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1. Jaarverslag
1.1

Verslag van het bestuur

Het bestuur van SLO, landelijk expertisecentrum voor het curriculum, biedt
hierbij zijn jaarverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december
2021.
Onze bijdrage aan het Nederlandse onderwijs
Alle leerlingen hebben recht op inspirerend en doordacht onderwijs. Ze hebben
recht op onderwijs dat hen helpt hun potentieel te ontwikkelen. En op onderwijs
dat hen toerust om als volwassen burgers te leven en te werken in onze
democratische samenleving. Goed onderwijs vraagt om een doorlopend debat
over wat waard is om geleerd te worden. SLO verbindt onderwijspartijen met
elkaar en voert met hen het gesprek over de inhoud van het onderwijs. We
baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke
inzichten. We zijn daarbij kritisch en durven keuzes te maken. Zo zetten wij
onze expertise in ten behoeve van het onderwijs in Nederland.
Deze lijn was ook in 2021 de rode draad voor alle activiteiten en projecten van
SLO.
Onze missie
Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen
voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor
een doordacht curriculum. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het
niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij
aan de kwaliteit van het onderwijs.
Juridische structuur
SLO is een stichting. De statutaire naam is Stichting Leerplanontwikkeling
(SLO). SLO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Oost Nederland onder nummer 06085916. SLO is statutair
gevestigd in Enschede; het vestigingsadres is in Amersfoort. Bestuurders,
tevens UBO’s, zijn de heren J. Divis en S. Tromp.
Organisatiestructuur
SLO heeft de volgende primaire afdelingen:
• Primair onderwijs
• Voortgezet onderwijs
• Advies & onderzoek
• Communicatie
Daarnaast is er één ondersteunende afdeling:
• Bedrijfsvoering
Ook het programma Curriculumbijstelling is rechtstreeks onder de directie
gesitueerd.
Organisatieontwikkelingen
Algemeen
SLO heeft een intensief jaar achter de rug. Zoals voor elke organisatie speelde
Covid19, zowel de ziekte als de maatregelen en de gevolgen daarvan een rol.
De verhuizing naar Amersfoort in coronatijd zorgde er ook voor dat collega’s als
gevolg van thuiswerken niet goed konden landen in de nieuwe organisatie.
17 collega’s maakten in 2021 gebruik van het sociaal plan herhuisvesting of
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vertrokken om andere redenen. Naast de invulling van deze vacatures is het
aantal collega’s uitgebreid ten behoeve van het praktijkgerichte programma
VMBO, waarna 27 nieuwe collega’s grotendeels digitaal moesten worden
ingewerkt. We hebben gewerkt aan een nieuwe interne strategie, die middels
vijf speerpunten is geconcretiseerd.
De directie is trots op het resultaat dat alle SLO-collega’s ondanks deze
ontwikkelingen in gezamenlijkheid hebben opgeleverd, zoals mooie
leerplanproducten, handreikingen en analyses. Maar ook webinars en natuurlijk
verantwoording en communicatie daarover via nieuwsbrieven, onze website en
profilering via social media. En ondanks de coronamaatregelen de contacten
onderhouden met (netwerken van) scholen en andere stakeholders – waaronder
in het Caribisch gebied.
Strategie
Nadat in 2020 de externe Strategische Agenda door SLO is vastgesteld, hebben
we de interne strategie na een organisatiebreed Samenspel op 8 maart 2021
bepaald. SLO wil hiermee vorm geven aan de verdere doorontwikkeling naar
een wendbare netwerkorganisatie met professionals die beschikken over
hoogwaardige vakinhoudelijke en onderwijskundige expertise, die onderling
effectief samenwerken en die het brede onderwijsveld intensief betrekken bij
SLO-activiteiten. De uitwerking van de interne strategie is voorwaardelijk voor
de realisatie van de doelstellingen van de externe strategie.
Om de strategie te concretiseren is er een ontwikkelagenda met vijf
speerpunten gemaakt op basis waarvan acties zijn uitgezet in tijd en waarvoor
budget is vastgesteld. Ook is er een klankbordgroep interne strategie gevormd
met SLO-collega’s met als doel reflectie binnen de organisatie. Het MT haalt zo
feedback op bij de klankbordgroep ten aanzien van de uitvoering van de interne
strategie.
Op voorstel van de directie heeft de RvT in april 2021, tegen de achtergrond van
de interne en externe strategie, de volgende portefeuilleverdeling binnen de
directie vastgesteld.
Intern zijn de algemene bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en
internationalisering ondergebracht bij de algemeen directeur, Jindra Divis. Hij is
verantwoordelijk voor de afdelingen Bedrijfsvoering, VO, Programmateam
Curriculumbijstelling en Managementondersteuning.
Interne kennisontwikkeling en -deling en professionalisering ligt bij de directeur
kennis en innovatie, Sanne Tromp. En hij is verantwoordelijk voor de afdelingen
A&O, PO en Communicatie.
Extern draagt de algemeen directeur de eerste verantwoordelijkheid voor de
algemene bestuurlijke contacten met opdrachtgever en stakeholders. De
directeur kennis en innovatie is aanspreekbaar voor de contacten die de
landelijke kennisinfrastructuur betreffen.
Beide directeuren staan garant voor de verbinding tussen de verschillende
thema's en kunnen elkaar vervangen.
Covid-19
Het jaar 2021 stond evenals 2020 in de hele wereld in het teken van Covid-19.
SLO heeft steeds de maatregelen gevolgd zoals door het kabinet afgekondigd en
voornamelijk thuisgewerkt. Medio 2021 is er meer ruimte geboden aan collega’s
om op kantoor te werken en om bijvoorbeeld scholen te bezoeken. Hierdoor
konden we onze samenwerking aan het curriculum verrijken en verlevendigen.
In april 2021 is tijdens een SLO-middag met SLO-collega’s besproken wat we als
organisatie willen meenemen uit de coronacrisis als het gaat om samenwerken,
ontmoeten en verbinden. Ook is er onderzoek gedaan naar de wensen van
collega’s over de ‘nieuwe norm’ na de coronacrisis. De interne werkcultuur in al
haar facetten wordt in 2022 nader uitgewerkt, in nauw overleg met de
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Ondernemingsraad. In verband met het thuiswerken vanwege Covid-19 heeft
SLO extra vergoedingen toegekend.
Arbeidsvoorwaarden
Ook hebben wij onze woon-werk- en dienstreizenregeling vergeleken met
regelingen van andere organisaties in het publieke domein. Al in 2018 heeft de
directie aangekondigd deze benchmark uit te gaan voeren. Ten tijde van de
besluitvorming over de verhuizing heeft de directie, op verzoek van de
Ondernemingsraad, de wijziging van de regeling woon-werkverkeer en
dienstreizen aangehouden.
In de nieuwe regeling is bepaald dat wij vervoer aanbieden in lijn met de
benchmark, nl. woon-werkverkeer met OV per 2e klas en dienstreizen per 1e
klas. Medewerkers wordt de gelegenheid geboden om het reizen voor
woon-werkverkeer per 2e klas op te hogen naar de 1e klas; dit wordt
gedeeltelijk en tot uiterlijk 1 januari 2023 vergoed door de werkgever. De
directie heeft tevens toegezegd dat er een optie voor flexibele
arbeidsvoorwaarden komt om de gelegenheid te bieden andere
arbeidsvoorwaarden uit te wisselen tegen de ophoging naar 1e klas reizen.
De OR heeft met de nieuwe regeling woon-werkverkeer ingestemd, die per 1
april 2022 ingaat.
Professionalisering
Het Plan Professionele Ontwikkeling 2020-2021 gaat verder op de eerder
ingeslagen weg van investering in de professionalisering van medewerkers op
organisatie-, groeps- en individueel niveau. Dit is belangrijk om
expertisecentrum te zijn en te blijven en een speerpunt in de ontwikkelagenda.
In 2021 zijn individuele scholings- en coachingstrajecten gevolgd. Ook zijn SLOdagen georganiseerd, met externe inhuur en wordt gewerkt aan de
doorontwikkeling van de organisatiecultuur. Het introductieprogramma is
geëvalueerd en uitgebreid met een inductieprogramma, om nieuwe
medewerkers goed te laten landen en integreren. Door Corona is een deel van
de geplande activiteiten niet doorgegaan, daarom is er veel minder gerealiseerd
dan begroot.
Onderzoek en leerstoel
Het beleidsplan Curriculumontwikkeling onderzoek (2020) is in 2021
geëvalueerd en besproken met de Commissie Kwaliteit van de RvT. In het
beleidsplan heeft SLO het voornemen geuit om opnieuw een leerstoel te doen
vestigen aan een Nederlandse universiteit. De beoogde focus is het curriculum;
niet beperkt tot één specifiek vakgebied of thema.
De directie heeft eind 2020 en begin 2021 een ronde gemaakt langs alle
Nederlandse universiteiten waar onderzoek naar onderwijs plaatsvindt op het
niveau van onderzoeksdirecteuren/bestuurders. Dit heeft geleid tot een visie
van SLO op de beoogde inhoudelijke focus van de leerstoel en afspraken met de
Universiteit van Amsterdam om in samenwerking met SLO te komen tot een
leerstoel Curriculum studies. In de eerste helft van 2022 worden kandidaten
hiervoor geworven.
Transitie Communicatie
SLO heeft de ambitie om een heldere positie en rol in te nemen in het
onderwijsveld. De impact van SLO is nauw verbonden met de effectiviteit
waarmee SLO communiceert over haar werk. Een extern bureau heeft een quick
scan gedaan hoe de impact van de externe communicatie vergroot kan worden.
Eind 2021 is een transitieplan opgesteld om de benodigde acties voor
verbetering te verwezenlijken. Het vergroten van de impact van communicatie
is een verantwoordelijkheid van heel SLO. Deze transitie heeft dan ook
raakvlakken met andere ontwikkelingen, nl. het professionaliseren van
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programma- en projectmanagement; het verscherpen van inhoudelijke kwaliteit
en de visie op de Corporate communicatiestrategie.
Financiën
Het is gewenst om de administratieve organisatie en interne
beheersingsmaatregelen bij SLO te verbeteren, zoals ook de accountant in de
managementletter 2021 heeft beschreven. Er wordt gewerkt aan een up-to-date
integrale beschrijving van alle bestaande processen en de daarin geregelde
interne controlemaatregelen. Een van de speerpunten in de ontwikkelagenda,
het plan van aanpak om de interne strategie uit te voeren, is ‘de basis op orde’.
Onderdeel is ook een goede planning & control cyclus. Die wordt opnieuw
beschreven en daarin wordt op logische en efficiënte manier de
programmeringscyclus verweven.
Wijzigingen in het management team
In het voorjaar van 2021 is er een manager Advies & Onderzoek aangesteld,
Monique van der Hoeven, die tot dan manager primair onderwijs was.
In het voorjaar 2021 heeft de manager Bedrijfsvoering gebruik gemaakt van het
sociaal plan herhuisvesting en in de zomer van 2021 is een nieuwe manager
bedrijfsvoering aangesteld, Adinda Liebeton. Zij heeft de gehele bedrijfsvoering
van SLO tegen het licht gehouden.
De programmamanager Curriculumherziening, Bernard Teunis, is benoemd tot
manager PO. In 2021 stuurde hij tevens het genoemde programma aan. De
ontwikkelingen op de afdeling Communicatie hebben geleid tot de aanstelling
van een interim manager Communicatie. In maart 2022 start een nieuwe
manager Communicatie, Maike Krommendijk.
MTO
Een voortdurend aandachtspunt is het welbevinden van medewerkers. Na het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2018 door de Monitorgroep is
eind 2020 opnieuw door de Monitorgroep een MTO gehouden met dezelfde
vraagstellingen als het vorige onderzoek, waardoor de resultaten konden
worden vergeleken met de situatie in 2018. Verwacht werd dat de
coronamaatregelen en het thuiswerken invloed hebben op de resultaten.
Daarom is hiervoor extra aandacht in het onderzoek geweest.
De resultaten zijn begin 2021 opgeleverd. De conclusie is dat de betrokkenheid
van de SLO-ers in die twee jaar is toegenomen. De algemene tevredenheid is
gestegen van 7,0 naar 7,5. Dit is een mooie ontwikkeling. De resultaten zijn in
april 2021 gedeeld met de medewerkers en gekoppeld aan de ontwikkelagenda
van het MT.
Arbeidsomstandigheden
In 2021 is gestart met de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Deze zou eind 2021
worden uitgevoerd. Vanwege beperkingen als gevolg van coronamaatregelen en
vanwege personele wisselingen binnen het team HR eind 2021 is dit uitgesteld
naar het voorjaar van 2022.
Vanwege het vertrek van de vaste bedrijfsarts bij Human Capital Care (HCC) in
2020 en de verhuizing naar Amersfoort is gezocht naar een andere arbodienst.
In dit proces is ook de Ondernemingsraad betrokken. Eind 2021 is met
instemming van de OR besloten ArboNed te contracteren vanaf 1 januari 2022.
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Loon- en functiegebouw
In 2020 en 2021 is gewerkt aan een herziening van het functiegebouw van SLO.
Het doel van deze herziening was om te komen tot actuele, bruikbare,
herkenbare en toekomstbestendige functieprofielen en helder gewaardeerde
functies, waarmee we de doelstellingen en ambities van de organisatie kunnen
realiseren. SLO heeft zich in dit proces laten bijstaan door Berenschot. Begin
2021 is het functieboek vastgesteld en in april 2021 heeft de OR ingestemd met
het functieboek en het plan voor implementatie. Per 1 juli 2021 zijn alle
medewerkers ingedeeld in een functie binnen het nieuwe functiegebouw en
hebben alle medewerkers hun nieuwe functiebeschrijving ontvangen.
Gesprekscyclus
Het beleid voor het voeren van functioneringsgesprekken en de
beoordelingssystematiek is getoetst op de ontwikkelingen binnen SLO met
betrekking tot de strategische agenda en interne strategie. Er is een nieuw
beleidsdocument geschreven, gericht op het ontwikkelingsgerichte jaargesprek.
Dit is voorgelegd aan de OR. Met de nieuwe regeling zet SLO in op de vertaling
van de kernwaarden in de gesprekscyclus. Medewerkers krijgen de
verantwoordelijkheid en ruimte om hun professionele ontwikkeling vorm te
geven, met als basis de nieuwe functie.
In het najaar van 2021 kon voor het eerst worden gewerkt met het herziene
beleid. Evaluatie daarvan zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022.
Strategisch personeelsbeleid
In verband met de krappe bezetting op HR, de hoeveelheid aan vacatures,
vertraging van herijking loon- en functiegebouw, het inrichten van het
programmamanagement Curriculum.nu, de consequenties van het sociaal plan
herhuisvesting en het vertrek van de adviseur HR in het najaar van 2021 is het
opzetten van het proces strategische personeelsplanning (SPP) uitgesteld naar
de eerste helft van 2022.
Ondernemingsraad
Bestuurder en OR hebben in 2021 zeven keer een formele Overlegvergadering
belegd. Bij de vergadering van 11 februari waar OR en bestuurder de algemene
gang van zaken bespraken, was tevens een delegatie van de Raad van Toezicht
aanwezig. Daarnaast heeft er een informeel overleg OR en bestuurder met de
Raad van Toezicht plaatsgevonden in november. Op de agenda voor 2021
stonden de herziening van het loon- en functiegebouw, herziening van de
interne strategie, MTO, duurzame bedrijfsvoering en vitaliteit,
coronamaatregelen en reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Verder werden de
gebruikelijke zaken als jaarrekening, periodieke rapportages en begroting
geagendeerd ter informatie. Ook heeft de bestuurder de OR geïnformeerd over
de evaluatie van de Wet SLOA.
IT
In de zomer van 2021 is een quick scan naar de ICT-omgeving van SLO
uitgevoerd door een onafhankelijk IT bureau. Naar aanleiding daarvan is nieuw
beleid opgesteld. Toen de beide systeembeheerders lieten weten SLO begin
2022 te verlaten is gekozen voor vervanging door inhuur bij Exite ICT.
Enkele jaren geleden is de migratie naar de cloud gestart. Dit project is in
december opnieuw opgepakt door Exite en wordt eind maart 2022 afgerond.
In samenwerking met de afdeling Communicatie is nieuw intranet
geïmplementeerd. Content is bijgewerkt en relevante informatie is weer goed
vindbaar.
Programmering
Tot 2021 was het gebruikelijk subsidieverzoeken te baseren op een groot aantal
projectplannen. Die aanpak is in 2021 aangepast. De subsidieverzoeken vormen
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nu gezamenlijk de inhoudelijke paraplu voor het werk van SLO. Zij vloeien voort
uit onze strategie, de wetenschap, behoeften van onze stakeholders, eigen
inzichten en opdrachten van OCW. Deze inhoudelijke paraplu wordt vertaald in
projectplannen. De afstemming van de projecten met de dossierhouders bij
OCW is door deze werkwijze belangrijker geworden.
In totaal ontvangen we 10,85 miljoen euro instellingssubsidie en vragen we
bijna 5,5 miljoen euro aan projectsubsidies aan. In 2021 hebben we een
onderbesteding van ongeveer 9,5 miljoen euro op het programma
Curriculumbijstelling, vanwege het uitblijven van (politieke) besluitvorming. Dat
bedrag zetten we in in 2022.
Externe ontwikkelingen
Actualisatie onderwijsdoelen
Met zijn brief van 8 maart 2021 aan de Tweede Kamer heeft minister Slob een
punt achter het programma gezet. Curriculum.nu bestaat niet meer. De
actualisatie van het curriculum wordt in de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs gericht op specifieke vakgebieden. Begin december 2021 ontving SLO
hiertoe de opdracht van het ministerie van OCW. Ten aanzien van de kerndoelen
dient nog een politiek besluit genomen te worden alvorens sprake kan zijn van
een opdracht aan SLO.
Stakeholdersgesprekken
In navolging op de afspraken met stakeholders om twee keer per jaar met
elkaar in gesprek te gaan, heeft de directie (in de context van de ontwikkelingen
van Curruculum.nu) collectief en individueel gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van landelijke onderwijsorganisaties (sectororganisaties,
vakbonden, ouderorganisatie, schoolleidersorganisatie, het Cito en CvTE, het
LAKS, de Onderwijsraad) en vertegenwoordigers van landelijke
vakverenigingen. In de gesprekken staat centraal wat organisaties voor elkaar
kunnen betekenen, hoe de huidige functie van SLO wordt ervaren en
beoordeeld, wat de visie is op curriculumontwikkeling en aan welke soort en
inhoud van informatievoorziening, visie- en expertiseontwikkeling en andere
vormen van ondersteuning men in de komende jaren behoefte heeft.
Op 3 november heeft de directie de DG van OCW uitgenodigd voor een
werkbezoek op ons kantoor. Hierbij waren ook de directeuren VO, PO en
beleidsadviseurs van OCW en de voorzitter van RvT aanwezig. Doel was hen te
informeren over onze werkwijze in de projecten en om een gezamenlijk beeld op
te bouwen hoe de betekenis en effectiviteit van SLO in het onderwijsstelsel kan
worden versterkt. Dit was een vruchtbaar overleg en krijgt een vervolg in 2022.
Adviesraad SLO
In het voorjaar van 2019 is de (nieuwe) Adviesraad van SLO van start gegaan.
Vanwege coronamaatregelen is het eerste overleg met de Adviesraad daarna
gehouden in februari 2021. Aan de orde kwam vanuit de ‘strategische ruit’ van
Beleid-Wetenschap-Schoolpraktijk-Maatschappelijke trends: hoe kan SLO meer
ontvankelijk worden voor trends en ontwikkelingen in de samenleving? De
tweede bijeenkomst van de Adviesraad vond plaats op 9 juni 2021. In december
is een derde gesprek gepland, dat niet is doorgegaan vanwege
coronamaatregelen. De thematiek die we op het oog hebben – verder praten
over een systematiek om als expertisecentrum een radar te ontwikkelen voor
maatschappelijke trends en ontwikkelingen – leent zich slecht voor een online
bijeenkomst. Het streven is dat deze bijeenkomst uiterlijk in mei 2022 wordt
gehouden.
SLOA-evaluatie
In opdracht van OCW heeft Oberon de evaluatie van de Wet SLOA uitgevoerd.
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Het rapport evaluatie Wet SLOA is op 24 maart jl. met een reactie van de
minister naar de Tweede Kamer gestuurd. De bevindingen van Oberon waren
over het algemeen positief: de Wet SLOA functioneert in de basis naar behoren.
De borging van publieke taken is actueel, wordt als nuttig en noodzakelijk
ervaren door de breedte van het onderwijsveld en de Tweede Kamer. Het
komen tot leerplankaders wordt gezien als een publieke taak. Expertisecentrum
SLO ondersteunt deze stelselverantwoordelijkheid en hoort daarom onderdeel te
zijn van een wettelijk kader en dit rechtvaardigt een structurele publieke
bekostiging. SLO wordt gezien als een kundig expertisecentrum dat de
wettelijke taak naar behoren uitvoert en onderwijsproducten van goede kwaliteit
levert. Er is geen aanleiding de Wet SLOA aan te passen. Wel worden in het
rapport een aantal aandachtspunten voor verdere verbetering van het
functioneren van de Wet SLOA geformuleerd.
De directie heeft, samen met het MT, een gespreksnotitie opgesteld voor het
gesprek daarover met OCW. Dit heeft ertoe geleid dat SLO vorm kan gaan
geven aan haar belangrijkste ambitie uit de Strategische Agenda 2021-2023:
het zijn van een onafhankelijk expertisecentrum voor overheid en onderwijs. Zo
wordt de positie van SLO meer verhelderd en gaat ook de RvT van SLO jaarlijks
in overleg met de DG van OCW over de lange termijn ontwikkelingen inzake de
stichting. Er komt een gezamenlijk afgestemd normenkader van
kwaliteitsbewaking. Verder biedt de wijze van programmering meer ruimte om
in te spelen op actuele zaken en biedt de kaderregeling de mogelijkheid te
financieren op output. Er wordt een periodiek herijkingsproces curriculum
opgezet. SLO kan zich hiermee beter positioneren en aansluiten bij ontwikkeling
in de samenleving en de bredere sectorontwikkeling. Mooie ontwikkelingen op
de weg naar 2022!
Context 2021
Tot slot nog een opmerking over de context waarin SLO in 2021 heeft moeten
werken. De problemen en belemmeringen die Covid heeft opgeworpen deelt
SLO met alle andere organisaties. Desalniettemin dient het in een jaarverslag
gememoreerd te worden, waarbij de directie haar waardering uitspreekt voor al
het werk dat medewerkers in deze moeilijke omstandigheden hebben verricht.
Een ander nader te benoemen punt is de vertraging van de actualisatie van het
curriculum vanwege het uitblijven van politieke besluitvorming, die in 2021 een
grote wissel heeft getrokken op de gehele bedrijfsvoering van SLO.
Vooruitblik naar 2022
Intern zal het realiseren van de open en professionele cultuur een voortdurend
aandachtspunt blijven. Met de uitvoering van de ontwikkelagenda, de transitie
van onze afdeling Communicatie en de implementatie van een corporate
communicatiestrategie wordt hieraan aandacht besteed. De coronacrisis vormt
ook in 2022 risico’s in de bedrijfsvoering. Naast een hoger ziekteverzuim
dreigen het hoge aantal nieuwe medewerkers en veel thuiswerken te leiden tot
onvoldoende binding op de werkvloer en met de organisatieontwikkeling. Dit is
een aandachtspunt voor directie en managers.
SLO ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet!
Amersfoort, 1 juni 2022
J. Divis, voorzitter bestuur
S. Tromp, vicevoorzitter bestuur
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1.2 Verslag Raad van Toezicht (RvT)
Samenstelling RvT
Per 1 januari 2021 is de samenstelling van de RvT als volgt:
•
•
•
•
•

drs. J.H. van der Vegt MPM, voorzitter
Mevr. H. Diender-van Dijk MCM, vicevoorzitter
dr. A. Geurtsen
prof. dr. M.L.L. Volman (voordracht OR)
I.I. Janssen MA

De RvT heeft drie commissies uit zijn midden ingesteld. De samenstelling van
deze commissies per 1 januari 2021 is als volgt:
Auditcommissie:
• dr. A. Geurtsen, voorzitter
• Mevr. H. Diender-van Dijk MCM
Remuneratiecommissie:
• Mevr. H. Diender-van Dijk MCM, voorzitter
• drs. J.H. van der Vegt MPM
Commissie Kwaliteit:
• prof. dr. M.L.L. Volman, voorzitter
• I.I. Janssen MA
In de besloten vergadering van 16 juni 2021 heeft de RvT gesproken over de
taakverdeling van de commissies. De RvT heeft besloten dat mevrouw Diender,
die ook vicevoorzitter en lid van de remuneratiecommissie is, in de
Auditcommissie per 16 juni 2021 wordt opgevolgd door mevrouw I.I. Jansen.
Vergoedingen
De vergoedingen voor de leden van de RvT zijn m.b.t het jaar 2021 gewijzigd.
De vergoeding voor de voorzitter bedraagt op jaarbasis € 12.917,-. De
vicevoorzitter en overige leden van de RvT ontvangen op jaarbasis een
vergoeding van € 8.611,-.
Zelfevaluatie
In februari 2021 heeft de RvT zijn functioneren in 2020 geëvalueerd. Naast deze
jaarlijkse collectieve zelfevaluatie voert de voorzitter ook evaluatiegesprekken
met de individuele leden.
In de jaarlijkse zelfevaluatiebijeenkomst heeft de RvT ook de
functioneringsgesprekken van de Remuneratiecommissie met de bestuurders
voorbereid en over de resultaten daarvan gerapporteerd aan de RvT.
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De speerpunten van het toezicht in 2021
De RvT heeft in 2021 vijf keer vergaderd. Daarnaast kwam de RvT in een
heisessie gericht op het thema curriculumontwikkeling bijeen en hebben er
diverse vergaderingen van de audit-, kwaliteits- en remuneratiecommissie
plaatsgevonden.
De RvT is voortdurend geïnformeerd door het bestuur over corona en de
genomen maatregelen en de impact daarvan op medewerkers, urenbesteding en
afspraken daarover met OCW.
De RvT werkt aan de hand van een vastgesteld overzicht van accenten van
toezicht 2021.
Algemeen
In het kader van de strategieontwikkeling , zoals verwoord in de goedgekeurde
strategische agenda 2021-2023 en de notitie over de bestuurlijke topstructuur,
heeft de RvT geconcludeerd dat SLO zich langs vier sporen zal moeten
doorontwikkelen. Dat is geformuleerd als: 1. De veters van het wettelijke korset
moeten losser. 2. Verbreding werkterrein SLO. 3. De onafhankelijke positie van
SLO moet meer kleur op de wangen krijgen. 4. Structurele borging van de
kwaliteit van kennis en expertise met een daarbij passende werkwijze binnen en
buiten SLO. Op alle 4 de punten zijn eerste stappen gezet. Maar o.a. door de
trage kabinetsformatie is de voortgang nog beperkt.
Positionering
Dit betreft zowel de onafhankelijke positionering die meer gestalte moet krijgen
in 2021 als de positionering in het veld van curriculumontwikkeling naar zowel
OCW als werkveld (scholen) toe. Ook hier zijn de eerste stappen gezet en heeft
de nieuwe directeur-generaal (DG) van OCW aangegeven hier graag een vervolg
aan te geven.
Curriculumactualisatie
De Curriculumherziening in het po en vo is sinds het plan van aanpak in 2017
meerdere keren uitgesteld. De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft
rond de jaarwisseling 2020/2021 een advies opgeleverd. Als gevolg van de
Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en de langdurige coalitievorming leek
opnieuw de Curriculumherziening te worden uitgesteld. Het is een punt van
aanhoudende zorg voor de RvT gezien de onzekerheid die het voor SLO geeft,
zowel organisatorisch als financieel. De RvT wil hierover in gesprek met de DG.
In het najaar van 2021 heeft SLO de opdracht gekregen om samen met het
onderwijsveld concrete kerndoelen voor het basisonderwijs en de onder- en
bovenbouw van het voortgezet onderwijs te ontwikkelen. De nieuwe naam die
voor het programma wordt gehanteerd, is curriculumactualisatie. Genoemde
opdracht biedt meer zekerheid voor de toekomst van SLO, zowel financieel als
ook voor de medewerkers.
SLOA-evaluatie
In maart 2021 heeft Oberon in opdracht van OCW een rapport opgeleverd
inzake de evaluatie van de Wet SLOA. Oberon heeft geconstateerd dat er geen
aanleiding is de Wet SLOA aan te passen. Wel is er aanleiding voor verbetering
van het functioneren van de Wet SLOA. Zo heeft Oberon ook de Governance aan
de orde gesteld, in het bijzonder de verhouding tussen OCW en SLO en de
bedrijfscontinuiteit van SLO. Nadat de Tweede Kamer het rapport had
behandeld, heeft de DG van OCW een werkbezoek afgelegd in november 2021.
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Daarvoor was al het eerste mooie concrete resultaat geboekt. Het aantal
projectsubsidies is sterk verminderd en meer gebundeld.
Tijdens deze bijeenkomst is naar aanleiding van de SLOA-evaluatie gesproken
over rol, taak en positie van SLO. Het overleg heeft geleid tot het inzicht dat de
subsidiestromen en de risico’s en impact voor SLO beter moeten worden
geregeld. OCW liet weten werk te willen maken van de rollen en verbetering van
de samenwerking. Uitgangspunt van directie en RvT is dat SLO deel blijft
uitmaken van het onderwijsstelsel, maar binnen dat wettelijk kader als
stelselorganisatie ruimte heeft om niet alleen OCW, maar breder het
onderwijsveld te ondersteunen in zijn curriculaire activiteiten, bij voorkeur op
basis van structurele subsidie. Er volgt een jaarlijks gesprek RvT met de DG.
Kwaliteitsborging
In 2021 is een routekaart opgesteld door het bestuur om te komen tot een
kwaliteitskader, mede voortbouwend op het beleidsplan onderzoek dat in 2019
werd vastgesteld en de aanbevelingen uit de SLOA evaluatie met betrekking tot
kwaliteit. In 2022 wordt gewerkt aan standaarden en criteria als
operationalisering van het kwaliteitskader.
De afdeling A&O is inmiddels opnieuw ingericht.
In de bestuurlijke topstructuur is de wetenschappelijke kwaliteit bij SLO in de
functies van het bestuur beter geborgd met de vaststelling van de gewijzigde
bestuurlijke topstructuur en portefeuilleverdeling.
HRM
De inrichting van het nieuwe functiegebouw en de personele en financiële
gevolgen daarvan is afgerond in de zomer van 2021. Met de instemming van de
OR heeft de directie dit proces goed kunnen afronden.
SLO heeft een positieve ontwikkeling laten zien aan de hand van het
tweejaarlijks medewerkersonderzoek. De Raad is positief over de mooie uitslag
en de grote stijging van tevredenheid.
Financiën
De RvT heeft in 2021 het functioneren van de accountant kort geëvalueerd.
Directie en Auditcommissie hebben in 2021 verbetering geconstateerd en op
basis van het advies van de Auditcommissie heeft de RvT besloten om in
principe het contract voort te zetten tot het einde van de termijn.
De begroting 2021 is vastgesteld maar bevat, grotendeels gezien curriculum.nu,
wel grote onzekerheden die de RvT heeft gevolgd en aan de hand van
rapportages steeds opnieuw aan de orde gesteld.
De RvT is middels twee 4-maandsrapportages tussentijds geïnformeerd over de
financiële positie van SLO. Bij de rapportage t/m augustus is ook een
risicoanalyse besproken. Ook heeft de RvT de bandbreedte voor het Eigen
Vermogen besproken.
De van een goedkeurende controleverklaring voorziene jaarrekening 2020 is
door de RvT unaniem goedgekeurd. De RvT heeft het bestuur naar aanleiding
van de goedkeuring van de jaarrekening over 2020 décharge verleend voor het
gevoerde beheer en beleid.
De RvT heeft tijdig de begroting 2022 ontvangen, maar nog niet vastgesteld. In
het complexe proces van programmeren naar begroten is over het hoofd gezien
dat 3 of 4 fte niet zijn opgenomen en de begroting nog aanpassing behoeft. De
RvT is van mening, op advies van de Auditcommissie, dat SLO wel in control is
en daarom zal de begroting 2022 in februari 2022 worden besproken en naar
verwachting goedgekeurd en vastgesteld.
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(Interne) organisatie
De Strategische Agenda 2021-2023 van SLO formuleert vier ambities voor de
komende jaren. De interne strategie ‘Curriculumontwikkeling: een samenspel’
laat zien hoe de organisatie wordt vormgegeven om deze ambities te realiseren.
De interne strategie richt zich op de ontwikkeling van de organisatie in vier
thema’s: Sturing, Primair proces, Organisatiecultuur, Ondersteuning.
Samen met de Strategische Agenda 2021-2023 en de gegeven financiële kaders
van OCW is deze interne strategie leidend voor de werkzaamheden en manier
van werken in de komende jaren. De maatregelen en acties uit de interne
strategie zijn door het MT samengevat in een ontwikkelagenda aan de hand
waarvan de directie over de voortgang rapporteert.
Bestuurlijke topstructuur
Zoals hiervoor onder kwaliteitsborging beschreven is in de bestuurlijke
topstructuur de wetenschappelijke kwaliteit bij SLO in de functies van het
bestuur beter geborgd met de vaststelling van de gewijzigde bestuurlijke
topstructuur en portefeuilleverdeling, evenals die van de functie directeur
innovatie in directeur kennis en innovatie.
Stakeholders, organisatie en verwante organisaties
De RvT heeft in verband met coronamaatregelen niet of beperkt kennis kunnen
maken met de organisatie, stakeholders en bijvoorbeeld collega SLOA-instelling
Cito. In november 2021 woonde de voorzitter een werkbezoek van OCW aan
SLO bij wat ook de ruimte gaf om nader kennis te maken met de organisatie.
Ook streeft de RvT naar fysiek overleg op het kantoor van SLO om zo contact te
kunnen leggen met de SLO-ers. In 2021 heeft de RvT twee keer de
ondernemingsraad ontmoet. In één bijeenkomst is gesproken over de algemene
gang van zaken bij SLO. De tweede bijeenkomst was een overlegvergadering
tussen directie en ondernemingsraad waarin als belangrijkste onderwerp de
coronamaatregelen zijn besproken.
Eind 2021 is er contact geweest met Cito over een kennismakingsafspraak, die
opnieuw vanwege een lockdown is uitgesteld. Afgesproken is nu dit overleg
uiterlijk in juni 2022 door te laten gaan. De RvT wil ook uiterlijk in juni 2022
kennismaken met de Adviesraad SLO.
Tweede Kamerverkiezingen
Waar de RvT zich de afgelopen twee jaar zorgen maakte over de politieke
volatiliteit van Curriculum.nu en de invloed die het heeft op de bedrijfsvoering
van SLO, is er in november 2021 toekomstperspectief gekomen voor SLO en
haar medewerkers omdat SLO kan starten met de curriculumbijstelling, het
grootste project met de meeste impact. Het nieuwe kabinet zal in januari 2022
aantreden met een nieuwe minister voor Primair en Voortgezet onderwijs,
Dennis Wiersma, en Robbert Dijkgraaf als nieuwe Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Dienstverlening scholenveld
Waar het samen werken op afstand in 2020 nog een leerdoel was, startte 2021
met een nieuwe collectieve vaardigheid van verbinding maken via het scherm.
Duidelijk is dat de dienstverlening aan het scholenveld relevant is in relatie tot
de curriculumbijstelling en deze zal in 2022 nog meer vorm krijgen.
SLO bleef ook in coronatijd zoeken naar mogelijkheden om samen te werken
met scholen, scholennetwerken en om informatie op te halen op scholen, waar
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het kan fysiek en anders via digitale overleggen, webinars, nieuwsbrieven,
website, social media enzovoorts. SLO werkt hieraan conform de strategische
agenda SLO 2021-2023 en de interne strategie aan de hand van de
ontwikkelagenda. Zo blijft er aandacht voor de dienstverlening aan het
scholenveld en hoe daar de gewenste invulling aan te geven.
Ten slotte
De SLOA-evaluatie heeft een positieve wending te weeg gebracht en geleid tot
meer helderheid over de rol, positie en voortbestaan van SLO binnen het
onderwijsbestel. Dit biedt ook ruimte om meer het onafhankelijk
expertisecentrum te zijn zoals SLO dat beoogt.
Na 2020 gaat ook 2021 de geschiedenis in als het jaar van corona. Dit jaar was
er ondanks alle inspanningen opnieuw voor SLO vertraging van Curriculum.nu.
Beide onderwerpen zijn, naast allerlei andere zaken, qua gevolgen soms erg
intensief en uitdagend geweest voor medewerkers en directie. De waardering
van de RvT gaat dan ook uit naar de medewerkers en directie, die vaak onder
lastige en soms ook onzekere omstandigheden met veel inzet en betrokkenheid
een bijdrage hebben gegeven aan een gezonde toekomst van SLO. Wij willen
medewerkers en directie daarvoor hartelijk danken.
Amersfoort, 1 juni 2022
drs. J.H. van der Vegt, voorzitter Raad van Toezicht
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1.3 Inhoudelijk verslag activiteiten 2021
Deze paragraaf bevat het verslag van de belangrijkste inhoudelijke thema’s
waaraan SLO in 2021 heeft gewerkt.
Traject landelijke herziening curriculum
Net als in 2020 is in 2021 veel aandacht en tijd uitgegaan naar de voorbereiding
van de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma's. Een belangrijk deel
van de begrote instellingssubsidie is hieraan besteed.
Voor het deeltraject actualisatie Examenprogramma's bovenbouw vo heeft SLO
na politieke besluitvorming en een advies van de Wetenschappelijke
Curriculumcommissie in november 2021 de opdracht gekregen voor het
actualiseren van examenprogramma’s van vakken uit de eerste tranche.
De voorbereidingen voor actualisatie van de examenprogramma’s vo
bovenbouw, voor de vakken Nederlands, MVT, Maatschappijleer, Wiskunde en
Natuurwetenschappelijke vakken zijn sinds het voorjaar van 2021
geïntensiveerd. SLO heeft in de voorbereiding verschillende verkenningen
uitgevoerd, (technische) voorbereidingen getroffen t.a.v. de leidraad en
werkinstructies, afstemming met stakeholders en inhoudelijke voorbereiding van
curriculumexperts. Daarnaast is het traject van werving & selectie voor de
vakvernieuwingscommissies opgestart met een externe partij.
Het deelprogramma inhoudelijke ondersteuning en kennisdeling is conform
doelstelling t.a.v. het bovenbouw traject uitgevoerd:
• Ontwerpkader kerndoelen (input geleverd (OCW product)
• Ontwerpkader bovenbouw (input geleverd (OCW product)
• Concept werkopdracht kerndoelen po en vo onderbouw (aangepast, en
opgeleverd)
• Concept werkopdracht examenprogramma’s vo (aangepast, en
opgeleverd)
• Sessies met Curriculumcommissie over diverse thema’s
• Werkinstructies vo-bovenbouw (grotendeels klaar, doorloop in 2022)
• Opzet vakvernieuwingscommissie en advieskring uitgewerkt
(opgeleverd)
• Aanpak en opzet voor Kleine schooltalen, Fries en Klassieke Talen
• Plan van aanpak Monitoring en Evaluatie vakvernieuwingscommissies
• Referentiekader Ruimte & Tijd
• Aanbesteding en uitvoering werving & selectie
vakvernieuwingscommissies
• Startnotities bovenbouw vo (opgeleverd)
• Voorbereiding t.a.v. raamwerken vakken tranche 1 (afgerond)
• Voorbereiding t.a.v. doelformuleringen en handelingswerkwoorden
bovenbouw vo (afgerond)
Er is op verzoek van OCW een planning gemaakt om inzichtelijk te maken
hoeveel tijd een eventuele opstart voor het deelprogramma actualisatie
kerndoelen po en vo onderbouw zou kosten. Alle eerder getroffen
voorbereidingen (inhoud en proces) zijn gedocumenteerd, waarbij gewaarborgd
is dat deze inzetbaar zijn zodra het traject kan starten. De daadwerkelijke
toekenning van de opdracht en daarmee de start van het ontwikkeltraject
kerndoelen po en vo onderbouw (waaronder kerndoelen SO/ZML/MG) heeft in
2021 niet plaatsgevonden. Wij verwachten dat in het voorjaar van 2022 de
Tweede Kamer hierover een besluit zal nemen.
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Na afstemming met dossierhouder OCW is vastgesteld dat beschikbare uren
anders besteed konden worden. De onderstaande activiteiten zijn o.a. bekostigd
uit (of overbesteding gedekt vanuit) deze middelen:
• Ondersteuning sector Nationaal Programma Onderwijs.
• Evaluatie referentiekaders Taal & Rekenen (aandeel SLO).
• Praktijkgerichte Programma’s en Nieuwe Leerweg (VMBO
traject).
• Scenario’s voor nieuwe aanpak kerndoelentraject.
• Verkenningen Burgerschap / Digitale geletterdheid / Wiskunde
(waren niet begroot, worden hier nu wel uit bekostigd), idem voor
verkenning Mens & Maatschappij.
• Onderzoek aanpalende sectoren (door ResearchNed) (idem, niet
begroot, wordt hier wel uit betaald).
• Jonge Kind.
• Ontwerpen van ontwikkelingskaarten voor sensomotorische
ontwikkeling.
• Havo-P.
• Peil.VO (voorbereiding en domeinbeschrijvingen).
Tot slot beheert SLO op verzoek van OCW het werkbudget van de
Curriculumcommissie.
Projecten curriculumonderhoud po en vo
Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en publieke curriculumkennis te
ontsluiten, houdt SLO zich al langer bezig met het stimuleren van de kwaliteit
van het curriculum op scholen. We voeren allerlei activiteiten in samenhang met
het onderwijsveld uit.
Kennisdeling en samenwerking is een staande taak van SLO. Het doel is de
eigen expertise te onderhouden, opgedane kennis te delen met en op te halen
uit het onderwijsveld. De inhoudelijke projecten staan ten dienste van de
voorbereiding, inhoudelijke uitwerking van curriculumactualisatie en/of staan
bijvoorbeeld ten dienste van het leesoffensief en het bevorderen van wiskundig
denken van leerlingen in het basisonderwijs. Een sterk netwerk draagt bij aan
expertiseontwikkeling en positionering van SLO. Hierbij is de focus gericht op
curriculaire thema’s.
Speciaal onderwijs
Scholen voor gespecialiseerd onderwijs weten SLO op dit thema steeds beter te
vinden. Mede ingegeven door de impact van Corona op het onderwijs zijn er
veel vragen gesteld over de ontwikkelde leerroutes Passende perspectieven
(SLO) en over een passend rekenaanbod. In 2021 zijn er landelijke
netwerkbijeenkomsten georganiseerd, gericht op taal en rekenen in samenhang
met andere vakken, passende perspectieven taal en rekenen voor het vso en
pro, een groot webevent over inclusiever onderwijs en een netwerkbijeenkomst
over digitale geletterdheid en rekenen in het gespecialiseerd onderwijs.
Jonge Kind
Het bevorderen van samenwerking tussen voor- en vroegschoolse instellingen,
onderwijsbegeleidingsdiensten, opleidingen en gemeentes door kennisdeling.
Disseminatie van producten en diensten die zowel door SLO als ook door
anderen de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, was hierbij ook van belang. SLO
heeft daarom ook gewerkt aan het faciliteren van een goede aansluiting van
voor- naar vroegschools onderwijs/educatie én het versterken van de
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educatieve kwaliteit (aanbod) én het educatief handelen van de professional in
de voor- en vroegschoolse educatie. En SLO heeft hiervoor observatieinstrumenten in kaart gebracht.
Formatief toetsen
Ook op het gebied van toetsing en verantwoording op scholen (formatief toetsen
in het primair onderwijs) staat het opzetten en onderhouden van leernetwerken
en de samenwerking met Cito op toetsing van moeilijk meetbare onderdelen van
het curriculum centraal. SLO heeft effectieve en wetenschappelijk onderbouwde
gestandaardiseerde training gerealiseerd in samenwerking met Universiteit van
Twente, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool
van Amsterdam, Wageningen University & Research, Hogeschool Zuyd en
Hogeschool Rotterdam voor docenten en onderwijsondersteuners op het gebied
van formatief toetsen/evalueren.
Leesonderwijs
Het project 'Na PISA de lente' richt zich op verbetering van het leesonderwijs in
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Docenten, lerarenopleiders en
wetenschappers ontwikkelen gedurende twee jaar samen onderwijsleermateriaal
en schoolleerplannen. Dit project van de werkgroep Onderzoek en Didactiek
Nederlands (WODN) van de vereniging van Levende Talen Nederlands wordt
uitgevoerd in samenwerking met SLO.
Duo’s van docenten Nederlands werken in een consortium met SLO en de
eerstegraads lerarenopleiding van de UvA aan verbetering van het
leesonderwijs. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de oplevering
van kennisclips aan het einde van dit project.
Rekenen/wiskunde
In 2021 heeft SLO gewerkt aan het bevorderen van wiskundig denken van
leerlingen in het basisonderwijs. Hiervoor zijn o.a. een ontwikkelingslijn
wiskundig denken en een handreiking overtuigingen t.a.v. rekenen-wiskunde
gemaakt. SLO heeft daarnaast de Reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde ontwikkeld
in opdracht van de Inspectie.
Informatica
Voor Ondersteuning invoering informatica heeft SLO twee modules van de
Handreiking voor het schoolexamen informatica havo/vwo afgerond en de
laatste twee modules zijn gestart en worden in 2022 afgerond. Tevens zijn
modules van vorig jaar geaccrediteerd. SLO ondersteunt de
docentontwikkelteams.
Maatwerk
SLO biedt met het project Maatwerk ondersteuning voor (hoog)begaafde en
talentvolle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs,
vakinzichtkaarten voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en
leerplankundige uitwerkingen, gericht op het fysieke, emotionele en sociale
welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen. SLO heeft in 2021 samen met
scholen ontwikkelde programma’s, producten en theorieën geanalyseerd, die
bijdragen aan het stimuleren van het fysieke, emotionele en sociale welbevinden
van (hoog)begaafde leerlingen, waarin aandacht is voor executieve
vaardigheden. Het veld kan via de website Talentstimuleren.nl terecht bij het
Informatiepunt met vragen over talentontwikkeling en hoogbegaafdheid. OCW
18
Jaarrekening 2021

heeft met SLO afgestemd dat SLO deze website nog tijdelijk blijft beheren en
onderhouden totdat er een partij is gevonden die de gehele
ondersteuningsstructuur voor Passend Onderwijs en Hoogbegaafdheid op zich
gaat nemen.
Sterk Beroepsonderwijs
Een tweede project van grote omvang is de vernieuwing van de nieuwe leerweg
binnen het vmbo (tl/gl), Sterk Beroepsonderwijs. SLO heeft hiervoor 13
conceptexamenprogramma’s en daarbij horende handreikingen ontwikkeld voor
de praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg waarin de
verschillende leerwegen samen worden gebracht. SLO heeft met circa 150
scholen deze conceptexamenprogramma's in pilots beproefd, dan wel
voorbereidingen gemaakt om deze te beproeven. Eind 2021 kreeg SLO het
verzoek om een extra project in het kader van de nieuwe leerweg over te
nemen van een andere partij. SLO heeft extra inspanningen verricht om dit
project in 2022 naadloos te laten doorlopen.
In het kader van de beroepsgerichte keuzevakken zijn meerdere keuzevakken
bekeken, geadviseerd wijzigingen aan te brengen en is een aantal
geaccrediteerd.
Kennisontwikkeling, disseminatie en ontsluiting
Ten behoeve van kennisontwikkeling en expertiseonderhoud zijn op basis van
een systematische methodiek periodieke trendanalyses, vakspecifiek en op
generieke thema’s, uitgevoerd voor het po, (v)so en het vo. Door hier
systematisch aandacht aan te schenken borgt SLO de kwaliteit van de
leerplanontwikkeling.
De ontsluiting van leerplankennis is gebeurd via vakportalen en themapagina’s.
Voor diverse leergebieden zijn vakportalen ingericht en geactualiseerd.
SLO borgt de kwaliteit van leerplanontwikkeling door systematisch aandacht te
schenken aan evaluatie en een uniforme wijze van werken. Het beleidsplan
Curriculumontwikkeling en onderzoek vormen het uitgangspunt voor de
betreffende activiteiten.
De monitoring bedrijfseconomie en T&T zijn opgezet en uitgevoerd. Informatica
is in het najaar opgezet; de dataverzameling zal plaatsvinden in 2022.
Internationale activiteiten en conferenties hebben vanwege Covid digitaal
plaatsgevonden. Er zijn bijdrages geleverd aan o.a. OECD onderzoeken en
diverse internationale conferenties. SLO heeft het jaarlijkse CIDREE congres
succesvol online georganiseerd en heeft SLO de leiding en eindredactie gehad
over het jaarboek over digitale geletterdheid dat eind november is
gepresenteerd.
Wat betreft adviezen over curriculumvraagstukken: T.b.v. het Eurydiceonderzoek en de update van de EU-site Eurydice heeft SLO informatie
aangeleverd over het curriculum science en wiskunde.
Voor het onderdeel Peil.onderwijs zijn enkele domeinbeschrijvingen gepubliceerd
en materialen ter vergroting van de spin-off van de Peil-onderzoeken.
Op het gebied van netwerken en cocreatie met groepen scholen zijn diverse
activiteiten uitgevoerd. Bij het thema samenhang in het po zijn bijvoorbeeld
webinars en studiedagen met pabodocenten georganiseerd. Ook heeft SLO
samen met Kennisnet verder gewerkt aan het praktijkonderzoek dat vorig jaar
gestart was, met als resultaat de gezamenlijke publicatie Praktijkonderzoek
digitale geletterdheid bij po- en vo-scholen tijdens en na corona. SLO heeft
geparticipeerd in de VO-HO netwerken, een samenwerkingsverband van
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universiteiten, hogescholen en het vo. SLO heeft deelgenomen en input
geleverd aan diverse bijeenkomsten in het internationale STE(A)M-project. SLO
heeft de secretaris voor het profielenberaad, de koepelorganisaties van de
profielorganisaties geleverd.
Ontsluiten curriculum data
Om de wettelijke doelen en uitwerkingen die SLO heeft gemaakt voor het
onderwijsveld beter te ontsluiten, heeft SLO gewerkt aan:
•
•
•

De nutsvoorziening Opendata.slo.nl, een database waar het
onderwijsveld gebruik van kan maken en waar alle doelen te vinden zijn
als open data.
De website Leerplan in beeld. Een website voor docenten en schoolleiders
waar de doelen van het Nederlandse onderwijs op staan gepresenteerd
naar sector en niveau.
De samenwerking met de ketenpartners om de doelen en
onderwijsbegrippen goed op elkaar af te stemmen.

Publieksvoorlichting en publiciteit
In 2021 hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van de contentstrategie
voor onze middelen en ‘snelle’ kanalen, zoals de corporate website en sociale
media. De zichtbaarheid van SLO op LinkedIn is duidelijk vergroot. Naast onze
vijf maandelijkse sectornieuwsbrieven zijn extra digitale nieuwsbrieven
verschenen, meer blogs en artikelen gepubliceerd. Ook hebben we webinars en
online vragenuurtjes verder geprofessionaliseerd. SLO Context voor po en vo
verscheen twee keer. Daarnaast heeft SLO een kennisvolle bijdrage geleverd
aan de Nationale Onderwijs Week 2021.
Kennisdeling en verantwoording
Diverse vernieuwingen in de infrastructuur en house of tools hebben
bijgedragen om actueel te kunnen communiceren en te monitoren op website,
socials en in de maatschappij. Er zijn inhoudelijke- en technische
gebruikersonderzoeken verricht. We hebben toegankelijkheid verbeterd. Ook is
een aantal projectwebsites geïncorporeerd.
Interne informatiedeling
Er is een nieuw intranet gerealiseerd om professionele informatiedeling tussen
collega’s en afdelingen te bevorderen en een wij-gevoel in de organisatie te
bevorderen. Daarnaast ontvangen collega's een dagelijkse mail met
attenderingen op onderwijsnieuws vanuit de brede maatschappij en
stakeholders.
Projectcommunicatie
Naast de corporate kanalen is er gaande het jaar meer vraag geweest naar
communicatieadvies en -ondersteuning aan alle SLO-projectleiders. De
activiteiten bestonden onder meer uit:
• Communicatie ten behoeve van grote projecten, zoals de inzet rondom
Burgerschap met het in werking treden van de nieuwe wet rondom
burgerschapsonderwijs.
• De realisatie van rapporten, publicaties, handreikingen,
domeinbeschrijvingen, instrumenten, animaties, podcasts, webinars etc.
t.b.v. de legitimatie en communicatie vanuit alle inhoudelijke projecten.
• Van april tot december extra communicatie-inzet voor het Nationaal
Programma Onderwijs. Realisatie van een themawebsite met
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focusdoelen, NP onderwijsthema's en handreikingen. Verder is een online
vraagloket en publiciteitscampagne georganiseerd.
Leerplan gerelateerde activiteiten
Curriculumondersteuning St. Eustasius/Bonaire
In 2021 is het referentiekader Papiaments ontwikkeld met behulp van een
werkgroep. Het referentiekader Papiaments is bedoeld als versterking van het
Papiaments in het onderwijs op Bonaire en heeft een uitwerking in verschillende
leerlijnen gekregen. In de loop van het jaar 2021 is de aanvullende opdracht
gekomen om Saba bij het traject te betrekken.
Het Referentiekader is vervolgens eind september als publicatie verschenen, in
een ‘conceptversie’ vanwege het traject van wettelijke vaststelling. Op 1 januari
2022 is het document in vertaling aangeboden aan OCW.
Syllabuscommissies en schoolexamens
Verder levert SLO een bijdrage aan de syllabuscommissies die, onder
verantwoordelijkheid van het CvTE, werken aan de syllabi voor het eindexamen.
Ook zorgt SLO er in samenwerking met vakdocenten voor dat de (digitale)
handreikingen als concretiseringen van de examenprogramma's voor het
schoolexamen vernieuwd worden en actueel blijven.
Overige thema’s
Andere thema’s waar SLO in cocreatie in 2021 aan heeft gewerkt zijn:
• Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
• Digitalisering curriculum
• Vernieuwing ERK – om de moderne vreemde talen de juiste kwalificaties
te geven
• Verschillende Olympiades voor de bètavakken om middelbare scholieren
te interesseren en enthousiasmeren voor de bètavakken, aardrijkskunde
en informatica.
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2. Financiële informatie
2.1 Financiële positie
31-12-2021
Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo
Af: Kortlopende schulden
Werkkapitaal

161.402
17.767.156

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen
Deze financiering vond plaats met
Eigen vermogen
Voorzieningen

31-12-2020

215.335
9.488.330

17.928.558
13.054.222
4.874.337

9.703.665
4.425.582
5.278.083

1.182.367

1.393.114

6.056.703

6.671.197

5.870.450
186.252
6.056.702

6.436.017
235.179
6.671.196

De schulden ultimo 2020 zijn - € 313k lager dan in de jaarrekening van 2020
staat vermeld en het eigen vermogen + € 313k hoger. Dit is het gevolg van het
herstel van een fout, dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 7.
Het eigen vermogen is per ultimo 2021 gedaald van € 6.436k naar € 5.870k.
Dit is het gevolg van het negatieve exploitatieresultaat van - € 566k.
Het eigen vermogen bestaat uit het Bestemmingsfonds publiek (€ 1.085k) en het
vrije vermogen (€ 4.785k).

2.2 Kengetallen
Kengetal
Rentabiliteit
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2

Kapitalisatiefactor

Weerstandsvermogen

Quick ratio *
Current ratio *

Definitie kengetal
Totaal resultaat/Totaal
baten
Eigen vermogen/Totaal
vermogen
(Eigen vermogen +
voorzieningen/Totaal
vermogen
(Balanstotaal Boekwaarde gebouwen en
terreinen)/Totale baten
(inclusief rentebaten)
Eigen vermogen/Totale
baten (inclusief
rentebaten)
Vlottende activa voorraden/Vlottende
passiva
Vlottende activa inclusief
liq.mid./vlottende passiva
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2021

2020

-0,04

-0,01

0,31

0,58

0,32

0,60

1,37

0,85

0,42

0,49

1,37

2,19

1,37

2,19

* Aangezien SLO geen voorraden kent, zijn quick en current ratio gelijk
SLO heeft in 2021 € 9.751k voor het project Curriculumbijstelling ontvangen,
maar nog niet besteed. Hierdoor zijn de kortlopende schulden sterk gestegen.
Dit veroorzaakt een sterke daling van de kengetallen van solvabiliteit en quicken current ratio.
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3. Begroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2026
Raming
2023
€ 11.151.893
€ 15.566.224
€ 2.098.818
€ 201.154
€ 5.000
€ 25.000
€ 29.048.089

Raming
2024
€ 11.305.789
€ 12.966.224
€ 2.375.490
€ 61.167
€ 5.000
€ 25.000
€ 26.738.671

Raming
2025
€ 11.461.809
€ 4.500.000
€ 2.967.588
€ 62.391
€ 5.000
€ 25.000
€ 19.021.788

Raming
2026
€ 11.619.982
€ 1.500.000
€ 2.843.818
€ 63.639
€ 5.000
€ 25.000
€ 16.057.439

Lasten
Lonen en salarissen
€ 10.320.704 € 11.626.182
Overige personele kosten
€ 2.322.679 € 1.817.247
Afschrijvingskosten
€ 263.356
€ 219.742
Huisvestingslasten
€ 631.153
€ 636.529
Administratie en beheer
€ 818.074
€ 618.040
IT, inventaris en apparatuur
€ 430.000
€ 347.440
Projectkosten
€ 11.535.081 € 13.763.449
Totaal lasten € 26.321.047 € 29.028.628

€ 11.638.891
€ 1.776.240
€ 203.100
€ 643.675
€ 630.803
€ 354.389
€ 11.485.745
€ 26.732.841

€ 11.005.059
€ 1.729.478
€ 197.234
€ 661.715
€ 653.833
€ 361.477
€ 4.411.727
€ 19.020.524

€ 9.585.590
€ 1.787.722
€ 198.401
€ 680.273
€ 657.137
€ 368.706
€ 2.762.731
€ 16.040.561

Baten
Baten instellingssubsidie
Baten curr. bijstelling
Baten overige projectsubsidies
Opbrengsten uit detacheringen
Baten educatieve uitgevers
Baten niet SLOA
Totaal baten

Financiele baten en lasten
Rentebaten
Resultaat na belastingen

Begroting
2022
€ 11.000.092
€ 13.200.952
€ 1.816.843
€ 212.530
€ 5.000
€ 132.500
€ 26.367.917

€0

€0

€0

€0

€0

€ 46.871

€ 19.462

€ 5.829

€ 1.264

€ 16.878

24
Jaarrekening 2021

4. Balans per 31 december 2021
2021

Activa

2020

Vaste activa
Materiële vaste activa
946.421

1.057.743

63.873

79.673

105.567

103.165

66.507

152.533

1.182.367

1.393.114

Vlottende activa
Debiteuren

18.682

14.761

Overige vorderingen

-3.739

3.000

146.459

197.574

17.763.563

9.486.590

Totaal vlottende activa

3.593
17.928.558

1.740
9.703.665

Totaal activa

19.110.925

11.096.779

Inv.verbouwing Amersfoort
Inventaris
Hard-/software
CMS
Totaal materiele activa

Overlopende activa
Liquide middelen
Tegoeden bank- en girorekening
Kasmiddelen
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Passiva

2021

2020

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds publiek
Vrije reserve
Totaal eigen vermogen

1.085.000
4.785.450
5.870.450

1.085.000
5.351.017
6.436.017

186.252

235.179

10.134.556
721.656
435.925
484.290
10.625
148.012

-1.402.705
2.808.251
258.359
1.268.425
466.641
2.905
123.310

Overlopende passiva
Vakantietoeslag
Vakantiedagen
Accountants- en administratiekosten
Overige overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

294.986
485.239
23.570
315.363
13.054.222

268.747
474.233
24.200
133.216
4.425.582

Totaal passiva

19.110.925

11.096.779

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Onderhanden werk projectkosten
Gedeclareerde termijnen
Crediteuren
Schuld aan ministerie van OCW
Loonheffing
Omzetbelasting
Schulden ter zake van pensioenen

De schuld aan ministerie OCW ultimo 2020 is - € 313k lager dan in de
jaarrekening van 2020 staat vermeld en het eigen vermogen (Vrije reserve)
+ € 313k hoger. Dit is het gevolg van het herstel van een fout, dit wordt nader
toegelicht in hoofdstuk 7.
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5. Staat van baten en lasten
Realisatie
2021

Begroting
2021

Verschil

Realisatie
2020

10.472.615

10.850.000

-377.385

10.485.827

Baten Curriculumbijstelling

1.462.092

11.030.400

-9.568.308

1.641.489

Baten projectsubsidies overig

1.675.040

1.744.494

-69.454

680.956

234.275

190.000

44.275

8.664

5.000

3.664

Baten
Baten projecten
Baten Instellingssubsidie

Baten uit detacheringen
Royalty's educatieve uitgevers
Baten SLOA Incidenteel

-

259.249
-566
8.709

77.037

77.000

37

31.444

13.929.723

23.896.894

-9.967.171

13.107.108

Lonen en salarissen

8.889.671

10.286.227

-1.396.556

8.145.323

Overige personeelskosten

1.708.826

2.826.000

-1.117.174

1.283.133

10.598.497

13.112.227

-2.513.730

9.428.456

Afschrijvingen

273.131

286.847

-13.716

254.823

Huisvestingslasten

448.055

457.600

-9.545

486.663

Administratie en beheer

739.008

447.000

292.008

618.516

Baten niet - SLOA
Totaal baten
Lasten
Personeelskosten

Totaal personeelskosten

Inventaris en apparatuur

312.266

229.000

83.266

279.477

Totaal instellingskosten

1.772.460

1.420.447

352.013

1.639.479

Totaal projectkosten

2.124.332

9.908.536

-7.784.204

2.226.141

14.495.289

26.091.780

-10.516.180

13.294.077

-100

100

-1.537

-544.416

-21.150

-188.506

Totale lasten
Financiële baten en lasten
Rentebaten
Resultaat na belastingen

-565.566
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6. Kasstroomoverzicht
31-12-2021

31-12-2020

-565.566

-188.505

277.802

256.021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen incl boekverlies/winst
Rentebaten, niet ontvangen in het boekjaar

-

0
-287.764

67.516

-48.927

-43.780

Mutaties in:
Voorzieningen
Vorderingen
Kortlopende schulden

53.933

26.474

8.628.640

322.232

Mutatie werkkapitaal

8.682.573

348.706

Subtotaal mutaties

8.633.646

304.926

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

8.345.882

372.442

0

450

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

8.345.882

372.892

Totaal kasstroom uit investerings-activiteiten

-66.657

-1.187.041

0

0

Mutatie liquide middelen

8.279.225

-814.149

Stand geldmiddelen per 1 januari

9.488.330

9.988.876

17.767.156

9.488.330

8.278.826

-500.546

Ontvangen rentebaten
Betaalde winstbelasting m.b.t. operationele act.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie liquide middelen

Bij de mutaties in de schulden ultimo 2020 en ultimo 2022 is gerekend met
lagere schulden (- € 313k) dan in de jaarrekening van 2020 staat vermeld.
Dit is het gevolg van het herstel van een fout, dit wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 7.
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7. Waarderingsgrondslagen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting. De voornaamste activiteiten hebben betrekking
op het bevorderen van kennis- en instrumentontwikkeling op het gebied van
leerplanontwikkeling. Doelstelling daarbij is de onderwijsverbetering in
Nederland. Daarbij baseert SLO zich op (nationale en internationale)
ontwikkelingen in wetenschap, beleid, praktijk en maatschappij en draagt
daaraan bij.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften voor de jaarverslaggeving
voor niet-onderwijsinstellingen zoals bedoeld in de Wet SLOA 2013. Hierbij is op
onderdelen afgeweken van de voorgeschreven modellen omdat dat beter
aansluit bij de bedrijfsvoering en beter inzicht geeft in doelstelling en
financiering van SLO. Het effect op vermogen en resultaat is nihil.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De jaarrekening is
opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad
van de Jaarverslaggeving.
Foutherstel
In alle cijfers in dit jaarverslag m.b.t. verslagjaar 2020 is het herstel van een
fout verwerkt. De schuld aan het ministerie van OCW over de jaren 2019
(€ 213k) en 2020 (€ 100k) is ten onrechte niet vrijgevallen ten gunste van het
vrije vermogen.
Hierdoor zijn de schulden ultimo 2020 - € 313k lager dan in de jaarrekening van
2020 staat vermeld en het vrije vermogen + € 313k hoger.
Deze verwerking is daarmee een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen
van 2020 en heeft een neutraal effect op de passiva zijde van de balans van
2020. Er is geen effect op de verlies en winstrekening van 2020.
De jaarrekening 2020 is vastgesteld en wordt niet meer aangepast.
Onder elke tabel waar het foutherstel invloed op heeft zal worden toegelicht
welke cijfers van 2020 zijn veranderd en met welk bedrag.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in
de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de
organisatie.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
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toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, als ook van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een
actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van
de waarde.
Financiële instrumenten
De financiële instrumenten omvatten bij SLO debiteuren en overige vorderingen,
geldmiddelen, crediteuren en overige te betalen posten. Deze financiële
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden de debiteuren, overige vorderingen en
geldmiddelen gewaardeerd tegen nominale waarde en de crediteuren en overige
te betalen posten tegen de reële waarde.
Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden
voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen
in die reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de
eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in
de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille
worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele
valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende wisselkoers per
transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen
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worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die
datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde
valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s
omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij
omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat van
baten en lasten opgenomen.
Materiële vaste activa
De volgende categorieën materiële vaste activa zijn in gebruik:
Categorie
Afschrijvingsperiode (jaren) Percentage afschrijving (per jaar)
Inrichting/ Inventaris
10
10%
Hardware
4
25%
VBM
4
25%
Investeringen Amersfoort
10
10%

Inrichting/Inventaris:
De inrichting en het inventaris worden gewaardeerd tegen de historische
aanschafwaarde, onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt lineair afgeschreven
op basis van de (resterende) economische levensduur met een restwaarde van
nul. De gehanteerde afschrijvingsperiode is tien jaar.
Hardware:
De hardware wordt gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, onder
aftrek van afschrijvingen. Er wordt lineair afgeschreven op basis van de
(resterende) economische levensduur met een restwaarde van nul. De
gehanteerde afschrijvingsperiode is vier jaar.
VBM:
Deze post (Vaste bedrijfsmiddelen) bestaat uit aanschaf, investeringen en
afschrijvingen voor het Content management Systeem (CMS).
Investeringen Amersfoort:
De inrichting en de inventaris ten behoeve van het kantoorpand in Amersfoort
worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt lineair afgeschreven op basis van de (resterende)
economische levensduur met een restwaarde van nul. De gehanteerde
afschrijvingsperiode is tien jaar.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de
bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van
de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve
nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de organisatie
garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een
voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de
vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de
voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten
behoeve van deze deelneming.
Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op
bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich
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voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in
gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken
met de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal
genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige
kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat
geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het
actief. Voor verkoop worden beschikbare activa gewaardeerd tegen boekwaarde
of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en het
bestemmingsfonds publiek (egalisatiereserve) gepresenteerd. De algemene
reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur.
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht,
dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsfonds.
Voorzieningen
SLO vormt zo nodig voorzieningen voor de volgende zaken:
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening welke is gevormd voor
medewerkers die na langdurige ziekte naar verwachting uit dienst treden.
Ultimo 2021 is de inschatting gemaakt, dat er geen medewerkers zijn van wie
dit wordt verwacht en daarom is de voorziening leeg op die peildatum.
Voorziening jubileum
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, leeftijd en arbeidsduur en blijfkansen. Er is een
disconteringsvoet van 1% gehanteerd.
De voorziening is licht verhoogd naar € 186k
Reorganisatievoorziening
De voorziening heeft betrekking op de in het verleden overeengekomen
personele regelingen in verband met reorganisatie en herstructurering.
Deze regelingen zijn in 2021 beëindigd en daarom is het resterende bedrag van
€ 9,5k vrijgevallen.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar
worden aangeduid als kortlopend.
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot
een vordering of een schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald.
Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van werk in
opdracht van derden wordt in mindering gebracht op onderhanden projecten.
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De onderhanden projecten zijn tegen bestede kosten minus de aan afnemers in
rekening gebrachte termijnen op de balans opgenomen. Het saldo is
gecorrigeerd met de in het verslagjaar gerealiseerde kosten van onderhanden
projecten, en opgenomen als baten en lasten in de exploitatierekening.
Voorziening verliesprojecten
Onder een verliesproject wordt verstaan een project waarin de onvermijdbare
kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte
opbrengsten overtreffen. Per project is de eventueel noodzakelijke voorziening
bepaald rekening houdend met de geschatte kosten om aan de contractuele
verplichtingen te voldoen.
Tenzij dit anders is aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de
nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van
de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van
de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1,
eerste volzin BW, wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk)
•
het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en
•
er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de
verplichting.
Schuld Ministerie OC&W
Met ingang van 1 oktober 2016 heeft SLO als SLOA-gesubsidieerde instelling te
maken met de Kaderregeling subsidies OC&W, SZW en VWS. Deze heeft
betrekking op de programmering en uitvoering vanaf 2017. De nieuwe regeling
heeft gevolgen voor de eindafrekening en egalisatiereserve.
De egalisatiereserve is bedoeld om de SLOA-instellingen de mogelijkheid te
bieden om, na toestemming van OCW, voor sommige activiteiten meer en voor
andere juist minder kosten te maken.
Door de invoering van de egalisatiereserve is een tekort of overschot op een
project niet langer meer de aangelegenheid van de projectleider en manager.
De gevolgen werken namelijk nu direct door op organisatieniveau en vraagt dan
ook om centrale sturing.
Het uitgangspunt is dat er op beschikkingsniveau wordt afgerekend. De
instellingssubsidies van Blok A en C mogen dus ieder in zijn totaliteit worden
afgerekend (egaliseren of terugbetalen), terwijl de instellingssubsidies van Blok
B en D per project dienen te worden afgerekend (egaliseren of terugbetalen).
Projectsubsidies (= additioneel) worden ook per project afgerekend maar mogen
niet worden geëgaliseerd (dus terugbetalen of bijbetalen).
Tevens dienen bij projecten > € 125.000 afwijkingen van afzonderlijk begrote
posten binnen een project te worden toegelicht indien ze afwijken met meer dan
20% met een minimum van € 25.000.
Personeelsbeloningen/pensioenen
SLO heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd
recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij SLO.
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De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. SLO betaalt hiervoor
premies welke deels door de werkgever wordt betaald en deels door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor
zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
SLO heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval
van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. SLO heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en
met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Opbrengsten projecten
SLOA-opbrengsten
De opbrengsten uit projecten SLOA regulier en incidentele SLOA-opdrachten
worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag
gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een
eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van
voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of
completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand
van beoordelingen van de in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.
Eventuele batige saldi tussen toegekende subsidie (beschikking) en
toegerekende kosten worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds publiek
(egalisatiereserve).
Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen
die in mindering is gebracht op de onderhanden projecten.
Baten overig
De opbrengsten uit de overige niet-SLOA-projecten worden in de staat van
baten en lasten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de in het verslagjaar
gerealiseerde kosten. Een eventueel positief resultaat wordt genomen na
voltooiing van de gehele transactie (de zogeheten completed contract methode).
Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen
NVT
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de staat van
baten en lasten opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op
posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk
geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar
verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar,
berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke
verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van
de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een actieve belastinglatentie opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn
die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.
Actieve belastinglatenties worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd
voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Aan de fiscale eenheid voor de
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omzetbelasting tussen SLO en SLO/Educaplan BV is per ultimo 2018 een einde
gekomen als gevolg van de opheffing van Educaplan BV per 31-12-2018.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking
van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.

8. Toelichting op de balans
8.1 Materiele vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa ziet er als volgt uit:
Inrichting/ Hardware

VBM*

Verbouw

inventaris

Inv.

Totaal

Amersfoort

Stand per 1 januari 2021
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardevermindering

959.796

545.102

344.104

137.355

-880.122

-441.937

-191.571

-137.355

79.674

103.165

152.533

0

Boekwaarde

1.113.227

3.099.584

-55.484 -1.706.469
1.057.743

1.393.115

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Desinvesteringen (aanschafwaarde)

639

66.414

67.053

-440.768

-119.824

-560.591

Afschrijvingen

-11.769

-64.013

Afschrijving op desinvesteringen

436.097

119.824

-15.801

2.402

-86.026

-111.323

-273.131
555.921

(Cumulatieve afschrijvingen)
Saldo

-86.026

0

-111.323

-210.748

1.113.227

2.606.046

Stand per 31 december 2021
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en

519.667

491.693

344.104

137.355

-455.794

-386.126

-277.597

-137.355

63.873

105.567

66.507

0

-166.807 -1.423.679

waardevermindering.
Boekwaarde
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946.420

1.182.367

8.2 Specificatie van de rest van de balans per 31 december 2021
Debiteuren
Debiteuren
Overige vorderingen
Voorschotten dienstreizen
incidenteel
BTW te vorderen verlegd

2021

2020

18.682

14.761

3.000

-3.739
-3.739

3.000

Vooruitbetaalde bedragen

20.825

186.348

Nog te ontvangen bedragen

11.687

11.226

Overlopende activa

Tansitorische posten

113.947
146.459

197.574

240.878

335.154

Tegoeden bank- en girorekening
ING Betaalrekening 66.48.64.880
ING Zakelijke rekening 66.48.51.908
Schatkist RC
ING Vermogen spaarrekening
66.48.64.880
ABN/AMRO PR.BNK 44.37.44.734
ABN/AMRO Zakelijk kwartaal
deposito 50.21.17.281
ABN/AMRO Bestuurrekening
46.61.15.024
ABN/AMRO Bestuurrekening
59.26.51.142
ABN/AMRO Charitas Spaarrekening
48.10.46.496

2.106.223
17.522.720
1.056.155
5.975.302
521
16
13.070
149

Kruisposten

-35
17.763.563

9.486.590

3.593

1.740

19.110.925

11.096.779

Kasmiddelen
Kas

Totaal activa
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2021

2020

1.085.000

1.085.000

-565.567
5.351.017
4.785.450

5.351.017
5.351.017

0
186.252
0
186.252

9.500
174.187
51.492
235.179

Passiva
Bestemmingsfonds publiek
Vrije reserve
Onverdeeld resultaat
Vrije reserve
Overige voorzieningen
Voorziening reorganisatie
Voorziening jubileumuitkering
Voorziening langdurig zieken
Onderhanden werk projectkosten
OHW
OHW
OHW
OHW

SLOA-projecturen
SLOA-projectkosten
commercieel geen BTW uren
commercieel geen BTW kosten

-449.354
-833.490
-37.544
-82.316
0

-1.402.705

179.534

168.191

9.955.022

2.640.060

10.134.556

2.808.251

721.656

258.359

-22.625.002
22.519.133
-9.955.022

-13.560.314
13.454.445
-1.357.216

-12.128.186

-10.828.804

22.625.002
435.925

13.560.314
1.268.425

Gedeclareerde termijnen
Vooruitontvangen termijnen geen
BTW
Vooruitontvangen termijnen SLOA
additioneel

Crediteuren
Schuld aan ministerie van OCW
Te vorderen SLOA innovatie/R&D
Ontvangen SLOA innovatie/R&D
Onderhanden werk aanv. project.
OCW te verrekenen subsidie
Innovatie
OCW te ontvangen voorschot
Innovatie

De schuldenpost “OCW te verrekenen subsidie innovatie” ultimo 2020 is
- € 313k lager dan in de jaarrekening van 2020 staat vermeld.
Dit is het gevolg van het herstel van een fout, dit wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 7.
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Loonheffing
Bijdrage WNPAWW
Loonheffingen

Omzetbelasting
BTW af te dragen hoog (verkopen)
BTW afdracht
Schulden ter zake van
pensioenen
Premie ABP Pensioen /NP
Premie VUT/FPU
Premie ABP AOP
Netto salarissen
Tussenrekening voorschotten salaris
Belaste vergoedingen
Onbelaste vergoedingen
Tegenrekening belaste
vergoedingen/reiskosten
Vakantietoeslag
Reservering vakantietoeslag
Vakantiedagen
Voorziening vakantiedagen
Accountants- en
administratiekosten
Nog te betalen accountantskosten
Overige overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Totaal passiva

2020

4
484.286
484.290

466.641
466.641

2
10.623
10.625

64.213
-61.308
2.905

119.017
16.247
4.180
6.742

103.601
13.463
3.682
737

1.826

1.826
-938.630
-22.311

148.012

960.941
123.310

294.986

268.747

485.239

474.233

23.570

24.200

315.363

133.216

19.110.925
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2021

11.096.779

8.3 Toelichting vorderingen

8.4 Toelichting op het eigen vermogen
31-12-2021

Eigen vermogen (EV)
Stand per 1 januari
Stand bestemmingsfonds publiek 31-12
Stand vrije reserve 31-12

1.085.000
4.785.450

Stand per 31 december EV
Stand bestemmingsfonds publiek (BFP) 1-1
Correctie BFP 2018 o.b.v. vaststelling OCW
Correctie BFP 2019 o.b.v. vaststelling OCW
Correctie BFP 2020 o.b.v. vaststelling OCW
Correctie BFP 2021 o.b.v. vaststelling OCW
Gewijzigde stand 1-1 o.b.v. vaststelling OCW

1.085.000
5.351.017

5.870.450
1.085.000

6.436.017

1.085.000
1.085.000

5.351.018

-565.566

6.310.920

757.016
14.381
213.541
100.062

0
1.085.000

Stand per 31 december BFP
Stand vrije reserve 1 januari
Dotatie 2018 naar BFP o.b.v. besluit OCW
Dotatie 2019 naar BFP o.b.v. besluit OCW
Dotatie 2020 naar BFP o.b.v. besluit OCW
Dotatie 2021 naar BFP o.b.v. besluit OCW
Afrekening schuld OCW 2019 en 2020
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december vrije reserve

6.436.017

31-12-2020

1.085.000
5.553.904
-14.381
-213.541
-100.062

4.785.453

313.603
-188.505

5.351.018

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bepaald dat een
bestemmingsfonds publiek (BFP) gevormd dient te worden. Het BFP bedraagt
maximaal 10% van de over het laatste kalenderjaar verleende
instellingssubsidie. Het BFP voldoet aan de voorgenoemde norm.
De vrije reserve ultimo 2020 is + € 313k hoger dan in de jaarrekening van 2020
staat vermeld. Dit staat gespecificeerd in de derde regel van onder in de tabel
hierboven.
Dit is het gevolg van het herstel van een fout, dit wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 7.
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8.5 Specificatie personeelsvoorzieningen
jubileum
uitkeringen
stand per 1 januari 2021
dotaties
onttrekkingen
stand per 1 januari 2022

langdurig
zieken

174.187
12.065

186.252

reorganisatie

totaal

51.492

9.500

235.179

51.492

9.500

12.065
60.992

0

0

186.252

8.6 Toelichting op kortlopende schulden
Voor gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW
Onderhanden werk projectkosten
0
Gedeclareerde termijnen
10.134.556
Totaal
Uitsplitsing
Onderhanden werk projectkosten SLOA
Gedeclareerde termijnen SLOA
Totaal SLOA
Onderhanden werk projectkosten niet SLOA
Gedeclareerde termijnen niet SLOA
Totaal SLOA
Totaal specificatie

0
9.955.022
0
179.534

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.955.022

179.534
10.134.556
721.656
494.915
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10.134.556

-1.402.705
2.808.251

-1.282.845
2.640.060
-119.860
168.191

1.405.546

1.357.215

48.331
1.405.546
258.359
469.546

9. Staat van baten en lasten gespecificeerd
9.1 Cijfermatige toelichting
realisatie 2021 begroting 2021

Baten
Baten uren geen BTW
Baten kosten geen BTW
Totaal instellingssubsidie
Baten vaste prijs projectsubsidie
extern (Curriculumbijstelling)

Baten vaste prijs projectsubsidie
Baten projectsubs. overig van/naar OHW
Totaal projectsubsidie overig
Baten detachering
Baten educatieve uitgevers
Baten algemeen extern geen BTW
Baten niet SLOA
Totaal baten

verschil

realisatie 2020

10.118.005
354.610
10.472.615

9.222.500
1.627.500
10.850.000

895.505
-1.272.890
-377.385

9.611.529
874.298
10.485.827

1.462.092

11.030.400

-9.568.308

564.104

1.675.040

1.744.494

-69.454

1.675.040

1.744.494

-69.454

1.735.762
22.580
1.758.342

234.275

190.000

44.275

259.249

8.664

5.000

3.664

-566

0

0

0

8.709

77.037

77.000
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31.444

13.929.724

23.896.894

-9.967.171

13.107.109

5.707.826
458.992
516.657
20.780
940.747
196.479
35.559
142.859
400.661
87.788
0
381.324
8.889.671

6.560.614
529.595
595.556
0
1.095.809
201.110
38.869
268.233
444.973
141.387
0
410.082
10.286.227

-852.789
-70.603
-78.899
20.780
-155.063
-4.631
-3.310
-125.374
-44.312
-53.599
0
-28.758
-1.396.556

5.208.417
419.740
472.347
14.271
869.125
161.096
30.928
174.407
357.586
113.618
-9.770
333.557
8.145.323

Lasten
Bruto salarissen
Vakantiegeld uitkering
Eindejaarsuitkering
Belastingvrije toelagen
Werkgeverslast ABP Pensioen/NP
Werkgeverslast VUT/FPU
Werkgeverslast ABP AOP
Premie WW
Premie WAO
Premie WGA
Korting WW premie 62+
Werkgeversheffing ZVW
Totaal lonen en salarissen
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realisatie 2021 begroting 2021
Transitievergoedingen
Vaste vergoedingen woon-werkverkeer
Thuiswerkvergoeding
Vertrekpremies sociaal plan
Ontslagvergoedingen
Verrekening uitkering ZW
Overige sociale lasten en premies
Kosten sociale en medische begeleiding
Kosten activiteiten personeel
Wervingskosten
Kosten voorziening Jubileumuitkering
Kosten voorziening Fricties
Kosten voorziening Reorganisatie
Mutaties voorziening langdurig zieken
Honoraria overig
Overeenkomsten van opdracht
Reis- en verblijfskosten medewerkers
Vergoeding Rvt en Adviesraad
Professionalisering
Vrijval voorziening vakantiedagen
Totaal overige personeelskosten

verschil

realisatie 2020

1.987
0
37.315
565.600
131.135
-10.415
42.242
35.568
10.510
106.618
12.065
0
-8.702
-51.492
15.975
479.593
136.911
50.956
141.954
11.006
1.708.826

50.000
0
0
957.000
0
0
0
63.000
0
30.000
0
0
0
0
5.000
981.000
375.000
65.000
300.000
0
2.826.000

-48.013
0
37.315
-391.400
131.135
-10.415
42.242
-27.432
10.510
76.618
12.065
0
-8.702
-51.492
10.975
-501.407
-238.089
-14.044
-158.046
11.006
-1.117.174

0
-5.830
37.145
0
26.916
-8.705
-8.943
-47.826
51.492
31.583
294.504
157.779
59.084
307.397
66.599
1.283.133

0
11.769
64.013
86.026

0
12.460
77.464
86.026

0
-691
-13.451
0

22.892
11.828
78.593
86.026

Totaal afschrijvingen

111.323
273.131

110.897
286.847

426
-13.716

55.484
254.823

Energie
Onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Schoonmaak
Huur
Beveiliging
Overige huisvesting
Totaal huisvestingslasten

1.784
16.065
5.870
37.732
376.569
4.237
5.798
448.055

600
20.000
0
42.000
395.000
0
0
457.600

1.184
-3.935
5.870
-4.268
-18.431
4.237
5.798
-9.545

139
22.734
188
55.752
370.906
0
36.944
486.663

Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Telefoon
Porti
Verbruiksmateriaal
Kopiëer-/papierkosten
Adviezen van derden
Diensten derden
Accountantskosten
Lidmaatschappen en abonnementen
Drukwerk
Bankkosten
Overige algemene kosten
Representatie
Bijzondere baten en lasten
Totaal Administratie en beheer

34.766
4.435
41.706
20.753
3.324
15.764
67.666
434.421
43.848
22.791
1.895
13.207
5.371
24.390
4.671
739.008

36.000
10.000
38.000
10.000
0
18.000
5.000
220.000
38.000
25.000
4.000
3.000
0
40.000
0
447.000

-1.234
-5.565
3.706
10.753
3.324
-2.236
62.666
214.421
5.848
-2.209
-2.105
10.207
5.371
-15.610
4.671
292.008

30.488
5.582
71.036
16.216
5.549
16.856
47.893
259.512
75.112
28.509
4.386
23.165
1.096
32.358
758
618.516

Afschrijvingskosten inventaris
verbouwing Utrecht
Afschrijvingskosten overige inventaris
Afschrijvingskosten hardware/software
Afschrijvingskosten CMS
Afschrijvingskosten Amersfoort
(verbouwing)
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49.891
17.726
0
254.319

realisatie 2021 begroting 2021
Software licenties
Hardware aanschaf
Inventaris aanschaf
Internet aanschafkosten
Software onderhoud
Hardware onderhoud
IT beheer en advies
Totaal Inventaris en apparatuur

verschil

realisatie 2020

92.173
3.293
388
27
54.043
0
162.343
312.267

62.000
3.000
2.000
0
0
0
162.000
229.000

30.173
293
-1.612
27
54.043
0
343
83.267

101.216
3.907
4.860
332
1.162
80
167.920
279.477

586.779
51.576
0
150
11.691
114.572
48.350
60.537
150.650
370
12.157
0
-25.461
68.940
1.080.311

209.050
195.256
251.600
4.500
62.086
171.607
94.254
286.473
134.127
69.674
95.326
0
0
76.617
1.650.570

377.729
-143.680
-251.600
-4.350
-50.395
-57.035
-45.904
-225.936
16.523
-69.304
-83.169
0
-25.461
-7.677
-570.259

1.300.037
11.678
0
1.896
6.656
129.395
41.735
40.271
94.305
27.078
2.533
6.930
-6.628
65.068
1.720.956

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-14.547
-44.372
-58.919

Projectkosten Curriculum.nu

664.565

8.192.755

-7.528.190

564.104

Projectkosten overige add. projecte

311.462

0

311.462

67.995

65.211

2.784

14.495.290

24.441.210

-9.945.921

13.294.077

0

-100

100

-1.537

-565.566

-544.416

21.150

-188.505

Honoraria
Diensten door derden
Co-creatie projecten
Deskundigheidsbevordering
Abonnementen / Licenties
Reizen en fees buitenland
Reis-/verblijf-/vergaderkosten
Publicatiekosten (Drukwerk)
Publicatiekosten (inhuur)
Organisatie SLO conferenties
Bijdragen aan niet SLO-conferenties
Bijdragen aan andere projecten
Bijdragen van andere projecten
Overige niet-personele kosten proj.
Totaal projectkosten instellingssubs
Tussenrekening projecten
Dekking afdelingskosten
Kostprijs kosten additioneel
Totaal overige activiteitskosten

Projectkosten niet SLOA
Totale lasten
Rentebaten
Resultaat na belastingen

9.2 Tekstuele toelichting
1. Het model
Kolom 1 betreft de gerealiseerde baten en lasten over het boekjaar 2021.
Kolom 2 geeft de begroting weer over het boekjaar 2021. Kolom 3 geeft
het verschil weer tussen de realisatie en de begroting 2021. Naast de
reguliere en additionele SLOA-opbrengsten zijn er ook opbrengsten uit
uitleendetacheringen, derde geldstromen en royalty's. De lasten zijn
onderverdeeld in personele- en niet-personele projectkosten en de
bedrijfskosten. De niet-personele kosten zijn out-of-pocketkosten. Dit
betekent dat de toegekende subsidie minus de projectkosten resulteert in
een dekkingsbijdrage voor de vaste bedrijfskosten.
2. Verantwoording
De urenrealisatie en de realisatie van activiteitenbudgetten van projecten
worden door directie en managers onder andere gemonitord aan de hand
van maandelijkse urenanalyses en voortgangsrapportages.
Inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de
subsidiebeschikkingen worden gemonitord, onder andere aan de hand
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van de rondes monitorgesprekken, op basis waarvan terugkoppeling
plaatsvindt naar OCW over voortgang en afwijkingen.
3. Toelichting op de afwijkingen
Over 2021 is een negatief resultaat behaald van - € 566k, tegen een
begroting van - € 544k.
Baten en lasten zijn lager uitgevallen dan begroot door het uitstellen van
politieke besluitvorming over het programma Curriculumbijstelling en
door Corona. De baten van de instellingssubsidie zijn met + € 142k
verhoogd, dit is het verschil tussen de kostprijs op nacalculatie en
voorcalculatie.
Het resultaat is - € 22k lager uitgevallen dan begroot. Dit is grotendeels
toe te schrijven aan overschrijdingen van de budgetten wervingskosten,
diensten derden en inventaris & apparatuur (ICT).
De toelichting is hieronder te vinden. Een aantal budgetten zijn opnieuw
gerubriceerd van overige personeelskosten naar administratie en beheer.
Daarom sluiten de totalen per categorie niet aan met de begroting 2021
en de realisatie 2020, het totaal van de kosten is onveranderd.

Baten

1) Baten SLOA Instelling
De realisatie op de baten SLOA instellingen is uitgekomen op € 10.473k
inclusief positieve correctie nc-vc ad + € 142k. De baten exclusief deze
correctie zijn vrijwel gelijk aan de baten, die zijn voorzien in de p8
rapportage (namelijk € 10.300k). De baten zijn lager dan begroot (€
10.850k) door de lagere formatie, vooral vanwege voorgenoemd uitstel van
politieke besluitvorming.

2) Baten Curriculumbijstelling
De realisatie is - € 9.568k lager dan begroot door het controversieel
verklaren van het project, waardoor de politieke besluitvorming is
uitgesteld en SLO niet mocht starten. We zijn wel gestart met de 1e
tranche vakvernieuwing bovenbouw VO. Verder zijn de begrote
middelen voor het programmabureau, werving & selectie en
opstarten van communicatie (strategie) besteed. Het niet bestede
bedrag is doorgeschoven naar 2022.
3) Baten Projectsubsidies overig
De realisatie op de baten overige additionele projecten is - € 69k lager
uitgevallen dan begroot, ook hier door voornoemde oorzaken. Hier is de
lagere realisatie beperkt doordat niet begrote trajecten zijn gestart
(Informatiepunt Onderwijs & trajectontwikkeling (€ 137k) en er projecten
uit 2020 zijn doorgelopen.
4) Opbrengsten uit detacheringen
De opbrengsten uit detacheringen zijn € 44k hoger uitgevallen dan
begroot doordat er meer personeel is gedetacheerd.
5) Baten niet SLOA
Het betreft hier voornamelijk baten behaald uit inschrijvingen op
SLO conferenties ter dekking van de gemaakte kosten. De baten zijn
vrijwel gelijk aan de begroting.

Lasten
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6) Lonen en salarissen
De totale lasten voor lonen en salarissen zijn - € 1.397k lager
uitgekomen dan begroot. De bezetting is begroot op 104 fte, tegen
een realisatie van 84,6 fte. Hoofdoorzaak is het uitstel van het
programma Curriculumbijstelling.
7) Overige personeelskosten
De overige personeelskosten zijn - € 1.117k lager uitgekomen dan
begroot.
Hoofdoorzaken zijn:
- Lagere inhuur via ovo:
- € 501k
- Lagere vertrekpremies sociaal plan:
- € 391k
- Lagere reis- en verblijfkosten:
- € 238k
- Lagere kosten professionalisering:
- € 158k
Hoofdoorzaken zijn de lagere bezetting door uitstel Curriculum en de
coronapandemie.
Er is € 131k aan ontslagvergoedingen betaald, dit was niet begroot.
Verder is het budget wervingskosten overschreden met € 77k. Het
inschakelen van bureaus was vaker nodig dan voorzien door de
krappe arbeidsmarkt.
8) Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn - € 14k lager uitgevallen dan begroot.
Hoofdoorzaak is dat de geplande aanschaf van mobiele telefoons is
doorgeschoven naar 2022.
9) Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn - € 10k lager dan begroot. Hoofdoorzaak
is het lager uitvallen van de huurkosten door een teruggave van
servicekosten uit Enschede (- € 16k), die al in 2020 was verwacht.
10) Administratie en beheer
De totale kosten voor administratie en beheer zijn € 292k hoger
dan begroot. Dit verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt door
hogere kosten van adviezen van diensten door derden, die te laag
zijn begroot. Het betreft kosten van o.a. DifferIT, interim managers
bedrijfsvoering en communicatie en de interim controller.
11) Inventaris en apparatuur
De kosten zijn € 83k hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met
name door de inzet van Exite als gevolg van het vertrek van ICTmedewerkers. Ook waren er licenties, die we al hadden, niet
begroot.
12) Projectkosten instellingssubsidie
Deze vallen - € 319k lager uit dan begroot doordat conferenties niet
zijn doorgegaan en veel minder publicatiekosten zijn gemaakt dan
begroot.
13) Projectkosten Curriculumbijstelling
De kosten van Curriculum.nu/Curriculumbijstelling en overige additionele
projectkosten zijn samen begroot op € 8.193k. In 2021 is besloten de
realisatie ad € 1.702k te splitsen tussen die twee categorieën om een beter
inzicht te krijgen. De realisatie is in totaal - € 7.216k lager dan begroot
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door het controversieel verklaren van het project Curriculumbijstelling,
waardoor de politieke besluitvorming is uitgesteld.
14) Projectkosten projectsubsidies overig
Zie voorgaande alinea.
15) Projectkosten niet-SLOA
Deze kosten zijn € 3k hoger dan begroot.
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10. Financiële instrumenten
Algemeen
SLO maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële
instrumenten die SLO blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze
instrumenten betreffen posten die in de balans zijn opgenomen, zoals
vorderingen en schulden. De instelling handelt niet in deze financiële
instrumenten en hanteert procedures en gedragsrichtlijnen zoals voor haar
voorgeschreven om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te
beperken.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn over het algemeen beperkt van
omvang evenals het kredietrisico op deze vorderingen.
Renterisico
Het renterisico is nihil aangezien er geen sprake is van opgenomen leningen.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten,
zijnde vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de
boekwaarde ervan.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Op 12-12-2019 is een huurovereenkomst ondertekend voor het kantoorpand in
Amersfoort (circa 1.890 m²) voor de huurtermijn van 5 jaar, met als
huuringangsdatum 1 juli 2020. De waarborg bedraagt € 113.788.
De huurprijs van het gehuurde kantoorpand en parkeerplaatsen bedraagt op
jaarbasis € 462.913 inclusief servicekosten en 5% btw-compensatie.
Tot 1 juli 2022 is een huurkorting afgesproken, zodat de huurprijs in 2022
€ 422.481 bedraagt.
Overzicht van alle huur- en leaseverplichtingen (x € 1.000)
Soort

Locatie

van

Huur

Amersfoort

1-7-2020

t/m
30-6-2025
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2022
422

2023
463

2024
463

2025
(tot 1- totaal
7)
231

1.580

Overzicht van garanties (x € 1.000)
Soort/Cred.

Locatie

Waarborgsom Amersfoort

van
2022

t/m
2022
Totaal

2022

2023 2024 2025 totaal

114
114

114
0

0

0

114

Overzicht van alle overige verplichtingen (x € 1.000)
Soort/Cred.

Locatie

InfoProjects

van

t/m

2022

1-1-2022 31-12-2024
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Van Ree

Amersfoort

1-7-2019

30-6-2023

42

BNP Paribas

Amersfoort

1-7-2020

30-6-2025

6

T-Mobile

Amersfoort

1-7-2019

1-7-2022

15

Totaal
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107

2023 2024 2025 totaal
44

44

18

150
42

6

6

3

21
15

50

50

21

228

11. Bezoldiging en WNT
11.1 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Bestuur
Drs. J. Divis
Drs. S. Tromp

2021

2020

167.771
157.073

157.099
146.207

De bezoldiging van het bestuur is inclusief werkgeverslasten
van ca € 10k per persoon.
In de uitwerking van de WNT in paragraaf 11.2 zijn de werkgeverslasten buiten
beschouwing gelaten.
De bezoldiging is in 2021 verhoogd met de WNT-indexering plus een eenmalige
gratificatie.

Raad van toezicht
Mr. A.C. Wallast
Drs. J.H. van der Vegt MPM (1-1-2021)
Dr. A. Geurtsen RC
Prof. dr. W.M.G. Jochems
Prof. dr. M.L.L. Volman

Functie
Voorzitter Rvt
Voorzitter RvT
Lid
Lid
Lid
Vicevoorzitter
Mevr. E. Diender-van Dijk MCM (1-1-2021) RvT
Mevr. I.I. Janssen MA
Lid

2021

2020

0
12.917
9.440
0
8.611

12.432
8.288
8.288
8.288
8.288

8.583
9.984

8.288
0

11.2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
Bestuur
Gegevens 2021
bedragen x € 1

Drs. J. Divis

Drs. S. Tromp

Functiegegevens

Algemeen directeur

en innovatie

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

135.043

124.762

22.290

21.876

Subtotaal

157.333

146.638

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

Directeur kennis

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

157.333

146.638

Drs. J. Divis

Drs. S. Tromp

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Drs. J. Divis

Drs. S. Tromp

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
bedragen x € 1

Directeur kennis
Functiegegevens

Algemeen directeur

en innovatie

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

125.228

114.685

Beloningen betaalbaar op termijn

20.871

20.522

Subtotaal

146.099

135.207

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Bezoldiging

146.099

135.207

Bezoldiging

Raad van Toezicht
Gegevens 2021
Mr. A.C.

Drs. J.H. van der

Dr. A.

bedragen x € 1

Wallast

Vegt MPM

Geurtsen RC

Functiegegevens

Voorzitter

Voorzitter

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging

0

12.917

9.440

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 0

31.150

20.900
N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

0

12.917

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

9.440

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
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Gegevens 2020
Mr. A.C.

Drs. J.H. van der

Dr. A.

bedragen x € 1

Wallast

Vegt MPM

Geurtsen RC

Functiegegevens

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

12.432

8.288

8.288

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 30.150

20.100

20.100

01/01-31/12

Gegevens 2021
Prof. dr.

Mevr. E.

W.M.G.

Prof. dr. M.L.L.

Diender-van

bedragen x € 1

Jochems

Volman

Dijk MCM

Functiegegevens

Lid

Lid

Vicevoorzitter

01/01-31/12

01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging

0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

0

20.900

8.611

20.900

8.583

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

8.611

8.583

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2021
bedragen x € 1

Mevr. I.I. Janssen MA

Functiegegevens

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

Bezoldiging

9.984

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

9.984

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.
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Gegevens 2020
Prof. dr.

Mevr. E.

W.M.G.

Prof. dr. M.L.L.

Diender-van

bedragen x € 1

Jochems

Volman

Dijk MCM

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01Aanvang en einde functievervulling in 2020

31/12

Bezoldiging

8.288

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.100

8.288
20.100

1) Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2021:
15% van 209.000 voor de voorzitter; 10% voor een RvT lid,
2) Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2020:
15% van 201.000 voor de voorzitter; 10% voor een RvT lid,
naar rato van duur functievervulling in 2020.
Enschede, juni 2022

Directie:

Raad van Toezicht (RvT):
Dhr. drs. J.H. van der Vegt MPM

Dhr. drs. J. Divis

(voorzitter)

Dhr. drs. S. Tromp

Mevr. prof. dr. M.L.L. Volman
Mevr. E. Diender-van Dijk MCM
Mevr. I.I. Janssen MA
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8.288
20.100

12. Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van de externe accountant van Ree zijn ten laste
gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
Onderzoek van de jaarrekening (1)

2021

2020

40.083

54.450

Adviesdiensten op fiscaal terrein

1.781

Andere niet controlediensten (2)

765

18.881

40.848

75.112

(1) In 2020 inclusief deel jaarrekening 2019 € 18.150 en jaarrekening 2020
conform offerte € 36.300
(2) Onder andere frauderisico analyse.
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13. Resultaatsbestemming
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
De jaarrekening 2021 is goedgekeurd in de Raad van Toezicht vergadering
gehouden op 1 juni 2022.
De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het resultaat goedgekeurd
conform het daartoe gedane voorstel.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht voor om het
negatieve resultaat over het boekjaar 2021 ad - € 565.566 te onttrekken aan
het eigen vermogen, en wel ten laste van de vrije reserve. Dit voorstel is al
goedgekeurd door het ministerie OCW.
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
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14. Verslag SLOA projecten
Het saldo per ultimo 2021 bedraagt € 10.372.503 en bestaat uit:
1.
ontvangen subsidies ad € 22.625.002
2.
de egalisatie uit voorgaand jaar ad € 1.357.248
3.
de gerealiseerde kosten ad € 13.609.747 (€ 13.467.635 + € 142.112
prijsverschil tussen nacalculatorische (VC) en voorcalculatorische (NC)
uurtarief instellingssubsidie)
Als basis voor de berekening van het saldo is een onderscheid gemaakt tussen:
a. Instellingssubsidie, waarbij de gerealiseerde uren tegen VC kostprijs zijn
opgenomen. Met een aanvulling van € 142.112, zijnde het verschil tussen
NC -/- VC kostprijs. Dit is conform rapportage in 2020. Er is voor gekozen
om de behaalde baten (en SLOA resultaat) in het jaar op te nemen waarin
het genoten wordt.
b. Projectsubsidie(s) < € 125.000, waarbij het VC SLOA-uurtarief de basis is
voor de afrekening.
c. Projectsubsidie(s) > € 125.000, waarbij de gerealiseerde uren tegen NC
kostprijs zijn opgenomen.
Ad a. Instellingssubsidie
Van de ontvangen subsidie ad € 10.850.000 over 2021 is na verrekening van
de gerealiseerde kosten ad € 10.472.615 een saldo van € 377.385. Van dit
saldo zal een bedrag van € 377.385 als resultaat instellingssubsidie toegevoegd
worden aan bestemmingsfonds publiek (BFP) en een bedrag van € 0,- zal aan
OCW worden geretourneerd omdat alle afgesproken producten zijn opgeleverd.
Daarnaast zal als gevolg van het bereiken van het plafond voor de vorming van
het BFP ad € 377.385 worden verrekend met de eerder genoemde dotatie aan
BFP en worden geretourneerd naar OCW.
Over de wijze van verrekening vindt nader overleg met OCW plaats (Zie
toelichting OCW). Voor de onderbouwing van voorgenoemde bedragen wordt
verwezen naar respectievelijk 2 Kortlopende schulden en 4 Nadere toelichting
tot bestemming resultaat 2021.
Voor een specificatie op projectniveau wordt verwezen naar paragraaf 14.1 en
14.2.
Ad b. Projectsubsidies
Van het in 2021 toegekende subsidiebedrag ad € 11.775.002, de egalisatie uit
voorgaand jaar ad € 1.357.248 is na verrekening van de gerealiseerde kosten
ad € 3.137.132 een saldo van € 9.995.118.
Van dit saldo wordt € 9.955.022 gebruikt voor de afronding van vier projecten
in 2022; het resterend deel ad € 40.096 gaat retour naar OCW.
Voor een specificatie op projectniveau wordt verwezen naar paragraaf 14.2.
Kortlopende schulden
Onder de post Kortlopende schulden is het saldo subsidies van OCW
opgenomen.
Verantwoord onder vooruit gefactureerde en ontvangen termijn OHW: doorloop
projectsubsidies 2021 naar 2022.
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Beschikking
A21A

Project
7999

A21C
A21D
A21E
Totaal

8002
8003
8006

Toekenning*
181.700

Realisatie
138.426

Saldo
43.274

107.748
9.928.843
259.503
€10.477.794

84.751
177.766
121.829
€522.772

22.997
9.751.077
137.674
€9.955.022

Toelichting OCW
•
•
•

Saldo instellingssubsidie 2021
Saldo projectsubsidies 2021 (excl. OHW)

Prijsverschillen div. project. hantering NC-kostprijs versus VC kostprijs

377.385
40.096
18.476

Totaal OCW

€435.957

Onderstaande tabel geeft de financiële mutaties weer die in 2021 tussen
(SLOA/commerciële) projecten hebben plaatsgevonden.
Van
Afd.
PO
PO
VO
VO

Projectcode
D21
D21
D21
D21

Projectnr.
7974D
7981D
7985D
8001D

Naar
Projectcode
21B1 VO/560082135
21B8 VO/560082135
21C1 VO/560082135
A21G VO/560082367

Projectnr.
7974
7981
7985
8001

Bedrag
1.479
9.680
14.302
15.012
€40.473

Contactpersoon
B. Teunis
B. Teunis
W. Rosier
W. Rosier

Deze mutaties hebben betrekking op de financiële bijdragen van deelnemers
aan conferenties die binnen de commerciële projecten zijn verantwoord en die
vervolgens als baten zijn overgeboekt naar de betreffende SLOA-projecten.
Voor een specificatie op projectniveau wordt verwezen naar paragraaf 14.1.
Nadere toelichting tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021.
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht voor om het negatief
resultaat over het boekjaar 2021 ad - €565.566 te onttrekken aan het eigen
vermogen. Dit voorstel zal verwerkt worden na goedkeuring van het ministerie OCW.
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(1) Bepaling dotatie BFP: zie tabel 14.2
Toekenning subsidie:
Realisatie (nacalculatiebasis)

10.850.000
10.472.615

Saldo

377.385

Uitsplitsing:
BFP
Retour OCW

377.385 Zie tabel 14.2
0 Zie tabel 14.2
377.385

(2) Maximaal te vormen BFP 2021:
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bepaald dat een BFP
gevormd moet worden. Dit fonds bedraagt maximaal 10% van de over het laatste
kalenderjaar verleende subsidies.
Verleende subsidie 2021
10.850.000
Maximaal te vormen BFP
1.085.000 Zie (3) BFP
(3) Bestemmingsfonds publiek:
1.085.000

Stand BFP per 1-1-2021

377.385 Zie ook (4) Schuld OCW

Dotatie vanuit resultaat 2021*
*gerealiseerde SLOA-opdrachten

Zie tabel 14.2

1.462.385 N.B. Max. van € 1.085.000 overschreden
-377.385 Zie (4) schuld OCW
1.085.000

Totaal stand per 31 december
Aftopping (retour OCW)

Totaal (na aftopping)
(4) Schuld OCW
Saldo instellingssubsidie 2021
Uitsplitsing:
Retour OCW wegens niet opgeleverde
producten
Retour aftopping BFP

377.385 Zie tabel 14.2 op nacalculatiebasis

Saldo instellingssubsidie 2021, dotatie BFP

0 Zie tabel 14.2 nacalculatiebasis
-377.385 Zie (3) BFP
0

Saldi instellingsubsidie 2021

377.385

* Saldo betreft het verschil tussen:
Dotatie saldi gerealiseerde SLOA
opdrachten
Af: Aftopping
Saldo dotatie BFP:

377.385 Zie tabel 14.2
-377.385
0 Restant dotatie na aftopping

De instellingssubsidies worden jaarlijks toegekend op basis van een vast bedrag.
De toekenning van de projectsubsidies fluctueert op jaarbasis.
De vaste kosten worden gedekt door de instellingssubsidies.
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14.1 Verrekeningsformulier voorschotten SLOA
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14.2 Bepaling bestemmingsfonds publiek
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15. Controleverklaring onafhankelijk accountant
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VAN REE / ACCOUNTANTS
registeraccountants en belastingadviseuís

Koolhovenstíaat 11
3772 MT Bameveld

Controleverklaríng van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Leerplanontwikkeling

Postbus 272

3770 AG Bameveld

T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

bameveld@vaníeeacc.nl
www.vaníeeacc.nl
KvK m. 08107895

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Leerplanontwikkeling te Amersfoort
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
*

geeff de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Leerplanontwikkeling per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 0rganisaties zonder
winststreven, de door de minister op grond van artikel 9 lid 2 van de Kaderregeling subsidies
OCW, SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde
instellingen, de Wet SLOA 2013, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, overige
specifieke afspraken die met OCW zijn gemaakt en de bepalingen bij of krachtens de WNT.

*

voldoen de in de jaarrekening verantwoorde subsidiebaten, -lasten en -balansmutaties over
2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van versie 4 van
het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, en de
doelgebonden en niet doelgebonden subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de
verleningsbeschikking(en).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 3"l december 2021
2. de winst- en verliesrekening over 2021 ; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Van Ree Actouníanís is een handelinaam van Van Ree Ac«ouníaníi BV.

Op al OnZe dienslen Ziilí de SRA-Atgemene VOO{WaaLden Van loepaiSing die gedeponeeíd Ziin Ondeí nummeí áOb81496 bii oe KameL Van Koophandel le Ulíeoíl.
Op venoek woíden aeze koiíeloos íoegezonden.
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De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en versie 4 van het accountantsprotocol Accountantsprotocol behorend bij de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en WVS vallen, Wet SLOA 2013, Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en WVS, overige specifieke afspraken die met OCW zijn gemaakt en het Controleprotocol WNT
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leerplanontwikkeling zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Naleving antícumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld

in artikel l.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
*

Bestuursverslag;

*

Overige gegevens.

VAN REE / ACCOUNTANTS
íegiííeíaccouníanís en oelasíingadvixeuíi

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
de vereiste informatie bevat zoals die op grond van artikel 91íd 2 van de Kaderregeling subsidies
OCW, SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde
instellingen, RJ-Richtlijn 640 0rganisaties zonder winststreven, de Wet SLOA 2013,
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en WVS en overíge specifieke afspraken die met OCW
zijn gemaakt is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlíjn 640 0rganisaties zonder winststreven, de Wet
SLOA 2013, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en WVS en overige specífieke afspraken die met
OCW zijn gemaakt.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelíjk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de door de minister op grond van artíkel 9 lid 2 van de kaderregeling subsidies

OCW, SZW en Vl/VS vastgestelde voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen,
de Wet SLOA 2013, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, overige specifieke afspraken die
met OCW zijn gemaakt en de bepalingen bij of krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Het bestuuris er ook voor verantwoordelijk dat de in jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
ba:ansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in

overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen
zoals vermeld in hoofdstuk 5 van versie 4 van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continu'íteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekeníng opmaken op basis van de continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continu'íteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tíjdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professíonele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethísche voorschriften en de onafhankelijkheidseísen en het Controleprotocol
WNT. Onze controle bestond onder andere uít:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekeníng afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

het verRrí)gerl Van ínZí(Jlf ín de iüterne 5etleersíng (Jíe reievarit íS VOOr de confrole mek alS CJOel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

interne beheersing van de entiteit;
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I

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'íteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continu'íteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar contínu'íteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatíg tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele signifícante tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 1 juni 2022
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA

Als landelijk expertisecentrum voor het curriculum richt
SLO zich op de ontwikkeling van het curriculum in het
primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland.
We werken met het onderwijsveld aan de doelen, kaders
en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit
een eigen visie kunnen vervullen.
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke
ontwikkelingen en onderzoek samen en stellen onze
expertise beschikbaar aan onderwijs en overheid,
bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools,
voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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