanuit het Nationaal Plan Onderwijsplan middelen
beschikbaar. We zijn constant in gesprek over de vraag hoe en waar we die inzetten. Die
pedagogische lijn moeten we zeker ondersteunen, we hebben de komende tijd veel meer geld nodig
voor zorgondersteuning.”
Strategisch HRM-beleid
“Vanuit de montessorigedachte - autonomieontwikkeling, helpen het zelf te doen - ligt er natuurlijk
ook een uitdaging om onze professionals constant in ontwikkeling te houden. Dus als je op een
montessorischool werkt, ben je blijvend aan het leren. Onze beginnende leraren doen allemaal een
inductietraject, ook een leraar die al twintig jaar ervaring heeft en bij ons komt werken. Wij willen
een werkgever zijn die mensen voortdurend helpt om zich door te ontwikkelen. Zo maken we het
beroep van leraar ook aantrekkelijker. Zelfs als je veertig jaar in het onderwijs zit moet je nog in
ontwikkeling zijn. Anders raak je je inspiratie kwijt. We hebben ook een tweejarig traject ontwikkeld
voor ervaren montessorileraren, Montessori Meesterschap. Deze opleiding is zelfs post-hbo
geaccrediteerd en de eerste lichting is inmiddels afgestudeerd. Niet voor niets heeft onze visie op
professionalisering ook als motto Waar leraren leren, leren leerlingen beter. Dat kun je ook
doortrekken: waar schoolleiders leren, leren leraren beter. Waar de bestuurder leert, leren
schoolleiders beter. Zelf leer ik heel veel van mijn directeuren, van docenten en leerlingen.”
Thema’s voor de toekomst
“We hebben als MSA vier belangrijke strategische thema’s voor de toekomst vastgesteld.
De eerste is: wat vraagt de grote stad van nu van het voorgezet onderwijs? Dan kom je uit bij
begrippen als kansengelijkheid, segregatie en diversiteit. In deze stad is geen enkele bevolkingsgroep
in de meerderheid, er zijn alleen maar minderheden. Voor het onderwijs betekent deze
superdiversiteit dat je je moet verhouden tot al die groepen met hun specifieke kenmerken.
Een ander belangrijk thema is de stad van de toekomst. Wij leiden leerlingen op voor het ROC, het
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. We hebben dus de focus te leggen op nieuwe
technologieën. Maar ook op duurzaamheid en op creatieve industrie. Hoe zien wonen en werken er
in de toekomst uit? Al die thema’s, met alles wat daarbij hoort, zoals gezondheid, voeding, hebben
invloed op hoe wij onderwijs geven.
Het derde thema is wereldburgerschap, Amsterdam is immers een mondiale stad. Op school word je
opgeleid om een zelfstandige wereldburger te zijn, maar ook deel uit te maken van het collectief. Een
heel complex verhaal, maar ik zie binnen de MSA vaak prachtige projecten rond thema’s als
vredesopvoeding, mensenrechten en antisemitisme. Er zijn scholen die daarin een enorme
ontwikkeling doormaken.
Het vierde thema is kunst, creativiteit en schoonheid. In een stad als Amsterdam spat de schoonheid
je van alle kanten tegemoet. Dit kun je vertalen naar kunst, naar architectuur, naar creatieve
industrie. Maar ook naar zingeving, naar betekenisgeving. Dat leerlingen oog krijgen voor schoonheid
vind ik een heel belangrijk thema. Ook dat is een bijzondere opdracht van het montessorionderwijs.”
Interview met Wrister Grommers, rector van het MLA
MLA#2
“In dit schooljaar is een groep docenten van start gegaan met nadenken over het onderwijs dat we
op de nieuwe locatie op het Zeeburgereiland gaan geven. Dat wordt het schooljaar 2021-2022 verder
uitgewerkt. Die groep is ook echt de montessoriliteratuur weer ingedoken om te kijken hoe ze dat
onderwijs - met alle wetenschappelijke inzichten van nu - het beste kunnen vormgeven. MLA#2
wordt natuurlijk ook een montessorischool voor vmbo-t, havo en vwo, maar met een eigen
onderwijsaanpak. We gaan werken met heterogene brugklassen, zodat we een diverse gemeenschap
vormen, net als in de echte wereld. In de eerste drie jaren blijft de stamgroep bij elkaar. Dit zorgt
ervoor dat de docent tijd en ruimte heeft om de leerlingen goed te kunnen volgen, waardoor hij ze
kan uitdagen op hun niveau. Het is ook een instrument om die kansenongelijkheid tegen te gaan.
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Want hoe eerder je moet kiezen, hoe eerder je in een vakje wordt geplaatst. Daarnaast biedt dit ook
ruimte voor groepsvorming; kinderen krijgen de tijd om elkaar echt te leren kennen. Leerlingen van
verschillende leeftijden kunnen elkaar bovendien treffen in verschillende lessen. In het schooljaar
2022-2023 beginnen we op de huidige locaties alvast met de lessen van MLA#2 in de vorm van een
pilot, zodat we straks direct met een groep leerlingen de nieuwe school in kunnen gaan. Echt een
beetje pionieren dus.”
Corona
“Het is een heel pittig jaar geweest, waarvan ik zelf vind dat dat het onderwijs zich heel goed staande
heeft gehouden. We zijn daar met veel optimisme en doorzettingskracht doorheen gekomen. Je leeft
van dag tot dag en je bent voortdurend bezig om te zorgen dat je het meest basale onderwijs kunt
geven. Open, half open, dicht, dat was voor ons extra lastig omdat we met die gebouwensituatie en
al die tijdelijke locaties geen kant op konden. Docenten moesten ook heen en weer fietsen tussen
locaties die ver uit elkaar liggen. Ze hebben zich enorm ingezet, maar het was onmogelijk de
leerlingen het hele jaar goed onderwijs te bieden. En dat is heel frustrerend. Tegelijkertijd hebben ze
zich daar bewonderenswaardig doorheen geslagen. Dan zie je dat iedereen ideologisch bevlogen is,
dat we allemaal mensen met een missie zijn.”
Strategisch personeelsbeleid
“We vinden het belangrijk dat docenten zich voortdurend blijven ontwikkelen en daar gelegenheid
toe krijgen. Ook vanuit het MLA volgen collega’s de opleiding Montessori Meesterschap en de
montessoribasiscursus voor nieuwe docenten. We zijn dit jaar doorgegaan met de opleiding
Didactisch coachen voor onze collega’s. Een deel heeft de opleiding afgerond, een deel is gestart, een
deel is het tweede jaar ingegaan. Vanuit school heeft een grote groep docenten ook deelgenomen
aan workshops over formatief evalueren. Dat hebben we in het schooljaar 2021-2022 uitgebreid.
Wat ik ook belangrijk vind is dat docenten de ruimte krijgen om te experimenteren. Dat je ze de
gelegenheid biedt om samen met elkaar het onderwijs te ontwikkelen. Maar dat zijn dingen die
afgelopen schooljaar best ingewikkeld zijn geweest, door corona is die ruimte minder groot geweest
dan in andere jaren. Een ander gevolg van corona is de grotere focus op zorg. Naast de mentoren onze eerste lijn in de zorg - hebben we zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, begeleiders passend
onderwijs. Die zorg hebben we dit jaar ook uitgebreid, omdat we merken dat de leerlingen dat nodig
hebben.”
Huisvesting
“We zijn met een grote huisvestingsoperatie bezig, waarbij we op de bestaande hoofdlocatie twee
gebouwen slopen, twee nieuwe gebouwen neerzetten én de bestaande gebouwen renoveren en
toekomstbestendig maken. Op een andere locatie, in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland, zetten
we dus een heel nieuwe school op, MLA#2. Dat proces heeft, om verschillende redenen, behoorlijke
vertraging opgelopen. Het gevolg is dat de planning is bijgesteld en dat wij in het schooljaar 20212022 nog niet gestart zijn met de bouw of de verbouw op beide locaties.”
Toekomstthema’s
“Als het om gender gaat voelen alle kleuren van de regenboog - LHBTIQ+ - zich thuis op het MLA.
Tegelijkertijd zijn we voor Amsterdamse begrippen een witte school. Wereldburgerschap zit
ingebakken in onze waarden. Maria Montessori zag de school als een soort mini-samenleving, een
voorbereiding op de samenleving daarbuiten. Bij ons is ‘de buitenschool’ ook heel belangrijk.
Leerlingen werken regelmatig aan projecten, gaan op excursie, op werkweek. Dat zie je wel op meer
scholen, maar bij ons zijn daar bijna altijd thema’s aan gelinkt die met burgerschap te maken hebben.
Voor de groep docenten die het onderwijs op onze nieuwe school in de Sluisbuurt vormgeeft, speelt
het thema stad van de toekomst een grote rol. Die school wordt natuurlijk ook gevestigd in de stad
van de toekomst. Gemeenschap vormt één van de pijlers waar deze nieuwe school op gestoeld is.
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Gemeenschapszin ontwikkelen leerlingen door niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf te zijn, maar
ook voor anderen en voor de omgeving, zoals het nabijgelegen park, de buurt en haar bewoners.”
Interview Joyce de Grand, directeur Oostpoort
Montessoriwaarden
“Op het Oostpoort zijn de montessoriwaarden iedere dag zichtbaar. Neem bijvoorbeeld het
maatwerk dat we leveren in de internationale schakelklassen. Of de havo, met zijn vakoverstijgende
projecten: daar zie je die waarden iedere minuut terug, van de eerste bel tot het einde van de
schooldag. Op het vmbo, nog steeds het hart van onze school, zit het vooral in de manier waarop we
naar de kinderen kijken. Er zijn ook veel docenten op het vmbo die leerlingen keuzes bieden, ze leren
zelfstandig te zijn, ze wegwijs maken in de samenleving. Twee keer per jaar wordt er geëvalueerd:
elke keer kijken we of een leerling misschien toch een stapje hoger kan. Maar het belangrijkste is dat
we leerlingen in hun waarde laten. Daarom werken we ook hard aan dat hele beeld van ik ben maar
kader. Het vmbo is een startpunt en zelfs een heel mooi startpunt: heel veel leerlingen eindigen op
het mbo, in sectoren die er heel erg toe doen in de maatschappij, waar ze grote tekorten aan
werknemers hebben. Daarom is het ook zo fijn dat het vmbo op Oostpoort groeit, waar veel vmbo’s
in Amsterdam juist krimpen.”
Leerklimaat
“We willen plekken binnen de school creëren waar leerlingen op een vrij natuurlijke manier gaan
zitten om te werken en niet om lekker te kletsen. Het is nu: of je bent in het lokaal aan het werk, of je
bent op het plein aan het kletsen. Dat is natuurlijk prima, maar we willen ook een tussenvorm
creëren. Nu zijn de gangen zo ingericht dat je aan klaptafels kunt zitten, maar zodra er een
leswisseling is, is het bijna niet meer mogelijk om door te werken. We hebben heel mooie plannen
voor een nieuwe vleugel. Dan kunnen we het leerklimaat verder ontwikkelen. En daarna volgt de rest
van de school. Daar hebben we echt heel veel zin in.”
Schakelklassen
“Bij de tweede lockdown hebben we de opvangklassen naar school gehaald, omdat we tijdens de
eerste lockdown merkten dat het Nederlands van de leerlingen hard achteruit ging als ze alleen maar
thuis waren. Geen vijf dagen in de week, maar drie dagen in de week, met een uitgekleed
lesprogramma. We hebben vol ingezet op het Nederlands, twaalf uur per week, zodat ze veel
Nederlands zouden blijven spreken. En geen andere vakken: geen rekenen, geen burgerschap, geen
LO. Natuurlijk moest je in de pauzes wel zorgen dat iedereen een beetje afstand hield en na de lessen
moest iedereen ook weer snel naar huis. Dat was wel jammer, maar het was heel prettig dat ze op
school waren en fijn om in zo’n klein gezelschap met deze kinderen aan het werk te zijn. Hulde ook
aan de docenten, die ondanks de gevaren van corona toch naar school kwamen.”
Havo
“We hebben ook het eerste havojaar gehad op onze school, met een eerste en een vierde klas. En in
maart kwam ineens de verrassend hoge instroom, waardoor we nu een volledig gevulde havo
hebben. Van zo’n veertig leerlingen naar 140, dat heeft ons wel vleugels gegeven. Maar ons concept
voor de havo is natuurlijk ook niet uniek, we moeten er wel voor zorgen dat we ons daarmee blijven
onderscheiden van andere scholen. Het heeft er wel voor gezorgd dat onze docenten op het vmbo
nieuwsgierig zijn geworden naar die nieuwe manier van werken, van reguliere lessen naar
vakoverstijgende projecten. Ik kan me voorstellen dat het vmbo daar bepaalde elementen van gaat
overnemen. Maar wel op hun eigen manier, het is zeker geen copy paste. In projectweken is dat
bijvoorbeeld al zo.”
Strategisch personeelsbeleid
“Wij zijn een opleidingsschool, dat is heel goed voor het binnenhalen van talent. Door stages kunnen
wij docenten aan onze school verbinden, veel oud-stagiairs hebben hier nu een vaste baan. Ik merk
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ook dat we populairder zijn bij docenten omdat we nu ook de havo erbij hebben, dat we geen
klassieke vmbo-school meer zijn. Het lerarentekort speelt op alle scholen, maar het idee van werken
op een school die vooral vmbo is, wilde nog wel eens afschrikken. Maar wat we vooral zien is dat als
docenten eenmaal binnen zijn op het Oostpoort en de verbintenis aangaan met de leerlingen en hun
collega’s, dat ze het dan ontzettend leuk vinden.”
Inclusiviteit
“Je kunt het ook omdraaien. Ik zou het heel mooi vinden als Oostpoort zo’n kwalitatief goede school
is dat de gemiddelde Watergraafsmeer- of Oud-Zuid-ouder zijn kind hier graag naartoe brengt. Dat ze
zich niet laten tegenhouden door die 65 nationaliteiten en die internationale schakelklassen. Wij
hebben de kans om die Inclusiviteit breder te trekken: niet alleen mensen met een andere afkomst
moeten erbij horen, maar andersom ook. Ik denk ook dat we dat wereldburgerschap moeten
benadrukken, want veel van onze leerlingen zíj ́n wereldburgers: ze komen ergens vandaan in de
wereld en ze zijn in deze stad komen wonen. Daarmee kunnen ze een ambassadeursrol vervullen.
Daar moeten we die leerlingen in stimuleren: jij mag er ook zijn, je hebt toegevoegde waarde.”
Interview met Huseyin Asma, directeur Metis
Creativiteit en schoonheid
“We voelen ons goed bij de thema’s die geagendeerd zijn, ze staan ook dicht bij onze idealen als
school. Op alle vier valt wel winst te behalen, maar één is voor ons een ontwikkelpunt, daar willen
we graag verder mee komen: creativiteit en schoonheid. Op dit thema kunnen we wel het een en
ander leren van onze zusterscholen. Daar is een start mee gemaakt, maar daar valt nog wel veel
winst te behalen. We sturen erop dat die contacten zich verder gaan ontwikkelen. Op het gebied van
creativiteit en schoonheid zullen docenten en sectievoorzitters de komende tijd met name de
collega’s van IVKO en MLA meer gaan opzoeken, zodat hun kennis en ervaring met ons gedeeld kan
worden. Op het thema diversiteit kunnen we nog meer met Oostpoort sparren, zij hebben natuurlijk
heel veel nieuwkomers. Als het gaat om wereldburgerschap en innovatie kunnen de andere
montessorischolen weer van ons leren. Zo kunnen we allemaal van elkaar leren.”
Strategie
“Wat ik ieder schooljaar doe: twee dagen rondlopen binnen een van onze deelscholen. En dan
gesprekken voeren met docenten, met leerlingen en met onderwijsondersteunend personeel. Zodat
ik input krijg, maar ook feedback kan geven. Zo heb ik ook een gesprekkencyclus en kun je de diepte
in, met stukken vanuit de MSA, of vanuit ons schoolplan. Dan wordt voor mij zichtbaar in hoeverre
dat wordt vertaald in het onderwijsproces. Onze strategische punten, zoals wereldburgerschap,
coaching en inclusiviteit/diversiteit laat ik ook roulerend terugkomen bij studiedagen. In de ochtend
hebben we dan een externe gast die een van de thema’s agendeert. Vervolgens wordt dat in de
middag aan de hand van ons schoolplan binnen de teams en secties verder besproken en uitgewerkt.
Zo houden we de thema’s levend tijdens het schooljaar.
In de coronatijd hebben we ook onze oud-leerlingen die nu studeren ingezet om ons eigen personeel
te beschermen. Zo kregen onze docenten het wat minder druk én vielen er minder lessen uit.
Bijkomend voordeel was dat we op deze manier jongeren warm krijgen voor het een carrière in het
onderwijs. Een van die studenten is nu een minor lerarenopleiding gaan doen.”
Kansengelijkheid en diversiteit
“Deze thema’s vinden wij binnen Metis al jaren heel belangrijk. En we handelen daar ook naar. Wij
zijn zes dagen per week open. Toen er in de coronaperiode achterstanden zijn opgelopen, konden de
kinderen die daar behoefte aan hadden op zaterdag lesstof inhalen. Daar is toen veel gebruik van
gemaakt. Binnen mijn aannamebeleid, van personeel tot leerlingen, probeer ik vanuit diversiteit te
denken: man, vrouw, culturele achtergrond. Daarin proberen we een mooie afspiegeling van de stad
te krijgen, dat vinden wij belangrijk Zo is onze leerlingenpopulatie de afgelopen jaren al drastisch
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veranderd. Met de zij-instroom proberen wij de diversiteit te bewaken, we willen graag meer meisjes
en kinderen met een andere culturele achtergrond binnen krijgen.”

Wereldburgerschap
“Door corona hebben we veel uitwisselingen niet kunnen realiseren. Er zou bijvoorbeeld een groep
leerlingen naar Griekenland gaan, om zich daar te verdiepen in de vluchtelingenproblematiek. En er
zou een groep uit Griekenland hier komen, dat is ook niet doorgegaan. Wat we bijvoorbeeld wel
gedaan hebben vanuit het vak Wereldburgerschap is thema’s behandelen als antisemitisme,
islamofobie, omgaan met seksuele diversiteit en het tegengaan van racisme. En we hebben ook
ruimte gemaakt voor wc’s die voor iedereen toegankelijk zijn. Naast toiletten voor jongens en voor
meisjes hebben we nu dus ook toiletten voor iedereen. Het is misschien een klein voorbeeld, maar zo
geven we de leerlingen een klein stukje inclusiviteit mee.”
Uitdagingen van de stad
“Met onze Coderclass, waar leerlingen op hoog niveau leren coderen, en met het Technasium, met
het vak Onderzoek & Ontwerp, zijn we twee jaar geleden een bepaalde weg ingeslagen. Leerlingen
krijgen opdrachten van bedrijven en lossen problemen voor ze op. Zo werken we bijvoorbeeld samen
met IBM en met Schiphol. Wat ik zelf een mooie opdracht vind, is dat onze leerlingen huizen
ontwerpen voor mensen met een beperking. Dat zie ik als een belangrijke taak, leerlingen opleiden
voor de uitdagingen die de veranderende stad met zich meebrengt.”
Kunstbende
“Drie jaar geleden zijn we gestart met Kunstbende, een vak waarin leerlingen van alles leren over
theater en podiumkunsten. Dat willen we onder de nieuwe naam Kunst & Co verder ontwikkelen,
dus we hebben besloten om dat naar de bovenbouw door te trekken, zodat leerlingen er ook
examen in kunnen doen. Voor een school die wat meer exact is aangelegd is dat nieuw, dus dat trekt
ook een nieuw type leerlingen aan.
Maar we willen hier ook wel de diepte in, met een kunstaanbod dat in mindere mate op andere
scholen aangeboden wordt, dat uniek is in de stad. Er is inmiddels een pitch gehouden, zowel
docenten als leerlingen zijn heel enthousiast over ons plan. We zoeken daarvoor bijvoorbeeld ook
samenwerkingen met scholen die meer ervaring hebben met de kunsten. Het staat allemaal nog in
de kinderschoenen, maar de wil en de ideeën zijn er.”
Interview met Kim Wannet, directeur IVKO
Hoogtepunten
“Wat heel bijzonder is, is dat de schoolontwikkeling op het IVKO bepaald niet heeft stilgestaan,
ondanks het coronajaar, ondanks de lockdowns en ondanks alles wat dat voortdurend eiste van onze
docenten. Het is ons team toch gelukt om heel veel mooie initiatieven te ontplooien. En dan hebben
we ook nog de grootscheepse verbouwing van de school helemaal voorbereid. Samen met een
projectleider van de MSA hebben we een compleet nieuw ontwerp gemaakt, dat is echt een
geweldig proces geweest. Daarmee is het pand brandveilig geworden, hebben we meer lokalen
gekregen én een kantine. We zijn het schooljaar 2021-2022 dus in een compleet ander gebouw
gestart.”
Atelier IVKO
“We hebben ook Atelier IVKO gebouwd, een goed uitgeruste ruimte met een keramiekoven, een
zone voor grof werk en een zone voor fijn werk. De beeldende disciplines - foto, film, mode, tekenen,
handvaardigheid - hadden de wens om samen te gaan werken in één grote ruimte. Zij hebben
afgelopen schooljaar samen met iemand van het ArtechLAB gewerkt aan een nieuw curriculum,
gebaseerd op de authentieke kunsteducatie. Uiteraard kunnen leerlingen zich nog steeds verdiepen
in de individuele disciplines, maar ze kunnen nu ook veel meer interdisciplinair werken.”
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Bètaprofiel
“Waar ik ook heel trots op ben is dat een groep docenten zelf het initiatief heeft genomen om een
bètaprofiel op de havo te introduceren. In de kerstvakantie hebben ze een voorstel daarvoor
uitgewerkt. Ze wilden in de bovenbouw graag wiskunde B gaan aanbieden, scheikunde, biologie en
het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). En dat voorstel is aangenomen door de
medezeggenschapsraad. Dat betekent dat we in het nieuwe schooljaar in de havo bovenbouw zijn
gestart met het profiel Natuur & Gezondheid. Daarmee voldoen we echt in een behoefte van zowel
leerlingen als hun ouders. En het sluit ook mooi aan op allerlei vervolgopleidingen. Bovendien zijn
samenwerkingen tussen bèta en kunst heel goed mogelijk, daar komen mooie en spannende
trajecten uit voort. Dat zijn we nu allemaal aan het verkennen.”
Merk
“Ik denk dat in Amsterdam goed bekend is dat als je als kind heel kunstzinnig bent of heel creatief,
dat het IVKO dan een heel goede keuze voor je is. Maar we proberen wel duidelijk te maken dat het
IVKO ook gewoon een goede school is met goede examenresultaten. De lat ligt hier hoog, niet alleen
in de kunstzinnige vakken, maar ook in de cognitieve vakken. Dat is voor ons havo-onderwijs heel
belangrijk. Aan de instroom zien we ook dat steeds meer havisten en leerlingen met havo/vwoadvies voor het IVKO kiezen. We willen graag 50% mavoleerlingen en 50% havoleerlingen en dat lukt
de laatste jaren heel goed.
De leerlingen die een kunstvervolgopleiding willen gaan doen, moeten we daarvoor goed outilleren.
Maar óf ze een vervolgopleiding in de kunst gaan doen vinden we niet zo belangrijk. Ons
kunstonderwijs levert sowieso een grote bijdrage aan het leven van pubers. Je leert je uiten, je leert
samenwerken, je leert creatief onderzoeken, je leert maken. En dat neem je de rest van je leven
mee, ook als je daarna accountant wordt of tandarts.”
Inclusiviteit
“Bij de intake op het IVKO kijken we naar de kunstzinnige motivatie van de leerling. Je hoeft geen
talent te hebben, wij helpen je ontdekken welk artistiek vermogen er in je schuilt! We zien wel dat
dit verhoudingsgewijs veel witte kinderen trekt. We proberen de instroom wel diverser te maken
door bijvoorbeeld informatiemateriaal neer te leggen bij basisscholen in Nieuw-West, maar het lukt
ons toch maar mondjesmaat om daar leerlingen te trekken. Ik denk dat ongeveer 20 á 25% van onze
leerlingen een biculturele achtergrond heeft. Dat is minder dan we zouden willen, maar dat is nu
eenmaal moeilijk af te dwingen.”
Strategisch personeelsbeleid
“Als school willen wij leerlingen heel graag trainen in de growth mindset. We willen ze meegeven dat
je jezelf kunt ontwikkelen als je nieuwsgierig bent en je inzet. Daar besteden we bij de werving van
nieuwe docenten dus ook veel aandacht aan. We vinden het heel belangrijk dat onze docenten zowel
pedagogisch als didactisch als in leiderschap groeien. En met succes. Afgelopen jaar hebben we voor
een vacature in de schoolleiding voor de tweede maal iemand uit het eigen team geselecteerd.
Daarnaast monitoren we ook voortdurend. We kijken bijvoorbeeld of de jaarlijkse
ontwikkelgesprekken gehouden zijn en of ze van voldoende kwaliteit zijn. En of de docenten zich
gezien voelen, of er bij iedereen in de les gekeken is. Het kan natuurlijk altijd beter. Zo hebben we
van alles opgetuigd om nieuwe docenten goed te ontvangen, maar toch merken we soms dat ze zich
niet altijd optimaal begeleid voelen. Dat is zeker iets waar we ons de komende tijd op gaan richten.”
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8
8.1

Continuïteitsparagraaf
Toekomstcijfers

De MSA heeft een begrotingscyclus per schooljaar. In onderstaande tabellen zijn de cijfers
opgenomen uit de kaderbrief voor de drie schooljaren die volgen op het kalenderjaar 2021. Deze is
vastgesteld in februari 2022.
2021

2022-2023

2023-2024

2024-2025

KENGETALLEN
Personele bezetting in FTE
Directie
OOP
OP
LIO/stagiair
Totaal
Verloop FTE (basisjaar = 2020)

21,8
107,0
300,6
1,9
431,3
100,0

21,8
107,0
334,3
1,9
465,0
107,8

21,8
107,0
263,9
1,9
394,6
91,5

21,8
107,0
260,1
1,9
390,8
90,6

Leerlingenaantallen excl VAVO
Verloop leerlingen (basisjaar = 2020)

4.476
100,0

4.721
105,5

4.795
107,1

4.726
105,6

Toelichting:
• De begrotingen van de MSA zijn grotendeels gebaseerd op de prognoses van
leerlingenaantallen. Deze prognose geeft aan dat het leerlingenaantal van de MSA in het
komend schooljaar stijgt met 5.5% en daarna stabiel blijft. Hierbij is geen rekening gehouden
met de zeer recente instroom van nieuwkomers uit Oekraïne (op dit moment start er
ongeveer elke week een nieuwe klas).
• De MSA gaat altijd uit van een taakstellend resultaat. In de regel is dat een sluitende
begroting. De hierboven gepresenteerde fte geven de aantallen aan die de MSA verwacht te
kunnen betalen, rekening houdend met het taakstellend resultaat.
• Met name de verhouding tussen het verloop van leerlingenaantal en formatie is van belang.
Uit de tabel blijkt dat deze zich in schooljaar 2022-2023 gunstig ontwikkelt ten opzichte van
de situatie in het schooljaar 2021-2022. Ten opzichte van basisjaar 2020 stijgt het
leerlingenaantal naar 105,5 en het aantal fte bij een sluitende begroting naar 107,8. Dit is
een incidentele situatie, die wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheden NPO-middelen
die beschikbaar zijn in 2021-2022 en 2022-2023. Omdat wordt uitgegaan van een sluitende
begroting, wordt er in de gepresenteerde aantallen fte vanuit gegaan dat alle NPO-middelen
die in 2022-2023 beschikbaar komen, ook in dat schooljaar worden uitgegeven. Gezien de fte
die de MSA zich in de schooljaren daarna kan permitteren, zal dat naar verwachting niet
gebeuren. In werkelijkheid zullen de NPO-middelen verspreid over meerdere jaren besteed
gaan worden, maar op het moment van schrijven zijn de begrotingen van de scholen voor
het komende schooljaar nog niet opgesteld.
• De MSA is op zoek naar het optimale aandeel overhead in de organisatie, die wordt
afgelezen aan het aandeel fte Directie en OOP. In de afgelopen jaren is dit aandeel gedaald.
Een verdere daling is mogelijk, maar lastig te realiseren. Om die reden is de hoeveelheid fte
Directie en OOP gelijk gehouden.
• De conclusie uit bovenstaande getallen is dat de verwachte structurele betaalbaarheid zich in
de komende jaren ongunstig ontwikkelt. De NPO-middelen verbloemen dit gedurende het
huidige en komende schooljaar 2022-2023.
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2021

2022-2023

2023-2024

2024-2025

BALANS
Vaste activa
- Langlopende vordering
- Materiële vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
Eigen Vermogen
- algemene reserve
- bestemmingsreserve
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

6.293
14.620
20.913

6.937
14.362
21.299

7.494
13.541
21.034

6.747
14.008
20.755

9.536

9.536

9.536

5.564
5.813
20.913

5.950
5.813
21.299

5.685
5.813
21.034

9.536
5.406
5.813
20.755

Toelichting:
• In de financieringsstructuur van de MSA zal niet veel veranderen in de komende jaren. De
MSA maakt geen gebruik van vreemd vermogen om investeringen te doen. De schulden
bestaan alleen uit crediteuren en overlopende posten. Dit verandert de komende jaren niet.
Het eigen vermogen, en vooral de liquiditeit, zijn afdoende om de investeringen van de
komende jaren te bekostigen.
• De materiële vaste activa voor de komende jaren worden bepaald uit de
investeringsbegroting, en de bijbehorende afschrijvingslasten. De vaste activa nemen toe,
vooral vanwege geplande investeringen in de ICT-infrastructuur, verbouwingen en laptops
voor leerlingen.
• De MSA heeft een aantal voorzieningen:
o Toekomstige jubilea: naar verwachting wijzigt deze niet de komende jaren.
o Persoonlijk budget 50 uur: gespaarde uren worden in een voorziening geplaatst. In
2020 heeft een correctie plaatsgevonden, waardoor er een extra dotatie heeft
plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat de voorziening stabiel blijft de komende jaren.
o Persoonlijk budget 120 uur: er is in 2016 een nieuwe voorziening gevormd voor
medewerkers van 57+ jaar die geen gebruik maken van de mogelijkheid om 120 uur
extra op te nemen, omdat zij dit in de toekomst met terugwerkende kracht alsnog
kunnen doen. Sindsdien is deze voorziening op een stabiel niveau.
o Spaarverlof: de stand van de voorziening van de afgelopen jaren leert dat het saldo
van deze voorziening geen grote wijzigingen doormaakt. In de cijfers wordt het saldo
constant gehouden.
o Groot onderhoud: het saldo wijzigt met de dotatie (toename) minus de bestedingen.
Deze zijn afkomstig uit het lange-termijn-grootonderhoudsplan. De komende jaren
zijn de onderhoudsuitgaven gemiddeld ongeveer gelijk aan de jaarlijkse dotatie.
Daarom wordt de voorziening op hetzelfde niveau gehouden.
o Er is een voorziening voor langdurig zieken, waarvan het de verwachting is dat zij na
twee jaar “ziek uit dienst gaan”. Omdat dit kleine aantallen medewerkers betreft,
kan deze voorziening zich grillig gedragen; het toeval speelt een grote rol. In 2021 is
deze voorziening gedaald. Het personeelsbeleid van de MSA is erop gericht dat
medewerkers niet in een situatie terecht komen dat de verwachting is dat ze ziek uit
dienst gaan. De voorziening wordt geacht gelijk te blijven de komende jaren.
o Er is een voorziening voor toekomstige WW- en WOVO-uitkeringen die op de MSA
verhaald worden. Het beleid is erop gericht om deze voorziening te verkleinen;
betreffende ex-medewerkers worden door de MSA gemonitord. In de afgelopen
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jaren is de voorziening ook afgenomen en bevindt zich nu op een laag niveau.
Uitgangspunt is dat deze op dit lage niveau blijft.
De conclusie is dat de MSA verwacht dat alle voorzieningen stabiel blijven de komende jaren.
In de balans voor de komende jaren varieert de hoogte van de totale voorziening met de
totale baten.
De kortlopende schulden worden geacht gelijk te blijven. De kortlopende vorderingen
fungeren als sluitpost.
2021

2022-2023

2023-2024

2024-2025

BATEN EN LASTEN
Baten
Rijksbijdragen
Samenwerkingsverband
Gemeente
Overige baten
Totaal baten

47.167
1.679
634
1.146
50.626

47.649
5.116
202
1.174
54.141

42.361
4.593
204
1.215
48.374

42.446
4.289
204
1.198
48.138

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

38.414
1.127
3.451
5.575
48.566

42.702
1.591
3.376
6.473
54.141

36.607
1.703
3.426
6.638
48.374

36.431
1.608
3.451
6.649
48.138

2.060

-

-

-

Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Totaal resultaat

41-

2.019

0

-

0

-

0

-

Toelichting:
• De MSA werkt vanuit een taakstellend resultaat. Op dit moment (ultimo 2021) ligt het
weerstandsvermogen boven het gewenste niveau van 10%, namelijk 18,8%.
Dit is ook het kengetal dat voor de MSA sturend is in de interne P&C-cyclus en dus de
taakstelling. De conclusie is dat de MSA op dit moment voldoende reserves heeft. Het
vermogen boven de 10% is door individuele scholen opgebouwd. Zij zijn vrij bij het inzetten
van hun deel van het eigen vermogen, waarbij natuurlijk verstandig wordt gehandeld. Eigen
vermogen inzetten is immers incidenteel, scholen moeten dus terughoudend zijn met
structureel meer kosten maken. In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met het
inzetten van eigen vermogen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de scholen met een
aanzienlijk eigen vermogen dit de komende jaren (deels) gaan inzetten:
o De scholen zullen de NPO-middelen van 2021, die hebben gezorgd voor een groter
eigen vermogen in deze jaarrekening, voor een deel in latere jaren besteden. Dat
geldt in ieder geval voor de periode januari t/m juli 2022 (het restant van het huidige
schooljaar), maar bij sommige scholen zal er ook na afloop van dit schooljaar NPOgeld resteren dat in latere schooljaren besteed zal gaan worden.
o Het MLA ondergaat de komende jaren een transitie waarbij een deel van de huidige
panden wordt gesloopt, waarvoor nieuwbouw in de plaats komt, en een deel van de
panden wordt opgeknapt. In de tussentijd heeft de gemeente een tijdelijke locatie
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ter beschikking gesteld. In een latere fase krijgt de school een totaal nieuwe locatie
in een ander stadsdeel. De school staat de komende jaren dus voor grote
uitdagingen op het gebied van de huisvestingssituatie. Hierdoor is de afgelopen jaren
noodgedwongen ook gekozen voor een afname van het aantal leerlingen. Het is zeer
aannemelijk dat, gezien de roostertechnische en formatieve uitdagingen die dit met
zich meebrengt, een deel van het eigen vermogen zal worden ingezet gedurende die
periode.
Oostpoort is in schooljaar 2020-2021 gestart met een havoafdeling. Deze zal in de
eerste jaren klein en duur zijn, en vergt daarnaast aanloopkosten. Tegelijkertijd
lopen de baten van deze school vanaf 2020-2021 terug door een nieuw
allocatiemodel dat voor de MSA is vastgesteld.

Bij de materiële kosten wordt rekening gehouden met jaarlijks 4% inflatie, waarbij wordt
gerekend met een verhoging van de materiële component van de lumpsum van 2%.
Onderwijskundige kosten variëren tevens met het leerlingenaantal.
De MSA heeft een investeringsbegroting voor de komende drie jaar. In de tabel is zichtbaar
dat de afschrijvingslasten de komende schooljaren zullen stijgen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat er de komende jaren grote investeringen worden gedaan in de ICTinfrastructuur van alle panden van de MSA. Ongeveer zeven jaar geleden zijn de
investeringen die nodig waren voor wifi door de gemeente betaald. Deze voldoen echter niet
meer. De vervangende investeringen moet de MSA zelf betalen, en leiden tot hogere
afschrijvingslasten.
De MSA is altijd bezig om de materiële kosten te beperken door een scherp inkoopbeleid. In
het recente verleden heeft dit geleid tot grote besparingen in de kosten voor elektriciteit, gas
en kopieermachines. Toekomstige besparingen zijn niet opgenomen in de
meerjarenbegroting.

8.2 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem
De MSA geeft (uiteraard) een hoge prioriteit aan het 'in control' zijn. Belangrijkste daarin is een
begroting met een hoge mate van betrouwbaarheid en voorzichtigheid. Immers: gedurende het
schooljaar kan er niet veel bijgestuurd worden. Formatie wordt voor een schooljaar vastgelegd en
kan niet tussentijds gereduceerd worden. Ook bij de materiële kosten kan tussentijds niet veel
gewijzigd worden. Aan de betrouwbaarheid van de begroting wordt veel aandacht besteed. Dit
begint met de aannames die worden gedaan. Deze worden, als ze onzeker zijn, zowel binnen als
buiten de organisatie getoetst. Binnen de organisatie gebeurt dit door betrokkenheid van:
• RvT (auditcommissie);
• CMR;
• Directeuren.
Buiten de organisatie worden toekomstige ontwikkelingen indien nodig voorgelegd aan de VO-raad
(zien we het wel goed?). Ook worden begrotingen van andere scholen geconsulteerd. De controller
maakt verder gebruik van een netwerk waarin contact wordt gelegd met collega’s van andere
scholen.
Gedurende het jaar wordt na elke drie maanden een forecast opgesteld. De forecast vormt een brug
tussen de begroting en de jaarrekening. De realisatie wordt afgezet tegen de begroting. Daarnaast
wordt een verwachting uitgesproken voor het restant van het schooljaar en dus het uiteindelijke
resultaat.
Gedurende het jaar worden bovendien de volgende maatregelen genomen:
• Personeelsmutaties die afkomstig zijn van schooldirecties worden alvorens te worden
uitgevoerd, goedgekeurd door de bestuurder. Daarnaast ontvangt elke directeur maandelijks
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een standenregister, waarin alle aanstellingen en loonkosten van dat moment worden
getoond, en de verschillen t.o.v. de voorgaande maand. Het standenregister wordt middels
een workflow voorgelegd aan de directeur ter beoordeling.
Voor het aangaan van verplichtingen > 50k geldt hetzelfde.
Er is een procuratiemodel voor facturen, waarbij elke factuur door de
budgetverantwoordelijke moet worden goedgekeurd.

Bovenstaande gaat vooral over de reguliere begrotingscyclus. Bouwprojecten vallen daarbuiten,
want die lopen via de balans middels een rekening courant met de gemeente die de bouwprojecten
bekostigt. Ook hier is een strakke discipline vereist:
• Het bouwmanagement, waaronder ook de financiële bewaking, ligt primair in handen van
een professionele, ingehuurde partij.
• De stuurgroep (bestuurder, projectleider, schoolleider, controller) kijkt hierbij mee, en neemt
de besluiten.
• Het aangaan van verplichtingen boven op het gemeentelijk budget, en de risico's die er zijn
en de omgang daarmee, worden besproken in de auditcommissie van de RvT. Bij elke
bijeenkomst van de auditcommissie is er daarnaast een standaard rapportage van de
(financiële) voortgang van de bouwprojecten.

8.3

Beschrijving van risico’s en onzekerheden

Ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen voorziet de MSA een aantal risico’s. Om de risico’s in
kaart te brengen, stelt de MSA periodiek een risicoanalyse op, als onderdeel van de kaderbrief. Deze
opgestelde risicoanalyse heeft als doel de benodigde hoogte van het eigen vermogen vast te stellen,
maar vooral om op tijd tot beheersingsmaatregelen te komen. Bij de risicoanalyse gaat het om de
bufferfunctie van het vermogen: wat is er nodig om tegenvallers op te vangen. Het gaat dus om
onverwachte tegenvallers; zaken die niet worden begroot.
In het najaar van 2021 is een nieuwe risicoanalyse opgesteld.
De samenvatting van de uitkomsten:
1. Onvoldoende gekwalificeerd personeel (OP), ofwel het lerarentekort. Beheersmaatregelen:
a. Ontwikkeling docenten en professionalisering
b. Promotiepaden
c. Duurzame inzetbaarheid
d. Prettige en uitdagende werkomgeving
e. Beter / sneller inzicht in vraag naar docenten
f. Salariëring en efficiency
2. Overschrijding bouwbudget. Beheersmaatregel:
a. Optimaal beheer van bouwbudgetten
3. Onvoldoende in staat zijn onderwijsvernieuwingen te realiseren. Beheersmaatregelen:
a. Goede timing van vernieuwingen
b. Goede projectleiding
c. Beheersing exploitatiekosten na doorvoeren veranderingen
d. Communicatie tussen schoolleiding en ouders/docenten optimaliseren
e. Professionalisering
4. Een hoge werkdruk. Beheersmaatregelen:
a. Werkplezier creëren
b. Investeren in vitaliteit
c. Werkdruk verminderen
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5. (On)betaalbaarheid toekomstig MLA. Beheersmaatregelen:
a. De school uitbreiden tot 1.100 leerlingen
b. Beperken onderwijsaanbod
6. Onzekere toekomstige inkomsten. Beheersmaatregelen:
a. Andere verdeling van baten
b. Verlagen van de kosten
7. Gijzelsoftware
a. Systemen optimaliseren
b. Menselijk gedrag optimaliseren

9

Treasury

De treasuryfunctie bij de MSA is belegd bij de afdeling centrale financiën van het bedrijfsbureau. Alle
inkomende en uitgaande geldstromen vinden hier plaats. De enige uitzondering hierop is de inning
van de ouderbijdragen. Deze gebeurt decentraal op de scholen. Periodiek worden deze bedragen
overgemaakt naar de centrale rekening.
De volgende taken worden op het bedrijfsbureau uitgevoerd:
• Naast de begroting wordt ook een liquiditeitsoverzicht opgesteld.
• Tot op heden werden overtollige spaargelden overgemaakt naar spaarrekeningen. Toen de
huisbankier geen rente meer betaalde over spaarrekeningen, werd dat minder van belang.
Nu de ABN AMRO sinds kort negatieve rentetarieven hanteert, heeft de MSA zich bij het
Ministerie van Financiën aangemeld als deelnemer voor het schatkistbankieren. Hierbij
worden de rekeningen van de MSA dagelijks afgeroomd/aangevuld tot nul. Hierdoor kan de
ABN AMRO geen negatieve rente meer in rekening brengen. Besparing is ongeveer 60k op
jaarbasis. Het schatkistbankieren is per juni 2021 van start gegaan.
• Alle betalingen en ontvangsten worden centraal uitgevoerd. Hierbij worden de nodige
functiescheidingen in acht genomen.
Het treasurystatuut is aangepast aan de nieuwe regeling beleggen, belenen en derivaten 2016 en
vastgesteld door bestuurder en RvT.
Amsterdam, 1 juni 2022.
Alle van Steenis
Bestuurder MSA

57

B)

Jaarverslag raad van toezicht 2021

Samenstelling
De raad van toezicht bestond in 2021 uit zes leden.
Naam
Grimme Arne (voorzitter)
Dönszelmann, Adriaan
(vicevoorzitter)
Walma van der Molen, Juliette
Meeter, Martijn
Cornelissen, Maarten
Sluiter, Iris

Datum aantreden
30 juni 2016 (herbenoemd 23
juni 2020)
29 juni 2021 (2e termijn)

Datum aftreden
juni 2023 (2e termijn)

29 juni 2021 (2e termijn)
29 juni 2021 (2e termijn)
25 juni 2019
25 juni 2019

juni 2026 (2e termijn)
juni 2024 (2e termijn)
juni 2023 (1e termijn)
juni 2023 (1e termijn)

juni 2025 (2e termijn)

De vicevoorzitter en twee leden zijn in 2021 herbenoemd voor een tweede termijn. Aan deze
herbenoeming ging een positieve beoordeling van het functioneren van deze leden (door de
volledige raad) vooraf. Om te voorkomen dat teveel leden tegelijkertijd moeten aftreden, wat niet
goed is voor de continuïteit van het toezicht, zijn in 2021 aanpassingen in het rooster van aftreden
aangebracht: de voorzitter, Arne Grimme, zal zijn laatste termijn met een jaar verkorten, evenals
Martijn Meeter. De tweede termijn van Juliette Walma van der Molen wordt met een jaar verlengd.
Dit laatste betekent een afwijking van de statutaire termijn van maximaal vier jaar. De raad is van
mening dat deze afwijking geoorloofd is, omdat het in het belang is van de stabiliteit en continuïteit
van de raad.
Rollen raad van toezicht
De raad heeft formeel vier rollen: de toezichtrol, de adviesrol, de netwerkrol en de werkgeversrol. De
toezichtrol komt tot uiting in het formele toezicht op een aantal onderwerpen zoals strategie,
financiën, naleving Code Goed Onderwijsbestuur. De adviesrol houdt in dat de leden van de raad de
bestuurder, al dan niet op basis van hun expertise, adviseren over diverse onderwerpen. Dit kan
tijdens de vergaderingen gebeuren, maar ook daarbuiten. Vanuit deze rol spreekt de raad regelmatig
tijdens de reguliere vergaderingen, of de bijeenkomsten van de commissie kwaliteit en onderwijs,
over onderwijskwaliteit en het montessorikarakter van de scholengroep. Ook zijn huisvesting en het
financieel weerstandsvermogen van MSA terugkerende onderwerpen voor de raad en daarnaast
voor de auditcommissie. De netwerkrol betekent dat de raad contacten onderhoudt met interne en
externe stakeholders. In dat kader heeft een van de RvT-leden de rol van liaison van de CMR. En de
voorzitter voert, samen met een ander RvT-lid, jaarlijks een gesprek met de wethouder onderwijs van
de gemeente Amsterdam. De werkgeversrol komt tot uiting in de commissie benoeming &
bezoldiging.
Bijeenkomsten
De raad van toezicht heeft in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehad. Als gevolg van de coronacrisis
heeft er slechts één bijeenkomst met de centrale medezeggenschapsraad (CMR) plaatsgevonden,
waarbij ook de bestuurder en de MSA-directie aanwezig waren. Deze bijeenkomst vond online plaats.
Van de twee geplande werkbezoeken is er slechts één, die aan het MLA, doorgegaan, weliswaar
online. Het werkbezoek aan Oostpoort is vanwege de coronabeperkingen uitgesteld en staat gepland
voor 2022.
De bijeenkomst van CMR en RvT, waarbij ook de bestuurder en de MSA-directie uitgenodigd en
aanwezig waren, vond plaats in maart en kende een thematisch karakter. Het onderwerp was de
Code Goed Onderwijsbestuur. Het was een goede bijeenkomst, waarin uiteindelijk een interessant
gesprek gevoerd werd over professionaliteit en openheid, twee principes uit de code.
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In april 2021 vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats. Tijdens deze bijeenkomst heeft de RvT, naast de
evaluatie van het eigen functioneren, ook een toezichtsvisie en toezichtskader geformuleerd. Ook is
besloten met een opleidingsplan te gaan werken. Een van de doelen uit het opleidingsplan is een
ontmoeting met de RvT van een ander schoolbestuur in Amsterdam. Deze wordt ingepland voor
2022. Verder is onder meer afgesproken dat de raad actiever informatie vraagt aan de bestuurder en
zorgt dat zaken op de agenda komen.
Op 12 maart vond online een inspiratiemiddag plaats van de raad van toezicht met de bestuurder en
de MSA-directie. Deze bijeenkomst was onderdeel van het proces om te komen tot een strategische
visie op de toekomst. Een aantal RvT-leden heeft vanuit de eigen expertise een presentatie gegeven
over een inhoudelijk onderwerp (adviesrol). Enkele RvT-leden waren ook aanwezig bij de
strategiedag voor interne en externe stakeholders die plaatsvond op 23 juni. De uitkomst van dit
proces is een nieuwe visie op de toekomst van de MSA.
Onderwerpen
De raad van toezicht heeft (naast bovengenoemde besluiten m.b.t. herbenoeming en rooster van
aftreden) in 2021 de volgende besluiten genomen:
• Er is een besluit genomen over de wijze waarop het besluitvormingsproces rondom grote
investeringen in bouwprojecten dient plaats te vinden.
• Het besluit van de bestuurder om een bouwmanager en een architect te contracteren voor
MLA Sluisbuurt, en daarmee verplichtingen aan te gaan voor 1,060 miljoen euro voor 2021, is
goedgekeurd.
• Het besluit van de bestuurder om een bouwteammanager te contracteren, waarbij het niet
toekennen van subsidies door de gemeente een ontbindende voorwaarde is, is goedgekeurd.
• Het goedkeuren van de jaarrekening voor het schooljaar 2019-2020, de jaarrekening voor het
kalenderjaar 2020 en het accountantsverslag, de begroting 2021-2022 en de kaderbrief
2021-2024.
• Er is een nieuw reglement raad van toezicht vastgesteld.
• De raad heeft besloten lid te worden van de VTOI-NVTK, de vereniging van intern
toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang.
• De RvT heeft vastgesteld dat de MSA in complexiteitsklasse D van de WNT zit.
• Het besluit van de bestuurder om de statuten te wijzigen, in verband met de WBTR (Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), is door de raad goedgekeurd.
• De RvT heeft het nieuwe visiedocument van de MSA goedgekeurd.
Tijdens de reguliere vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod geweest:
• Er is gesproken over samenwerking met het primair onderwijs: wat willen we hier strategisch
uithalen?
• Er is regelmatig gesproken over de impact van COVID-19 op de voortgang van het
onderwijsproces.
• De stand van zaken rond de bouwprojecten keert elke vergadering terug als agendapunt,
waarbij met name veel aandacht is geweest voor de huisvestingssituatie en dubbeling van
het MLA.
• Er is gesproken over een nieuw kengetal dat de inspectie hanteert om de vermogenspositie
van scholen te bepalen.
• Het functiebouwwerk schoolleiding, dat in 2021 door de bestuurder en de MSA-directie is
vastgesteld, is met de raad gedeeld en kort besproken.
• Er is aandacht besteed aan de procedure voor werving en benoeming van een nieuwe
directeur voor het Oostpoort. Na de benoeming van de nieuwe directeur, heeft zij
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•

kennisgemaakt met de raad en een presentatie gegeven over de ontwikkelingen op haar
school.
Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon is besproken.
De strategische overwegingen voor de mogelijk in de toekomst te vormen internationale
montessorischool hebben op de agenda gestaan.
Een vast agendapunt is de terugkoppeling van het lid dat de rol van liaison van de CMR heeft,
van haar bevindingen in de contacten met de CMR.
Er is op verschillende momenten een terugkoppeling geweest van de onderwerpen die
besproken zijn in de auditcommissie, de commissie kwaliteit & onderwijs en de commissie
benoeming & bezoldiging.

Een aantal onderwerpen is eerst besproken in de Commissie kwaliteit & onderwijs, en vervolgens in
de reguliere RvT-vergadering:
• De onderwijsresultatenoverzichten van de inspectie, en de analyse per school, evenals de
analyse van de examenresultaten.
• Er is aandacht besteed aan de tevredenheidsenquêtes die jaarlijks onder leerlingen worden
afgenomen.
• Het verslag van het bestuurlijk inspectiebezoek, dat in verband met de coronamaatregelen
online plaatsvond.
• De rapporten van de kwaliteitsaudits die door een externe adviseur zijn gehouden op Metis,
Kiem en Oostpoort, in aanloop naar het bestuurlijk inspectiebezoek in 2022-2023, zijn kort
besproken met de raad.
• De evaluatie van de SHRM-doelen, die eind 2020 is uitgevoerd.
• Er is aandacht geweest voor een landelijke bestuurlijke benchmark, waarmee gegevens op
het gebied van financiën, personeel en kwaliteit van verschillende schoolbesturen met elkaar
vergeleken kunnen worden.
• De uitkomsten van een medewerkersonderzoek naar psychsociale arbeidsbelasting, dat
onder alle MSA-medewerkers is uitgevoerd, zijn besproken.
Benoeming en bezoldiging, en (neven)activiteiten bestuurder en leden raad van toezicht
De bestuurder, Alle van Steenis, wordt bezoldigd conform de cao voor bestuurders vo. Hij heeft een
aanstelling voor onbepaalde tijd.
De leden van de raad van toezicht krijgen een vergoeding op jaarbasis: €3.000 voor de leden en
€4.500 voor de voorzitter. De leden van de auditcommissie krijgen een aanvulling van €1.000 en de
leden van de commissie kwaliteit & onderwijs krijgen een aanvulling van €500.
In mei 2021 heeft de commissie benoeming & bezoldiging een gesprek gevoerd met de bestuurder in
het kader van zijn beoordeling. Voorafgaand aan dit gesprek heeft de voorzitter informatie
ingewonnen over het functioneren van de bestuurder.
Alle van Steenis bekleedde in 2021 de volgende onbetaalde nevenfuncties:
• Voorzitter van het bestuur van het Kennisnetwerk Amsterdam, gericht op samenwerking van
de publieke sectoren rond thema`s wonen, onderwijs, sociale mobiliteit en radicalisering;
• Lid van de Veld Advies Raad van de NSO-CNA Leiderschapsacademie;
• Voorzitter Liturgisch Team van de Dominicus Gemeente Amsterdam.
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De leden van de raad van toezicht bekleedden in 2021 de volgende hoofd- en nevenactiviteiten:
RvT-lid
Hoofdfunctie(s)
Betaald? Nevenfunctie(s)
Betaald?
Arne Grimme
Partner/Head M&A De
ja
1. Bestuurslid Stichting
1.ja
Brauw Blackstone
Administratiekantoor
Westbroek N.V.
(STAK) Chios
2. Bestuurslid VU Law
2.nee
Academy M&A
Adriaan
Directievoorzitter van
ja
Dönszelmann
College Zuidoost en
regisseur van het
domein Handel &
Ondernemen
Martijn Meeter
Hoogleraar bij de VU
ja
1. Wetenschappelijke
1. nee
Adviesraad NSO-CNA
2. Adviesraad
2. nee
Kenniscentrum iPabo
Juliette Walma
1.Hoogleraar universiteit 1.ja
1.nee
1.Vicevoorzitter bestuur
van der Molen
Twente
Stichting Levisson Instituut
-directeur Center for
(tot juni 2021)
Science Education and
2.ja
2.Lid raad van toezicht
Talent Development
NCWT/Nemo Science
2.Directeur/eigenaar
2.ja
Center (tot juni 2021)
JWVDM Advies en
3. Lid raad van
Training
toezicht Christelijke
Onderwijs Groep Vallei en
Gelderland-Midden)
Maarten
Manager Vastgoed, lid
ja
Bestuurslid Stichting
nee
Cornelissen
directieteam Stichting
Woonruimteverdeling
Mitros
Regio Utrecht (SWRU)
Iris Sluiter
Hoofd Financieel
ja
1. Coach in diverse
1.nee
Expertisecentrum (FEC)
netwerken (oa
– gedetacheerd vanuit
mixed mentoring,
De Nederlandsche Bank
UAF)
(DNB)
2.nee
2. Bestuurslid
‘Vrouwennetwerk
bestuursrecht’
3. Lid Raad van Advies 3.nee
stichting ‘De Jeugd
Van Nu’
De RvT heeft in 2020 vastgesteld dat de nieuwe hoofdfunctie van een van de leden, te weten
Directievoorzitter van College Zuidoost, onderdeel van ROC van Amsterdam – Flevoland, niet
onverenigbaar is met zijn lidmaatschap van de RvT van de MSA.
Auditcommissie en ontwikkeling financiën
De auditcommissie, gevormd door twee leden uit de raad, voert over alle financiële zaken binnen de
MSA overleg met de bestuurder, de directeur bedrijfsbureau en het hoofd financiën. De
auditcommissie bestond in 2021 uit Adriaan Dönszelmann en Maarten Cornelissen. De
auditcommissie adviseert de raad van toezicht. De commissie kwam het afgelopen jaar vijf keer bij
elkaar en behandelde daarbij de volgende onderwerpen:
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Herbevestiging opdracht accountant
Nieuw toezichtkader inspectie
Het leidend kengetal
Jaarrekening 2019-2020
Kaderbrief 2021-2022 t/m 2023-2024;
Begroting 2021-2022;
Forecast (elke vergadering);
Jaarrekening en accountantsverslag 2020 (in aanwezigheid instellingsaccountant);
De voorgenomen opvolging van de adviezen uit het accountantsverslag;
De risicoanalyse;
Wet bestuur en toezicht;
(Financiële) stand van zaken diverse huisvestingsprojecten en de daarbij behorende risico`s
(elke vergadering).

Ten aanzien van het laatste agendapunt zijn met name de twee bouwprojecten van het MLA aan de
orde gekomen. Dit zijn zeer grote en complexe projecten waarmee in totaal ongeveer €60 mln. euro
gemoeid is. Er zijn afspraken gemaakt tussen auditcommissie en bestuurder over de besluitvorming
bij dergelijke projecten, en dan met name op welke momenten de auditcommissie en/of RvT hierin
betrokken wordt en op welke manier.
Met de behandeling van bovenstaande zaken heeft ook de controle op rechtmatige verwerving (van
activa) en de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen plaatsgevonden.
In 2020 is besloten om voorlopig geen aanbesteding te starten om een (nieuwe) accountant te
benoemen.
Commissie kwaliteit & onderwijs
Sinds 2017 heeft de raad van toezicht een commissie kwaliteit & onderwijs, waar twee leden van de
raad van toezicht (Martijn Meeter en Juliette Walma van der Molen) met de bestuurder, de
portefeuillehouder kwaliteit binnen de MSA-directie, en de directeuren spreken over
onderwijskwaliteit. De commissie vervult een adviesfunctie richting de raad van toezicht. De
commissie is in 2021 drie keer bijeengeweest, in maart, mei en november, en heeft, naast de
onderwerpen die eerder in dit verslag genoemd worden, nog gesproken over:
• De plannen van het MLA om tot een verbetering van het kwaliteitsbeleid en het
kwaliteitsbewustzijn te komen;
• Een thema-onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het afstandsonderwijs van het MLA in
coronatijd;
• De ontwikkeling van het onderwijsconcept voor MLA Sluisbuurt;
• Het nieuwe visiedocument voor de MSA;
• Het onderzoekskader van de inspectie, en het traject dat de MSA aflegt ter voorbereiding op
het te verwachten bestuurlijk inspectiebezoek.
Code Goed Onderwijsbestuur
Het kader van handelen en uitgangspunt van de raad van toezicht en de bestuurder is de Code Goed
Onderwijsbestuur van de VO-raad. De RvT voldoet aan de eisen van de code.
Accountantsproces
Het accountantsproces t.a.v. het verslagjaar wordt, zoals elk jaar, in drie delen uitgevoerd. In
november 2021 heeft de interimcontrole plaatsgevonden. De accountant richt zich tijdens deze
controle vooral op de processen binnen de MSA:
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Zijn de processen zodanig dat de kans op fouten/fraude zo klein mogelijk is?
Wordt er ook gehandeld conform de vastgelegde processen?

In februari 2022 heeft de controle op de ILT (integrale leerlingtelling) plaatsgevonden en op de
aantallen nieuwkomers waarvoor bekostiging is ontvangen in 2021. Deze controle leidt tot een
assurancerapport dat aan DUO wordt verstrekt, op grond waarvan de bekostiging definitief wordt
vastgesteld. Dit rapport is inmiddels afgegeven door de accountant.
De controle op de jaarrekening heeft plaatsgevonden in mei 2022, en moet leiden tot een
goedkeurende accountantsverklaring. Voorafgaand aan de controle levert de MSA een concept
jaarverslag en de gevraagde onderbouwing.
Ten tijde van dit verslag is de accountantsverklaring nog niet geleverd, omdat de werkzaamheden
nog niet zijn afgerond. De verwachting is echter dat dit op tijd zal gebeuren. Als sluitstuk van de
controle wordt dan ook het accountantsverslag opgeleverd. Dit zal worden besproken in de
auditcommissie en door de voltallige RvT.
Namens de raad van toezicht van de MSA,
Arne Grimme
Voorzitter
Amsterdam, mei 2021
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C)

Jaarverslag CMR 2021

2021, een jaar met twee gezichten
2021 was een CMR-jaar met twee gezichten, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat de samenstelling
van de raad nogal wat veranderingen doormaakte: veel oudgedienden zwaaiden af, vacatures
werden vervuld, veel nieuwe gezichten dienden zich aan. De CMR telt achttien leden, waarvan alleen
de positie van leerlinglid en ouderlid van het Oostpoort nog niet vervuld is.
Figuurlijk stond 2021 in het teken van de overstap van MSA-beleidsvorming naar de implementatie,
uitvoering en eerste effecten van het nieuwe beleid. Corona speelde daarin een belangrijke rol, al
was het een minder prominent onderwerp van gesprek dan in 2020.
Structuur, visievorming en bijeenkomsten
In totaal is de CMR in 2021 tien keer bijeen geweest, waarvan zes keer in schooljaar 2020-2021 en
vier keer in schooljaar 2021-2022. In deze tien bijeenkomsten heeft de CMR diverse
schooloverstijgende onderwerpen op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en financiën
besproken met de bestuurder. In februari is Benno van Tilburg (ouderlid MML) verkozen tot
voorzitter en Koen Schaap (OP-lid IVKO) herkozen tot secretaris voor het lopende schooljaar en het
schooljaar 2021-2022.
Op 16 juni heeft de CMR een geslaagde scholingsdag gehad waar het een eigen visie heeft
geformuleerd:
“We willen een pro-actieve CMR zijn die doel- én resultaatgericht, vanuit een open en constructieve
houding er voor wil zorgen dat medezeggenschap echt in de cultuur van de MSA zit om zo de kwaliteit
van het onderwijs blijvend te verbeteren en de belangen van leerlingen, ouders en personeel te
behartigen.”
Tijdens deze scholingsdag heeft de CMR een vijftal speerpunten voor zichzelf geformuleerd:
• Duurzaamheid
• Financiën
• Montessorionderwijs
• Diversiteit en inclusiviteit
• Goed werkgeverschap (personeelsbeleid)
De CMR heeft doorgaans, ook in het kader van de wettelijke verplichting, twee keer per jaar een
bijeenkomst met de raad van toezicht, waarbij een onderwerp behandeld zal worden waar beide
gremia zich over willen laten informeren of met elkaar over in gesprek willen gaan. In 2021 is deze
bijeenkomst eenmaal online geweest (maart) en eenmaal vervallen (oktober).
In het kader van de al eerder ingezette decentralisering van bevoegdheden van CMR naar de DMR-en
is de focus van de CMR nog meer dan in de jaren ervoor gegaan naar schooloverstijgende
onderwerpen. Tevens is een intensivering ingezet van de contacten tussen CMR en de DMR-en van
de scholen: de agendapunten ‘mededelingen uit de scholen’ en ‘Wat nemen we mee naar de DMR’
namen bewust meer tijd en ruimte in de vergaderingen in. Een voorbeeld van deze intensievere
samenwerking is het besluit om de bespreking van de kaderbrief in zowel de CMR als in de DMR-en
te voeren.
Vanaf het schooljaar 2021-2022 werkt de CMR ook met een commissiestructuur. De commissies
(financiën, duurzaamheid, personeelsbeleid en diversiteit/inclusiviteit) zijn ingesteld, maar zullen nog
actief moeten worden.
Besproken onderwerpen
Zoals gezegd stond 2021 in het teken van het bespreken van de implementatie en effecten van het
beleid dat in de jaren 2019-2020 was geformuleerd door het bestuur en geaccordeerd door de CMR.
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Naast de jaarlijks terugkomende onderwerpen als de kaderbrief, de jaarrekening, de
vakantieregeling, coronamaatregelen en de examenresultaten heeft de raad zich dit jaar
uitgesproken over de volgende thema’s:
- de loting en matchingprocedure
- de nieuwe MSA-strategie
- het verzuimprotocol
- het klachtenprotocol
- de functiebouwwerken schoolleiding en OOP
- besteding van de NPO-gelden
- het arbobeleid (inclusief de nieuwe aanbieder van de arbodienstverlening en het onderzoek naar
de psychosociale belasting van de medewerkers (met name bij het bedrijfsbureau)
- de (verbetering van de) risicoanalyse
- de RVU-regeling
- de evaluatie van het allocatiemodel
- de veiligheid in de scholen (BHV-bezetting en veiligheidsplannen)
Bij deze besprekingen heeft de CMR meermalen haar zorg uitgesproken over de voortgang van de
implementatie en uitvoering van beleid, met name waar het gaat om de verschillen tussen de
scholen (zoals de ongelijkmatigheid van het voeren van de voortgangsgesprekken).
Terugkijkend
De CMR kijkt terug op een jaar waarin vele schooloverstijgende agendapunten de revue zijn
gepasseerd, goede discussies op basis van argumenten zijn gevoerd en de leden hebben aangegeven
de MSA op bepaalde thema’s in het nieuwe jaar wederom kritisch te zullen blijven volgen.
Wij willen een samenwerkende, positief-kritische CMR zijn en hebben ons in de contacten met de
DMR-en, de bestuurder en de raad van toezicht als zodanig opgesteld.

Benno van Tilburg, voorzitter CMR
Koen Schaap, secretaris CMR
Mei 2022
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D

Jaarrekening MSA

1

Balans per 31/12/2021

ACTIVA
1.2
1.2.1
1.2.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris
Totaal materiële vaste activa

1.3

Langlopende vorderingen
Totaal vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

1.550.604
4.741.935
6.292.539

811.346
3.460.604
4.271.950

-

78.795

6.292.539

4.350.745

146.398

71.013

1.541.078
93.509
1.811.294
3.592.279

234.692
145.864
1.457.752
1.909.320

Vlottende activa
1.5
1.5.1.
1.5.2
1.5.5
1.5.5
1.5.6

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW (DUO) overlopend
Rekening courant Gemeente Amsterdam
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal kortlopende vorderingen

1.7

Liquide middelen

11.028.061

12.933.501

Totaal vlottende activa

14.620.341

14.842.821

Totaal activa

20.912.880

19.193.565
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PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

2.1

Eigen vermogen

9.536.335

7.516.736

2.4
2.4.1
2.4.3

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

2.537.774
3.026.024
5.563.799

2.297.954
2.891.545
5.189.499

2.6
2.6.3
2.6.4
2.6.4
2.6.8
2.6.9
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

Kortlopende schulden
Crediteuren
Ministerie OcW (DUO) schuld
Ministerie OcW (DUO) overlopend
Rekening courant Gemeente Amsterdam
Samenwerkingsverband
Belastingen en premies
Pensioenpremies
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

651.017
0
361.371
201.191
1.810.638
540.853
240.364
2.007.312
5.812.746

912.455
0
925.715
83.834
1.663.982
482.456
516.058
1.902.829
6.487.330

20.912.880

19.193.565

Totaal passiva
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2

3.1
3.1
3.2
3.5

Exploitatierekening 2021

BATEN

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Rijksbijdrage OCW
Samenwerkingsverband
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Som der baten

47.166.946
1.679.402
633.686
1.146.302
50.626.335

41.275.166
1.257.831
530.492
1.291.920
44.355.409

40.911.378
1.656.724
756.238
1.312.255
44.636.595

38.413.547
1.126.530
3.450.834
5.574.653
48.565.563

35.963.588
1.089.866
3.677.917
5.722.413
46.453.784

34.910.576
935.801
3.269.379
5.185.821
44.301.577

2.060.772

-2.098.375

335.018

LASTEN
3.1
3.1
3.2
3.5

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Som der lasten
Resultaat voor financiele baten en lasten

5
5

Financiele baten
Financiele lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

6

-41.173

-26.181

2.019.599

-2.098.375

308.837

2.019.599

-2.098.375

308.837

Buitengewone lasten
Saldo exploitatie
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Exploitatie

2.019.599

308.837

Afschrijvingen

1.126.530

935.801

0

0

Mutaties Werkkapitaal
- Voorraden
- Vorderingen
- Effecten
- Kortlopende schulden
Mutaties Eigen vermogen
Mutaties Voorzieningen

0

0

-1.604.164

-600.448

0

0

-674.584

148.544

0

848.310

374.300

884.763
1.241.680

2.525.807

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriele vaste activa
(Des)Investeringen materiele vaste activa
Desinvesteringen financiele vaste activa

0

0

3.147.120

1.420.005

0

0
3.147.120

1.420.005

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen

0

Mutatie overige langlopende schulden

0

0
0
0

0

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen

12.933.501

11.827.699

Mutatie liquide middelen

-1.905.440

1.105.802

Eindstand liquide middelen

11.028.061

12.933.501

69

4

Toelichting op de balans

Algemeen
In de gehele jaarrekening 2021 kan het voorkomen dat totaaltellingen niet correct zijn. Dit is het
gevolg van afrondingsverschillen die worden veroorzaakt door een administratie die met centen
werkt, terwijl deze in de jaarrekening achterwege blijven.
Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening over 2021 is opgesteld conform de OCW-richtlijn Jaarverslaggeving met ingang van
2002, sectoren Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs, en Volwasseneneducatie.
Gebouwen en terreinen
De gebouwen zijn opgenomen voor zover het economisch claimrecht bij de Stichting MSA ligt.
Daarnaast zijn investeringen opgenomen die uit de eigen middelen bekostigd zijn. De gebouwen zijn
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De
afschrijvingspercentages variëren van 2.5% bij nieuwbouw tot 10% bij verbouw.
Gebouwen waarvan de Stichting MSA alleen over het juridisch eigendom beschikt, zijn niet
geactiveerd.
Inventaris
Activa worden geactiveerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De
afschrijvingen geschieden maandelijks. De afschrijvingspercentages zijn jaarlijks:
• Gebouwen
2,5%
• Verbouwingen
10%
• ICT-infrastructuur
14,3% (7 jaren)
• Hardware
20%
• Laptops leerlingen
25% (zie toelichting)
• Overige inventaris
10%
Eén van de scholen schaft vanaf augustus 2019 laptops aan die kosteloos ter beschikking aan
leerlingen worden gesteld. De verwachte levensduur is vier jaar. Deze laptops worden als een aparte
categorie hardware beschouwd en in vier jaar afgeschreven.
De activeringsgrens voor zowel hardware als overige inventaris is gesteld op €1.000 per factuur.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen op balansdatum wordt gevormd door het eigen vermogen van het voorafgaande
jaar vermeerderd met het resultaat van het boekjaar.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen, die op de
balansdatum bestaan. Op de balans worden de voorzieningen opgenomen tegen:
• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs in te schatten.
• Op de balansdatum bestaande risico’s terzake bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
• Kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van deze kosten
zijn oorsprong (mede) vindt in het boekjaar, of in een voorgaand boekjaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal boekjaren.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2021 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
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Toelichting op de individuele posten van de balans
Activa
1.2

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde 31/12/20
Afschrijvingen t/m 2020
Boekwaarde 31/12/2020
Investeringen 2021
Desinvesteringen 2021
Afschrijvingen desinvest. 2021
Afschrijvingen 2021
Boekwaarde 31/12/2021

1.2.1

1.2.1
Gebouwen +
verbouwingen
3.554.184
-2.742.838
811.346
911.498

1.2.2
ICT
infrastructuur
132.416
-25.339
107.076
356.846

1.2.2
Inventaris +
hardware
9.687.209
-6.333.682
3.353.527
1.878.776

-172.239
1.550.604

-21.210
442.712

-933.080
4.299.223

Totaal MVA
13.373.809
-9.101.859
4.271.950
3.147.120
-1.126.530
6.292.539

Gebouwen en verbouwingen

De Stichting MSA is juridisch eigenaar van een groot aantal gebouwen. Het economische claimrecht
van deze gebouwen ligt bij de gemeente Amsterdam, waardoor de MSA over deze activa geen
economisch risico loopt. Het economisch claimrecht is geregeld in artikel 76u van de WVO en
betekent dat, op het moment dat onderwijs in een schoolgebouw eindigt, het pand “om niet”
terugvalt aan de gemeente. Daarom zijn deze gebouwen niet in de balans opgenomen.
Het wel geactiveerde bedrag betreft:
- Bij de bouw van een gymzaal is besloten dat de MSA daarbij zelf ook een bedrag investeert. In
2020 is dit project afgerond, en is deze investering geactiveerd.
- De nieuwbouw Mauritskade is voor een deel door de MSA zelf bekostigd (319k). Dit bedrag is in
2021 geactiveerd.
- Eén van de MSA-scholen heeft in 2020 een start gemaakt met de verbouwing van de entree. In
2021 is dit project afgerond en is 380k geactiveerd.
- Bij MML is een kleine verbouwing geactiveerd in 2021

1.2.2

ICT-infrastructuur

Deze categorie wordt in de jaarrekening van 2021 voor het eerst apart weergegeven. Vanaf
2020 wordt de gehele ICT-infrastructuur van de MSA vervangen. Ongeveer zeven jaar
geleden werd dit door de gemeente betaald, maar dat is niet meer aan de orde. Het betreft
nu een investering die de MSA zelf moet bekostigen. In 2021 is hierin 357k geïnvesteerd. De
afschrijvingstermijn is zeven jaar.
1.2.2

Inventaris

Binnen de post inventaris worden drie soorten investeringen onderscheiden:
• Hardware (afschrijving in vijf jaar). Tot 2017 was de afschrijvingstermijn vier jaar. In 2016 is
besloten om alle hardware pas na vijf jaar te vervangen.
• Hardware (afschrijving in vier jaar). Deze nieuwe categorie is in het leven geroepen voor
laptops die aan leerlingen van het Montessori Lyceum Oostpoort worden verstrekt. Deze
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•

leerlingen volgen een opleiding van vier jaar en de leerlingen mogen de laptop daarna
houden.
Inventaris (afschrijving in tien jaar).

In 2021 heeft de MSA veel geïnvesteerd in Inventaris en hardware:

Inventaris
Eerste inrichting Mauritskade

259.842 Tegelijkertijd met de eigen investering in de nieuwbouw is ook de eigen
investering in de eerste inrichting geactiveerd. Dit vormt het grootste deel
van dit bedrag.

Inrichting Oostpoort

340.980 Oostpoort heeft veel geinvesteerd in de inventaris, mede als gevolg van
bovengenoemde verbouwing

Inrichting IVKO

346.085 In de zomer van 2021 is het IVKO gebouw aangepast ivm Brandveiligheid. Dit
is betaald door de Gemeente. Tegelijkertijd heeft de school zelf
geinvesteerd in de inrichting.

Overige inventaris
111.922
Totaal investeringen inventaris 1.058.830

Hardware
Hardware MLA
Hardware Oostpoort
Overige hardware
Totaal investering hardware

211.403 Het grootste deel hiervan bestaat uit laptops voor alle docenten
503.602 Oostpoort heeft versneld alle leerlingen van een laptop voorzien
104.942
819.946

Per saldo heeft de MSA in 2021 veel geïnvesteerd in materiële vaste activa (3.147k). Hiermee is het
geïnvesteerde bedrag veel hoger dan het bedrag aan afschrijvingslasten (1.127k). De balanspost
materiële vaste activa is hierdoor gestegen van 4.272k naar 6.293k.
1.3

Langlopende vorderingen

In 2020 was hier een bedrag opgenomen voor toekomstige transitievergoedingen die betaald zouden
gaan worden aan langdurig zieke medewerkers die naar verwachting ziek uit dienst zouden gaan.
Deze bedragen waren ook in de voorziening langdurig zieken opgenomen.
Vanaf 2021 wordt hiermee anders omgegaan. Er wordt geen voorziening meer gevormd voor deze
bedragen omdat hetzelfde bedrag in de toekomst retour zal worden ontvangen van het UWV.
Daarom worden ze niet meer in de voorziening opgenomen, en dus ook niet meer als langlopende
vordering.
Het bedrag aan langlopende vordering komt hiermee op nul.
1.5

Kortlopende vorderingen

1.5.1

Debiteuren

Er is geen voorziening voor oninbaarheid; de verwachting is dat alle openstaande bedragen ook
daadwerkelijk worden betaald. Alle nog openstaande ouderbijdragen worden jaarlijks na afloop van
het schooljaar afgeboekt. Het hier gepresenteerde bedrag betreft dus alleen ouderbijdragen voor het
schooljaar 2021-2022.
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Debiteuren ouderbijdragen
Overige
Totaal debiteuren

2021

2020

66.519
79.879
146.398

20.943
50.070
71.013

Het bedrag aan uitstaande ouderbijdragen is hoger dan in 2020 omdat er in het schooljaar 2021-2022
meer ouderbijdragen wordt gevraag dan in 2020-2021. In dat laatste jaar werd minder gevraagd aan
de ouders omdat door de coronacrisis veel activiteiten zijn geschrapt.
1.5.5

Gemeente Amsterdam

De rekening courant met de gemeente Amsterdam is als volgt opgebouwd:
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20-1382 Herstel IVKO
20-1605*Sluisbuurt
20-1705*Asbest sloop
20-1706*Sloop C&A
21-0808 RB 236
21-1096 (voorheen 23-PdH78)
21-1730*Verhuizingen MLA
21-1104 Verhuizing PdH78
23-Inr gym PdH
Academische werkplaats 2020-2022
B&D Daken
B&D Renovatie
C&A nieuwbouw P. de Hoochstraat
PW3 verbouwing
Doorlopende VPL 2021
Kansenaanpak 2020-2021
Kansenaanpak 2021-2022
Lijn 3 jaar 21-22
Lijn 3 voor jan 20 - juli 21
OZB 2020
OZB 2021
Teambeurzen 2020-2021 + 2021-2022
Teambeurzen 2019-2020 + 2020-2021
19-892 Funderingsonderzoek MLA
19-898 Helling fietsen IVKO
20-1625*Fundament vervolg 19-892*
20-1704* Eesterenlaan
Doorlopende VPL 2020
Eerste inrichting Mauritskade (HVP 13-110)
Spoedaanvraag IVKO 3e Oosterpark 2020
Kansenaanpak 2019-2020
KIEMM
Mauritskade nieuwbouw (HVP 15-099)
OZB 2019
Totaal rekening courant Gemeente A'dam

2021

2020

102.287
298.131
-11.002
449.030
-10.405
-237.146
-7.473
1.025
4.117
-175.455
-46.246
804.699
396.711
9.788
-1.368
-59.061
-8.395
-31.615
-12
10.104
43.855
9.503

29.674
-222
-34.052
38.831

1.541.072

69.580

-258.215
-331.246
483.134
129.412

-33.696

-127.170
10.104
-26.250
-54.143
3.749
18.093
-3.562
28.406
-26.700
216.940
-9.619
11.128
-42.083
163.675
-21.083
234.685

Doorlopende verplichtingen 2021
De doorlopende verplichtingen betreffen vergoedingen voor huur van gebouwen en gymlocaties. Bij
de vaststelling door de gemeente wordt elke individuele post van de subsidie apart afgerekend.
Omdat de realisatie van kosten altijd afwijkt van de aanvraag (en toekenning) heeft dit geleid tot
terugvorderingen. Overschotten voor elke post moeten namelijk terugbetaald worden aan de
gemeente, terwijl overschrijdingen voor rekening van de MSA zijn.
Het gepresenteerde bedrag is gebaseerd op de conceptafrekening die aan de accountant wordt
voorgelegd.
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Huisvestingsvoorzieningen
In bovenstaand overzicht zijn de posten die met een nummer beginnen huisvestingsvoorzieningen.
De nummers corresponderen met de subsidienummers van de afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg
(OJZ) van de gemeente Amsterdam. Alle bedragen tot en met HVP (Huisvestingsplan) 2022 zijn
toegekend. De eerste twee cijfers van het nummer betreffen het jaar van toekenning. Aan de
nummers is te zien dat ze van recente datum zijn, en nog niet afgerond.
In bovenstaande lijst zijn een aantal grote bouwprojecten voor het MLA vertegenwoordigd:
• A&C nieuwbouw van het MLA; de oude gebouwen worden gesloopt en er komt nieuwbouw
voor in de plaats.
• A&C sloop. Voor de sloop van de oude gebouwen is een apart budget toegekend.
• B&D renovatie MLA; de daken zijn vervangen en de gebouwen worden gemoderniseerd.
• Sluisbuurt; de MSA krijgt een nieuwe school in de Sluisbuurt. In 2020 zijn de eerste stapjes
gezet met de selectie van een architect en bouwmanager.
In totaal zal aan deze bouwprojecten de komende jaren ongeveer 60 mln. besteed gaan worden, te
betalen door de gemeente Amsterdam.
Academische Werkplaats en Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep
De gemeente Amsterdam steekt veel geld in het aantrekkelijker maken van het vak van docent. Dit
gebeurt via vijf lijnen vanuit de Taskforce Lerarentekort. De MSA is penvoerder voor de Academische
Werkplaats en voor het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep, beiden lijn 3. Het betreft
meerjarige projecten waarbij het grootste deel van het geld naar onderwijsinstellingen buiten de
MSA gaat (po/vo/hbo/wo).
Per saldo is de vordering op de gemeente Amsterdam op balansdatum gegroeid per december 2021.
Dit heeft helemaal te maken met de (nieuw)bouwprojecten MLA. Er is in 2021 aan deze projecten
meer uitgegeven dan er aan subsidie van de gemeente Amsterdam is ontvangen. Dit zijn
momentopnames. Uitgangspunt is dat de MSA uiteindelijk 1.500k zelf zal investeren op de locatie
Pieter de Hoochstraat, waarvan 535k uit de voorziening groot onderhoud. Voor de nieuwbouw in de
Sluisbuurt is het uitgangspunt dat de subsidie van de gemeente voldoende is voor de realisatie van
de panden.
1.5.5

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Ouderbijdragen
Detacheringen
Kruisposten salaris
Verhuur
Electra/gas
Voorschot materieel
Overige
Totaal overige vorderingen

2021

2020

2.417
32.816
38.384

7.717
18.887
15.960
23.383
58.213
10.370
11.333
145.864

15.020
4.872
93.509

76

Ouderbijdragen
De post ouderbijdragen bestaat uit nog te ontvangen iDeal-bedragen die op balansdatum al wel door
de ouders zijn betaald, maar die nog niet zijn bijgeschreven op de bankrekening van de MSA. Alle
overige vorderingen op het gebied van ouderbijdragen zijn verantwoord onder de post debiteuren.
Electra/gas
In de jaarrekening van 2020 stond er een vordering van 58.213. In 2021 is deze vordering er niet. Dit
komt doordat het gasgebruik van 2020 pas in 2021 werd afgerekend, waarbij de MSA geld terug
kreeg van DVEP.
In 2021 wordt er voor elke maand apart afgerekend door DVEP
1.5.6

Overlopende activa

De overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:

Vooruitbetaalde premie WGA ERD
Nog te ontvangen huur Volksuniversiteit
SOVOP nog te ontvangen NOA aug-dec 2021
ROC nog te ontvangen Vakmanschap
Begeleiding leerlingen
Beveiliging
Boeken
CJP
Contributies
Digitale leermiddelen
Drukwerk
Evenementen
Examens
Huur hardware
Kopieerkosten
Leermiddelen
Onderhoudscontract
Overig
Reintegratie
Scholing
Software
VAVO
Verzekeringen
Werkweek
Werving/PR
Werving personeel
Totaal overlopende passiva

2021

2020

161.058
12.500
19.671
225.853
6.708

118.622

860.321
4.955
67.684
1.640
9.390
3.000
1.050

16.928
72.418
6.182
825.581
12.083
4.920
49.801

1.880
7.692
7.930
52.977
3.377
43.414
260.072
18.779
29.405
8.827
4.991
1.811.294

7.930
41.375
1.815
15.738
234.280
28.748
2.367
12.314
4.769
1.457.752
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Premie WGA ERD
De premie wordt jaarlijks vooruitbetaald. Het bedrag is groter omdat de premie gestegen is in 2022.
ROC vakmanschap
Oostpoort verzorgt samen met het ROC van Amsterdam een doorlopende leerlijn. Gezien het feit dat
de uitvoering vooral bij Oostpoort ligt draag het ROC een deel van hun bekostiging over. Het te
ontvangen bedrag is in 2021 hoger, omdat de vergoeding voor schooljaar 2020-2021 nog niet is
ontvangen, en dat geldt ook voor de periode augustus t/m december 2021.

1.7

Liquide middelen

Bank
Kas
Totaal afschrijvingslasten

2021

2020

11.012.317
15.745
11.028.061

12.917.626
15.875
12.933.501

De liquide middelen staan tot een bedrag van €62.375 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een
Bankgarantie Dekkingsrekening. De bankgarantie is afgegeven aan het ROC van Amsterdam inzake de
huur van een schoolpand. De MSA heeft het pand inmiddels verlaten.

Passiva
2.1

2.1.2
2.1.3

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Totaal eigen vermogen

Saldo
1/1/2021
7.436.737
80.000
7.516.737

Resultaat
2021
2.019.599
2.019.599

Overige
mutaties 2021
80.000
-80.000
-

Saldo
31/12/2021
9.536.335
9.536.335

De MSA heeft naast subsidies van rijk en gemeente ook een zogenaamde derde geldstroom, die
bestaat uit onder andere verhuuractiviteiten. Desondanks wordt er geen splitsing gemaakt tussen
privaat en publiek vermogen.
In 2014 heeft de MSA het vermogen (€90.000) ontvangen van de Stichting Leermiddelenfonds
Amstellyceum. Deze stichting was gelieerd aan een voormalige school van de MSA, het
Amstellyceum. Er is afgesproken dat €80.000 van het vermogen wordt besteed aan faciliteiten voor
leerlingen bij/rondom de nieuwbouw van Metis. Met het activeren van de eigen investering van de
Eerste inrichting Mauritskade in 2021 is dit bedrag besteed. Hiermee is de bestemmingsreserve
besteed.
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2.4

Voorzieningen

Onderhoud

Stand
1-1-21
2.297.954

Dotaties
2021
900.000

Spaarverlof

361.155

50.005

Jubilea

304.003

23.451

Langdurig zieken

230.996

25.364

1.741.944

309.314

PB 120 uur

94.182

15.464

Transisitievergoedingen

84.092

PB 50 uur

WW en WOVO
Totaal

Besteding
2021
660.180

Vrijval
2021
0

Stand
31-12-21
2.537.774

52.860

358.300
327.454

220.999

109.646
27.595

75.172

15.148

5.189.498

1.338.746

35.362
2.051.258

660.180

56.497

2.813

87.507

304.267

5.563.798

Voorziening groot onderhoud
De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud voor zover de
gemeente Amsterdam deze kosten niet vergoedt. Deze egalisatie speelt een rol in zowel de tijd
(verspreiding over de jaren) als de plaats (risicoafdekking afzonderlijke scholen). De kosten van het
onderhoud die door de gemeente Amsterdam worden vergoed, lopen niet via de voorziening, maar
via de rekening courant met de gemeente.
In 2021 is geen nieuw groot onderhoudsplan opgesteld (wel in 2017). De dotatie is (dus) gelijk aan
die van 2017. In 2022 zal het groot onderhoudsplan worden geactualiseerd.
De onttrekking aan de voorziening (660k) was in 2021 lager dan de dotatie (900k).
Overige voorzieningen
• Spaarverlof: deze voorziening betreft het door overwerk van personeelsleden gespaarde
bedrag tot en met 2021. Uit deze voorziening worden de loonkosten van de vervangers
betaald.
• Jubilea: de voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van de
jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. De voorziening
ambtsjubilea wordt geschat conform het onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Er wordt een
bedrag van €761 per fte gereserveerd in 2021. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
• Langdurig zieken: de hoogte van de voorziening wordt bepaald door de loonkosten van
langdurig zieken te berekenen vanaf 1 januari 2022 tot het moment dat zij ziek uit dienst
gaan. Het gaat dus alleen om langdurig zieken waarvan het de verwachting is dat zij ziek uit
dienst zullen gaan. Voor langdurig zieken die naar verwachting zullen herstellen, is geen
voorziening gevormd. De afweging ziek uit dienst – herstel is door de casemanager van de
MSA gemaakt. Op de balansdatum is een voorziening gevormd voor twee personen (in 2020:
zes). De hoogte van de voorziening is in 2021 gedaald; het beleid van de MSA is daar ook op
gericht. De uit te betalen transitievergoeding wordt sinds 2021 niet meegenomen in de
voorziening, omdat deze retour wordt ontvangen van het UWV. Ook de langlopende
vordering op het UWV wordt niet meer opgenomen in de jaarrekening.
• Voorziening persoonlijk budget 50 uur: Elke fte heeft sinds 1 augustus 2014 recht op 50 uur
extra verlof. Het in de voorziening verantwoorde bedrag betreft het gespaarde deel.
Verlofuren die ouder zijn dan vier jaar worden “bevroren”. Dat wil zeggen dat het bedrag
wordt “vastgezet” na vier jaar, en bij stijgende lonen wordt het aantal uren verlof dat in de
toekomst kan worden opgenomen dus lager.
• Voorziening persoonlijk budget 120 uur: Medewerkers boven 56 mogen bovenop de 50 uur
ook nog 120 uur extra opnemen, die voor 50% door de werkgever wordt betaald. Als zij dit
niet doen, kunnen zij later besluiten om dit met terugwerkende kracht alsnog te doen,
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•
•

weliswaar met een maximumaantal uren per jaar. Hiervoor is in 2016 voor het eerst een
voorziening gevormd. Hierbij speelt de kans dat medewerkers dit gaan doen een rol.
Er wordt een voorziening Transitievergoedingen aangehouden voor medewerkers die alleen
een tijdelijk contract hebben. Uitgangspunt daarbij is dat de helft van deze contracten niet
verlengd of omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd.
Toekomstige WW- en WOVO-uitkeringen. De hoogte van de voorziening is afhankelijk van de
uitkeringen in december 2021 en van een gehanteerde werkhervattingskans. Deze
voorziening is in de laatste jaren gedaald en blijft in 2021 op een laag niveau.

2.6

Kortlopende schulden

2.6.8

Overige schulden

De overige schulden zijn als volgt opgebouwd:

Vooruitontvangen ouderbijdragen
Nog te betalen boekencontract
Vooruitontvangen creditnota's boeken
Vooruitontvangen creditnota's digitale leermiddelen
Vooruitontvangen subsidie taalassistent
BTW
Kruisposten salaris
Overig
Totaal overige schulden

2021

2020

38.558
157.940
16.200
6.934
8.624
1.680
10.088
340
240.364

325.685
157.940

11.816
20.617
516.058

Vooruitontvangen ouderbijdragen
De ouderbijdragen worden in de baten geboekt volgens het 5/12 – 7/12 principe (matching). Omdat
de inning niet in dat ritme gebeurt, ontstaat op balansdatum een schuld of vordering. Het
vooruitontvangen bedrag is in 2021 veel lager dan in 2020 omdat het MLA (de grootste school) pas
na de jaarwisseling is begonnen met het factureren van de ouderbijdrage voor het schooljaar 20212022.
Nog te betalen boekencontract
Dit betreft het bedrag dat naar verwachting nog betaald moet worden voor de schooljaren 20162017 en 2017-2018. Het langlopende conflict met boekenleverancier Van Dijk hierover is op
balansdatum 31 december 2021 nog steeds niet opgelost. Het bedrag is hierdoor ongewijzigd.

80

1.5.2

OCW

Specificatie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ad 2

Beurs studieverlof
Corona Inhaal
Nieuwkomers maatwerk
Opleidingsschool
Verrekening uitkeringen individueel
Voorkomen onnodig zittenblijven
Voortijdig schoolverlaten
Zij-instroom 2019
Zij-instroom 2020
Zij-instroom 2017
LOF
Vrijroosteren leraren
Totaal Rekening courant OCW

2021

2020

40.903150.30040.63635.72220.06731.25040.0001.544950-

26.227664.05094.11320.12916.63640.0001.5449.2503.67218.88931.206925.716-

361.371-

Corona-inhaalsubsidie 2020-2021

De MSA heeft niet in alle gevallen minimaal 85% van het aantal leerlingen waarvoor de subsidie is
aangevraagd, succesvol bereikt. Het hier gepresenteerde bedrag van €150.300 is het naar
verwachting terug te betalen deel van de subsidie.
Ad 3

Nieuwkomers 2019

Uitgangspunt is dat een aantal leerlingen door de accountant wordt 'geschrapt' omdat
documenten, om de nationaliteit of datum-in-Nederland te onderbouwen, ontbreken
Ad 5

Verrekening uitkering individueel

De laatste drie maanden van de verrekening uitkeringen die betrekking hebben op 2021 hebben pas
in 2022 plaatsgevonden.
De overige bedragen worden veroorzaakt doordat:
• Het betalingsritme van OCW niet gelijk loopt met het ritme van de baten (Beurs studieverlof,
Opleidingsschool, Voorkomen onnodig zittenblijven, Voortijdig schoolverlaten).
• Er doelsubsidies zijn betaald die op balansdatum nog niet besteed zijn (zij-instroom).
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2.6.9

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn als volgt opgebouwd:

Te betalen vakantiegeld
N.t.b. Bindingsrecht
Overdracht subsidie
Nog te betalen vaste lasten
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen OZB
Afvalophaal
Begeleiding leerlingen
Beveiliging
Belasting
Boeken
Contributies
Drukwerk
Huur gymzaal
Inhuur personeel
Kopieerkosten
Onderhoud
Porti
Projecten
Reintegratie
Scholing
Schoonmaak
Software
Werving personeel
Overig
Totaal overlopende passiva

2021

2020

1.214.875
101.253
162.537
156.604
24.189
156.541

1.154.189
100.225
206.983
156.792
21.392
78.000
1.015
6.400

2.531
6.392
13.485
1.148
16.346
51.311
15.026
1.809
3.280

70.252
3.720
13.570
5.552
25.866
14.647
2.298
3.275
1.800
6.941

55.618
1.777
1.873
3.600
20.768
2.007.312

26.262
1.902.829

OZB
Deze post bestaat uit twee delen:
• Nog te betalen OZB: inschatting van de heffing (aanslagen zijn nog niet ontvangen): 63.000;
• Belasting: na balansdatum ontvangen aanslagen voor 2021: 93.541.
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Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen

Huur gymlocaties
De MSA huurt verscheidene gymlocaties (binnen en buiten) en heeft daartoe contracten afgesloten.
Per jaar is hier ongeveer €374.000 mee gemoeid.
Printen/kopiëren
De MSA heeft per 1 oktober 2019 een vijfjarig contract afgesloten voor alle
printers/kopieermachines. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, hangt in grote mate af van het aantal
kopieën, maar zal ongeveer €135.000 per jaar bedragen.
BAPO
De MSA heeft geen voorziening voor toekomstige BAPO.
Vordering op OCW inzake overgang lumpsum
Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging vo wordt
een vordering op OCW opgenomen ter hoogte van de op balansdatum bestaande schuld aan het
personeel inzake de tot en met december opgebouwde vakantiegeld-aanspraken én de op
balansdatum verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand december met
een voorgeschreven maximum van 7,5% over de personele lumpsum.
Berekening:
De personele lumpsum bedraagt:
De lumpsumvergoeding zou op basis van 7,5% dan maximaal zijn:
De schuld per balansdatum is:
1) Vakantiegeld juni t/m december 2021
2) Loonheffingen december 2021
3) Pensioenpremies december 2021

36.750.552
2.756.291
1.214.875
1.810.638
540.853
3.566.366

Conflict boekenleverancier
De MSA heeft als onderdeel van een 'collectief' een contract met boekenleverancier Van Dijk
afgesloten. Over (de interpretatie van) dit contract bestaat onenigheid tussen de MSA (of eigenlijk
het collectief) en Van Dijk. In de kosten is een lager bedrag opgenomen dan het door Van Dijk
gefactureerde bedrag. Voor 2016-2017 is het verschil €246.000. Voor 2017-2018 is het verschil
€200.000. Voor het schooljaar 2018-2019 heeft Van Dijk tot op heden een veel lager bedrag
gefactureerd dan in de twee schooljaren daarvoor. Het bedrag komt min of meer overeen met de
uiteindelijk door de MSA te verwachten kosten. Onduidelijk is op dit moment of Van Dijk nog meer
kosten voor het schooljaar 2018-2019 in rekening zal brengen.
In totaal is het verschil tussen gefactureerde bedragen van 2016-2017 + 2017-2018 op dit moment
€446.000. De MSA heeft in deze jaarrekening deze kosten niet opgenomen omdat het naar de
stellige indruk van de MSA zeer onwaarschijnlijk is dat deze kosten realiteit worden.
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6

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Statutaire naam

Juridische Vorm Statutaire zetel

Samenwerkingsverband VO
Amsterdam - Diemen

Vereniging

Amsterdam

Code activiteiten Deelname
(één of meer)
percentage
4
NVT
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Toelichting op de exploitatierekening over 2021

BATEN
3.1+3.2 Rijksbijdrage

3.1.1
3.1.2
3.1.2
3.1.2

Lumpsum incl Gratis Leermiddelen
Samenwerkingsverband
Bestemmingsbedragen OCW
Overdracht andere besturen

2021

2020

36.750.552
1.679.402
10.584.796
-168.403
48.846.347

34.620.960
1.656.724
6.448.010
-157.592
42.568.102

Onder 3.1.1 zijn de subsidies opgenomen die vanaf 2022 gezamenlijk in de vereenvoudigde
bekostiging zullen worden opgenomen. De reden hiervoor is dat er vanaf schooljaar 2020-2021 een
nieuw allocatiemodel is ingevoerd (de verdeling van de basisbekostiging over de scholen). Dit nieuwe
allocatiemodel is geënt op de vereenvoudigde bekostiging, waarvan destijds nog werd verwacht dat
deze in 2021 zou worden ingevoerd. Door het nieuwe allocatiemodel is het niet meer mogelijk om de
personele lumpsum, materiële lumpsum en subsidie gratis leermiddelen te splitsen.
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

Huur gymlocaties
OZB
Kansenaanpak
KIEMM
Teambeurzen
Kleurrijk beroep
Academische werkplaats
Overige
Totaal baten Gemeente

2021

2020

163.615
197.344
89.113
67.083
89.896
21.130
5.505

135.768
149.801
150.647
131.115
102.341
61.029
6.913
18.624
756.238

633.686

De MSA is penvoerder van twee projecten van de gemeente Amsterdam om het beroep van
leraar aantrekkelijker te maken (Academische werkplaats en Leraar in Amsterdam: een
kleurrijk beroep). De bedragen die in de baten zijn verantwoord zijn de bedragen die aan de
MSA zelf zijn toegekend voor geleverde inspanningen. Het overgrote deel van de subsidies
wordt verdeeld over een veelheid aan onderwijsbesturen in de stad en aan externe partijen.
Dit laatste blijft buiten de resultatenrekening van de MSA; deze transacties lopen via de
balans (rekening courant gemeente Amsterdam).
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3.5

3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.5
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8

3.5.2

Overige baten

Ouderbijdragen
Verhuur
Detachering
ROC vakmanschap
Nuffic
NOA
Regres
Hulpacties
GGD project
Levvel Pi
Montessori basiscursus
Esprit/sterk techniek onderwijs
Ontwerplabs
UWV
Overige
Totaal overige baten

2021

2020

781.306
53.942
76.427
153.435
32.886
-16.928
28.708
5.855
11.495
6.250
875

590.364
146.983
90.300
296.271
29.492
61.944
8.790
2.356

12.050
1.146.302

9.162
64.475
-12.252
24.370
1.312.255

Ouderbijdragen

De ouderbijdragen zijn hoger dan in 2020 doordat in dat schooljaar door corona veel activiteiten
werden geschrapt, waardoor er minder ouderbijdragen werden gevraagd van de ouders.
3.5.5

ROC Vakmanschapsroute

De MSA verzorgt samen met het ROC van Amsterdam een doorlopende leerlijn. Omdat het grootste
deel van de uitvoering bij Oostpoort ligt, draagt het ROC een deel van de bekostiging over. In 2020
was het bedrag hoger, omdat het toen om een overdracht voor meerdere schooljaren ging.
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LASTEN
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.4

4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3
4.1.3.3

Personele lasten

2021

2020

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal loonkosten
AF: opbrengst UWV ziektekosten
Netto loonkosten

28.368.440
3.887.726
4.678.230
36.934.397
-326.782
36.607.615

26.334.138
3.492.446
4.092.132
33.918.716
-241.212
33.677.504

Inhuur personeel
Mobiliteit
Dotatie voorziening spaarverlof
Vrijval voorziening spaarverlof
Dotatie voorziening personeel
Vrijval voorziening personeel
Werkkostenregeling
Re-integratie/ ARBO
Personeelsvoorziening
Reiskosten
Werving personeel

1.127.816
90.310
50.005
-55.673
388.741
-248.594
162.198
124.305
93.810
33.851
39.163

506.787
44.774
64.110
-75.115
703.972
-344.035
65.856
129.522
66.829
24.782
45.588

38.413.547

34.910.576

Totaal personele lasten

Netto loonkosten
De totale loonkosten zijn in 2021 hoger dan in 2020. De toename is €2.930.110 ofwel 8.7%.
In bijlage C4 zijn de fte-aantallen van de MSA te zien. Uit dit overzicht blijkt dat het aantal fte van de
MSA in 2021 is toegenomen van 422 naar 437 (+3.5%).
Meer fte, meer loonkosten dus. Het overige deel van de hogere loonkosten (5.2%) wordt veroorzaakt
door hogere pensioenpremies, hogere lonen in de cao 2020, een thuiswerkvergoeding voor alle
medewerkers, fietsvergoedingen en periodieken.
Mutaties voorzieningen
Voor een toelichting op de mutatie van de personele voorzieningen, zie de toelichting op de balans
(2.4 Voorzieningen)
4.2

4.2.2
4.2.3

Afschrijvingen

Afschrijving gebouwen
Afschrijving inventaris/hardware
Totaal afschrijvingslasten

2021

2020

172.239
954.291
1.126.530

201.811
733.990
935.801
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Afschrijving gebouwen
De afschrijving van gebouwen is lager doordat één van de gebouwen per 1 augustus 2020 helemaal
was afgeschreven.
Afschrijving inventaris/hardware
Deze afschrijving is hoger, doordat er veel investeringen zijn gedaan in 2021. Zie de toelichting op de
Materiële vaste activa.

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huisvestingslasten

Huur
Dotatie groot onderhoud
Klein onderhoud
Energie / water
Schoonmaak
Belastingen
Beveiliging
Totaal huisvestingslasten

2021

2020

380.902
900.000
277.165
599.228
911.987
243.449
138.102
3.450.834

245.466
900.000
320.530
588.668
913.971
211.334
89.410
3.269.379

4.3.1 Huurlasten
De huurlasten betreffen de huur van externe gymlocaties. Deze zijn in 2021 met 55% gestegen. De
oorzaak ligt bij MLA en Oostpoort.
Bij het MLA zijn de eigen gymzalen gesloopt, waardoor meer externe gymzalen gehuurd moesten
worden. Daarnaast is er in 2021 weer meer buiten gegymd dan in 2020 (minder schoolsluitingen
door corona).
Bij Oostpoort wordt sinds 2021 veel buiten gegymd. Dit zorgt voor hogere kosten.
4.3.2 Dotatie voorziening groot onderhoud.
Zie de toelichting bij de balanspost voorziening groot onderhoud.
4.3.3 Klein onderhoud/exploitatie
Deze kosten zijn licht gedaald.
4.3.4 Energie en water
De vaste lasten zijn in 2021 ongeveer gelijk gebleven. Hierbij moet aangetekend worden dat er voor
gas voor een deel van de panden nog geen volledige afrekening heeft plaatsgevonden voor het
werkelijke verbruik. Voor een deel bestaan de kosten alleen uit voorschotnota’s.
Voor elektriciteit is dit voor alle panden voor het gehele jaar 2021 het geval.
4.3.5 Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn gelijk gebleven in 2021
4.3.7 Beveiliging
Deze kosten zijn (percentueel) fors hoger dan in 2020. Dit heeft er met name mee te maken dat er
veel alarmopvolgingen zijn geweest in 2021.
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4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4

4.4

Overige materiële lasten

Administratie
Inventaris
Onderwijsactiviteiten
Extra onderwijsactiviteiten
Onderwijs ondersteunende materialen
Kopieerkosten
Algemene kosten
Dotatie voorziening materieel
Vrijval voorziening materieel
Leefklimaat
Totaal overige materiële kosten

2021

2020

777.638
196.831
1.887.041
905.333
9.510
170.378
1.370.283
257.640
5.574.653

694.725
205.750
1.715.359
749.959
9.524
177.910
1.385.689
246.905
5.185.821

Overige materiële lasten

De overige materiële lasten zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020 met 429kk, wat
overeenkomt met 8%.
Onderstaand worden de relevante verschillen met 2020 besproken.
4.4.1

Administratiekosten

De administratiekosten zijn gestegen met 83k (12%). Deze stijging is verdeeld over een groot aantal
begrotingsposten. De grootste stijging zit in de post software (29k).
4.4.2

Inventaris

De post inventaris in ongeveer gelijk gebleven.
4.4.2

Onderwijsactiviteiten

De kosten van onderwijs zijn gestegen met 172k (10%).
Het grootste deel wordt veroorzaakt door hogere kosten van boeken / digitale leermiddelen. Deze
post is gestegen met 119k (8%). Dit is in lijn met het stijgende leerlingenaantal en stijgende prijzen.
4.4.2

Extra Onderwijsactiviteiten

De kosten van Extra Onderwijsactiviteiten zijn gedaald met 155k (11%).
Een daling is te zien bij de kosten van Begeleiding leerlingen (109k)
Een stijging van de kosten is te zien bij Evenementen en werkweken (266k). Dit komt doordat er in
2021 minder activiteiten gecanceld zijn door corona dan in 2020.
4.4.2

Kopieerkosten

De kopieerkosten zijn ongeveer gelijk gebleven.
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4.4.4 Algemene kosten
De algemene kosten zijn ongeveer gelijk gebleven (-/-15k; -/-1%).
Gestegen zijn de kosten voor scholing (107k; 23%).
Gedaald zijn de advieskosten (-/-75k; 25%).
4.4.4

Leefklimaat

De kosten van Leefklimaat zijn in 2021 gestegen met 11k; 8%).
De kosten van catering zijn gedaald met 49k.
Daar staat tegenover dat de kosten van examens zijn gestegen met 60k.
5 Financiële baten en lasten
De financiële baten zijn 41k negatief. Dat wordt veroorzaakt door negatieve rentetarieven van de
huisbankier. Om die reden heeft de MSA de liquide middelen in de loop van 2021 ondergebracht bij
de Schatkist.
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8

Voorstel resultaatbestemming

Aan het bestuur is voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

9

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen zaken voorgedaan die hier tot een opmerking nopen.

10

Fte, medewerkers

Een overzicht van het aantal medewerkers/fte van de MSA:

Aantal medewerkers
Aantal fte
Gemiddelde
aanstellingsomvang

11

2021
565
437
0.77

2020
555
422
0.76

2019
534
405
0,76

2018
513
393
0,77

2017
521
400
0,77

2016
523
405
0,78

Honoraria accountants

Een overzicht van de accountantslasten:

Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controle
opdrachten
Honorarium fiscale adviezen
Honorarium andere nietcontrolediensten
Totaal accountantslasten

2021

2020

2019

2018

2017

41.331
7.623

20.541
13.734

39.642
9.216

30.983
9.680

35.157
6.006

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4.235

48.954

34.275

48.858

40.663

45.398

Bij het bedrag honoraria 2020 is aansluiting gehouden met het bedrag dat in de jaarrekening is
opgenomen. Hierbij is inbegrepen dat een reservering van de accountantskosten in de jaarrekening
van 2019 te hoog was, en is afgeboekt in 2020. Dit betreft €7.264. De reële accountantskosten die
betrekking hebben op 2020 zijn dus € 41.539.
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WNT: Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2021 Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (hierna: MSA)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
MSA. Het voor MSA toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000 (Onderwijs, Klasse D, 9-12
complexiteitspunten).
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

6
3
3
12

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrek k ing en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrek k ing vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bedragen x € 1

A. van Steenis

Functiegegevens
Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021
1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte
1,0
Gewezen topfunctionaris?
Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 132.400
€ 22.390
€ 154.790

Individueel bezoldigingsmaximum

€ 163.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding: zie

€ 154.790
NVT

Gegevens 2020
Functiegegevens
Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019
1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2020 (fte)
1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?
Ja
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 130.337
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 20.491
Totaal bezoldiging 2020
€ 150.828
Individueel bezoldigingsmaximum

€0

€ 157.000
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel WNT-maximum
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2020
Individueel WNT-maximum

A. Grimme

A. DönszelmannM. Cornelissen

Voorzitter
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

€0
€ 24.450

€ 4.000
€ 16.300

€ 4.000
€ 16.300

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

25/6 - 31/12

€0

€ 4.000

€ 4.000

€0

€ 4.000

€ 4.000

€ 23.550

€ 15.700

€ 15.700

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
Bedragen x € 1

J. Walma van
der Molen
Functie
Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021
1/1 - 31/12
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel WNT-maximum
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2020
Individueel WNT-maximum

M. Meeter

I. Sluiter

Lid
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

€ 3.500
€ 16.300

€ 3.500
€ 16.300

€ 3.000
€ 16.300

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.000

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.000

€ 15.700

€ 15.700

€ 15.700
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13 MODEL G

2021

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen in
verslagjaar

€

€

Kenmerk

Datum

LOF "Help mij het zelf te doen"

LOF18-0235

19-mrt-19

25.084

LOF Beeldend C urriculum 2020

LOF18-0123

19-mrt-19

33.026

C apaciteitentesten

C AP2126157VO 9-nov-21

C orona 20-21 Inhaal- en
ondersteuningsprogramma
C orona 20-21 Inhaal- en
ondersteuningsprogramma
C orona 21-22 Inhaal- en
ondersteuningsprogramma

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd en
nog niet geheel
afgerond
afgerond
aankruisen wat van toepassing is

83.200

83.200

X
X
X

181.800

181.800

X

IOP2-26157-VO 16-okt-20

558.000

558.000

X

IOP4-26157-VO 9-jun-21

780.300

780.300

IOP-26157-VO

10-jul-20

X

Beurs studieverlof 20-21

1091654-01

22-sep-20

44.960

44.960

Beurs studieverlof 21-22

1165688-01

20-aug-21

58.547

58.547

Beurs studieverlof 21-22

1177361-1

21-sep-21

21.859

21.859

Beurs studieverlof 21-22

1179234-1

20-okt-21

Opleidingsschool 21-22

1183937-03

22-nov-21

290.813

156.894

Voorkomen Onnodig Zittenblijven VOZ2.. X3

21-mei-21

73.900

73.900

Vrijroosteren leraren

VRL19017

9-dec-19

284.625

85.388

Zij-instroom

1093506-1

20-okt-20

20.000

Zij-instroom

845657-1

20-jun-17

20.000

Zij-instroom

1027562-01

19-dec-19
Totaal

10.286-

X
X
X
X
X

10.286-

X
X
X
X

20.000
2.485.826

X

2.034.560
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G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van

Ontvangen t/m Totale

de toewijzing

verslagjaar

€

Totaal

€
-

Te verrekenen

kosten

ultimo verslagjaar

€

€

-

-

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Bedrag van

Saldo

Ontvangen in

Lasten in

Totale

Saldo nog

de toewijzing

01-01-20

verslagjaar

verslagjaar

kosten

te besteden

31-12-20

ultimo

Datum

verslagjaar
€

Totaal

€
-

€
-

€

€

-

-

-

-

€
-

-
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Juliette Walma van der Molen
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Polderweg 3
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Berry Bock (directeur bedrijfsbureau)
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Montessori Lyceum Amsterdam
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1072 ST Amsterdam
C. van Eesterenlaan 50
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Directie: Wrister Grommers (rector)
Margot Banning-Focke (conrector)
Montessori Lyceum Oostpoort
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Directie: Joyce de Grand (directeur)
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Dit is een separaat document.
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