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Voorwoord
Stichting Conexus biedt u hierbij de jaarstukken over de periode 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2020 aan. De jaarstukken bestaan uit:

het bestuursverslag 2020, inclusief verslag van de Raad van Toezicht,
de jaarrekening 2020,
de overige gegevens.

Met de jaarstukken legt het College van Bestuur verantwoording af over het beleid en 
beheer zoals gevoerd in het betreffende verslagjaar. De jaarstukken dienen te worden 
gezien als sluitstuk van de beleids- en beheercyclus. Met de oplevering van de jaarstukken 
is uitvoering gegeven aan een wettelijk voorschrift. Conexus verantwoordt zich hiermee 
ten overstaan van MinOCW, de gemeenten Nijmegen en Heumen in het kader van toezicht 
op het openbaar onderwijs en gemeente Nijmegen daar waar het de verantwoording 
van de doorgedecentraliseerde huisvestingsmiddelen betreft. Daarnaast wordt hiermee 
verantwoording afgelegd aan de medezeggenschap, subsidieverleners en overige 
belanghebbenden.

Het jaar 2020 was in allerlei opzichten een roerig jaar met ingrijpende gebeurtenissen. In 
het begin van het jaar (februari) overleed geheel onverwacht de interim-bestuurder. Direct 
nadat een nieuw interim-bestuur was aangesteld brak er een wereldwijde pandemie uit: 
‘covid 19’. De impact hiervan is enorm en heeft gemaakt dat er voortdurend een beroep 
is gedaan op flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen van leerlingen, ouders en 
medewerkers. Dit jaarverslag is qua opbouw gelijk aan andere jaren. Het is daarom goed 
om vooraf reeds te benadrukken dat dit jaar anders is geweest dan alle andere jaren. 
Tegelijkertijd zijn we, net als alle andere jaren, bezig geweest met het zo goed mogelijk 
bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen. 

Dit jaarverslag laat zien dat er, ondanks de ingrijpende gebeurtenissen, ook stappen vooruit 
zijn gezet op diverse gebieden. Er is nog genoeg ruimte voor verdere verbetering, maar we 
willen van tevoren expliciet zeggen dat we trots zijn op de veerkracht en de inzet van ons 
personeel en uiteraard ook op die van onze leerlingen en hun ouders!

College van Bestuur
Stichting Conexus
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
024 - 373 3960
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1. Feiten en cijfers
Onderstaande feiten en cijfers zijn de stand per 31 december 2020, tenzij anders is vermeld.

31 Scholen

1 Excellente school

850 Medewerkers

39,2 Gewogen gemiddelde leeftijd

6,5% Ziekteverzuim

€ -282 Stichtingsresultaat in K Eur

€ 910 Investeringen in 
schoolgebouwen in K Eur

8112 Leerlingen 1 okt

31 Scholen met basisarrangement

642,0 FTE’s

17 % medewerkers man

37 Startende leerkrachten

€ 1.325 Investeringen in overige
activa in K Eur

0,34 Solvabiliteit 2
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Wijken Nijmegen:
1. Nijmegen Centrum
2. Nijmegen Oost
3. Nijmegen Oud West
4. Nijmegen Nieuw West
5. Nijmegen Midden
6. Nijmegen Zuid
7. Dukenburg
8. Lindenholt
9. Nijmegen Noord

Ten zuiden van Nijmegen (zie uitvergroting):
Malden - gemeente Heumen

 Hoofdlocatie
Nevenlocatie / dislocatie

Waar staan onze scholen?
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2. Strategie en beleid
Beleidsagenda

Wat waren de oorspronkelijke ambities voor 2020? Wat is er gedaan in 2020?

Organisatie: Bij de start van 2020 was voor dit onderdeel 
als doelstelling gedefinieerd ‘professionalisering en het 
terugdringen van het ziekteverzuim’. 

Organisatie: In februari 2020 is de toenmalige interim 
bestuurder, dhr. Tromp, onverwacht overleden. In 
maart 2020 is door de RvT een interim cvb aangesteld 
bestaande uit dhr. J.P ten Brink en dhr. F. van Winkelen. 
Dit bestuur heeft als opdracht meegekregen om te 
werken aan rust, vertrouwen en verbinding binnen 
Conexus als geheel en specifiek tussen het CvB en de 
schooldirecties.  
In samenspraak met de directeuren, de staf en de RvT 
is de organisatorische opgave geherformuleerd in een 
ambitie om planmatig, transparant en rolvast te werken. 

Concreet is hier vorm aangegeven door ondermeer, in 
samenspraak met directeuren, staf, RvT en de gmr, 
- De basisgovernance vast te stellen waarbij het
subsidiariteitsbeginsel het uitgangspunt vormt waarbij
vanuit compliance en solidariteit hierop aanpassingen
kunnen worden gedaan. Ook het onderscheid in de rol
tussen lijn en staf is hierin benoemd.
- Een afstemmingsstructuur van klankbordgroepen in te
richten zodat de positie van de lijn beter is geborgd in
het beleidsproces.
- In een beleidskader de overkoepelende inhoudelijke
ambities vast te stellen en op basis hiervan jaarplannen
te maken voor de stadafdelingen. Deze ambities zijn
gerelateerd aan de uitkomsten van het vierjaarlijks
onderzoek van de Inspectie.

Halverwege maart gingen de scholen dicht in verband 
met de lockdown om de verspreiding van het corona 
virus tegen te gaan. Het onderwijs schakelde over 
op het bieden van thuisonderwijs en het bieden van 
noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Pas 
begin juni gingen de scholen weer geheel open om 
vervolgens in december wederom te deuren te sluiten als 
gevolg van de tweede lockdown.  Hierop is slagvaardig 
geanticipeerd: de beschikbare informatie is snel 
verspreid, goede voorbeelden zijn gedeeld en er waren 
korte besluitvormingsprocessen. 
Dit laat onverlet dat dit een grote inspanning heeft 
gevraagd van de mensen in onze organisatie en in het 
bijzonder van de directeuren die zich immers in een 
spilfunctie bevinden. We kijken met trots terug op hoe 
onze organisatie is omgegaan met de buitengewone 
omstandigheden van 2020.    
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Kwaliteit onderwijs: Bij de start van 2020 was voor dit 
onderdeel als doelstelling geformuleerd: 
“Het in stand houden van het bestaande aanbod aan 
bijzondere onderwijsvoorzieningen en elke school is 
minimaal van voldoende niveau in de ogen van de 
Inspectie van het onderwijs”

Huisvesting: Bij de start van 2020 was als doelstelling 
gedefinieerd “het realiseren van moderne en duurzame 
huisvesting passend bij het onderwijs van nu”. 

Personeel: Bij de start van 2020 was de ambitie om 
“het hoofd te bieden aan krapte op de arbeidsmarkt het 
terugdringen van ziekteverzuim en het opleiden van 
eigen talent”. 

Huisvesting: In 2020 is de basis gelegd voor een nieuw 
meerjarig huisvestingsplan. Zo is er een inventarisatie 
uitgevoerd van de vastgoedportefeuille en zijn de eerste 
verkennende gesprekken gevoerd met de stakeholders. 
De panden zijn extern geschouwd zodat er een nieuw 
meerjaren onderhoudsplan op gebaseerd kan worden. 
De twee lopende nieuwbouwprojecten (De Verbinding 
en De Vuurvogel) zijn in de afrondende fase gekomen. 
Daarnaast is geanticipeerd op de ventilatieproblematiek 
die door corona pregnant naar voren kwam. 
De ambitie is geherformuleerd naar “ons onderwijs wordt 
gegeven in veilige, goed onderhouden gebouwen”. 

Personeel: In het jaar 2020 is veel aandacht gegaan 
naar het op orde brengen van de ‘going concern’ 
werkzaamheden. Denk aan het organiseren van 
een goede bezetting op de afdeling P&O, personele 
processen efficiënter en transparanter laten verlopen; 
de formatie en mobiliteit op de scholen, de werving 
en selectie van personeel en het terugdringen van het 
verzuim. 

Kwaliteit onderwijs: In 2020 heeft de Inspectie van het 
Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 
uitgevoerd. Alle scholen hebben een basisarrangement. 
Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nog geen goed 
systeem van kwaliteitszorg is en krijgt Conexus op 
de drie standaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur 
en verantwoording & dialoog een onvoldoende. Drie 
scholen (Muze, Wingerd, Bloemberg) hebben een 
herstelopdracht gekregen. 

In het beleidskader dat halverwege 2020 is opgesteld 
is de ambitie voor onderwijskwaliteit gedefinieerd als 
‘iedere leerling krijgt goed, passend onderwijs gericht 
op de brede ontwikkeling’ en is dit nader geduid met 
concrete doelstellingen waaronder op het vlak van 
onderwijsresultaten. Daarnaast is een start gemaakt met 
externe audits zodat aan het einde van het schooljaar 
2020/2021 er een éénduidige nulmeting is die extern is 
gevalideerd.
De scholen met een herstelopdracht zijn extra 
ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van hun 
verbeterplannen. 

De eindtoets 2020 is als gevolg van de 
coronamaatregelen komen te vervallen, maar 
er zijn andere gegevens voor handen over de 
onderwijsresultaten. Hieruit blijkt dat alle scholen 
over alle vakgebieden heen op fundamenteel niveau 
(1F) boven de signaleringswaarde presteren. Op 
streefniveau (1S/2F) presteren drie scholen onder 
de signaleringswaarde. Deze scholen worden extra 
ondersteund om de resultaten te verbeteren.
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Financiën: Bij de start van 2020 was de ambitie om “de 
basis op orde te brengen’.

Financiën: In 2020 is ingezet op het vergroten van de 
transparantie over de inzet van de middelen door onder 
meer het maken van een kaderbrief waarin de inzet van 
bovenschoolse middelen is geëxpliciteerd. Daarnaast zijn 
er softwaresystemen geïmplementeerd: 
Capisci is gebruikt als begrotingstool. Hiermee hebben 
directeuren meer zicht en grip op hun cijfers en neemt de 
foutgevoeligheid af door de directie koppeling met AFAS. 
Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de 
implementatie van Pro Active als facturatiesysteem 
zodat dit per 1 januari 2021 in gebruik genomen kon 
worden. Daardoor is bij de afhandeling van facturen nu 
een 4-ogen principe mogelijk. Bij de staf is de personele 
bezetting versterkt waardoor er minder afhankelijkheid 
is van externe inhuur en er is een start gemaakt met 
het stroomlijnen van de boekhouding. De ambitie is 
geherformuleerd naar “We zijn financieel gezond en in 
control”. 

Op het gebied van verzuim zijn langdurige dossiers 
opgelost en het verzuimpercentage is gedaald. De 
samenwerking met de nieuwe arbodienst heeft verdere 
vormen gekregen. Maar de verzuimaanpak behoeft 
een noodzakelijke herijking om het verzuim verder te 
terug te dringen en rollen en verantwoordelijkheden 
beter te beleggen. Deze aanpak wordt in 2021 verder 
geconcretiseerd.  
De tekorten op de arbeidsmarkt waren in 2020 vooral 
merkbaar bij het werven van directeuren en IB-ers. Er 
is een website ontwikkeld zodat interne en externe 
vacatures zichtbaar zijn voor iedereen. M.i.v. het 
kalenderjaar 2021 is de afhankelijkheid van externen 
t.o.v. 2020 verminderd. De Conexus Academie heeft
bijgedragen aan de professionalisering, alhoewel door
Corona niet alle geplande trajecten zijn gerealiseerd,
het beleidskader dat halverwege 2020 is opgesteld,
heeft gezorgd voor meer lijn en een planmatige aanpak.
De ambitie voor personeel is gedefinieerd als ‘ons
personeelsbestand bestaat uit voldoende bevoegde en
vakbekwame professionals die goed werk leveren in een
positief werkklimaat.’ Uit deze ambitie zijn doelstellingen
gekomen die in de loop van 2020 zijn opgestart en
doorlopen in 2021 zoals de begeleiding van startende
directeuren en leraren.
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2.1 Onderwijs
Conexus streeft naar kwalitatief goed onderwijs. Iedere leerling krijgt goed, passend onderwijs 
gericht op de brede ontwikkeling. Als onderwijsorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor een 
optimale ontwikkeling van kinderen in hun sociale omgeving. Dit betekent dat de ontwikkeling 
van een kind niet geïsoleerd wordt gezien, maar dat er oog en oor is voor de context waarin het 
kind opgroeit. Conexus heeft zich in 2020 gefocust op de basiskwaliteit. Dit betekent dat iedere 
school moet voldoen aan de basiskwaliteit, zoals beschreven in wettelijke deugdelijkheidseisen 
en het toetsingskader van de Inspectie van het onderwijs. Naast de focus op de basiskwaliteit 
formuleert iedere school eigen ambities die passen bij de context van de school. Deze context 
wordt ondermeer bepaald door de wijk waar een school staat en door de kenmerken van gezinnen 
waaruit de leerlingen van de school afkomstig zijn. Onderwijskwaliteit komt tot uitdrukking in hoge, 
maar ook realistische onderwijsambities en -resultaten op leerling-, school- en stichtingsniveau. 

Impact Covid-19.
Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar. Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) is in 2020 
het onderwijs op Conexus scholen tijdens twee schoolsluitingen via ‘onderwijs op afstand’ en 
na de eerste schoolsluiting via deeltijdonderwijs op school vormgegeven. Scholen hebben 
hierdoor voortdurend keuzes moeten maken in het lesaanbod en de vorm waarop zij lesgaven. 
In samenwerking met het iXperium is tijdens de eerste schoolsluiting een onderzoek uitgevoerd 
naar het onderwijs op afstand. Daaruit bleek dat leraren snelle stappen hebben gezet in het 
verzorgen van onlineonderwijs. Er was sprake van een enorme ontwikkeling van ICT-competenties 
bij leerkrachten. Scholen gaven lespakketten mee naar huis, gaven online les en zochten vaak het 
contact met leerlingen en ouders om hen te ondersteunen. Tijdens de lockdown heeft de focus 
voornamelijk gelegen op de kernvakken taal, lezen en rekenen en is er minder aandacht geweest 
voor de brede ontwikkeling. Veel scholen hebben in de eerste weken van de lockdown nog geen 
online lesgegeven, maar vooral lespakketten meegegeven aan leerlingen en er is veel contact 
geweest met leerlingen en ouders over het welbevinden en de voortgang op de leerstof. Na een 
aantal weken kwam het online lesgeven wel steeds meer op gang. Om een inhaalslag te maken 
na de zomervakantie is direct na terugkomst op school geanalyseerd waar leerlingen stonden ten 
aanzien van de kernvakken taal, lezen en rekenen en is er extra aandacht besteed aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Doordat de E-toetsen en de eindtoets in groep 8 niet 
zijn afgenomen in de periode voor de zomervakantie van 2020 is het onvoldoende mogelijk om 
de precieze effecten van Corona Conexus breed in kaart te brengen en te vergelijken. Om de 
inhaalslag te maken ten aanzien van taal, rekenen en lezen heeft iedere school de leerlingen 
meteen na vakantie weer getoetst en zijn op maat keuzes gemaakt ten aanzien van de leerstof 
en de cruciale doelen die op deze vakgebieden behaald moeten worden. Om een inhaalslag te 
maken is de focus in deze periode ook nog steeds gericht op taal, lezen en rekenen en is er minder 
aandacht geweest voor de bredere ontwikkeling. 

Scholen leenden in eerste instantie veel eigen ict-apparatuur uit aan de leerlingen. Door een 
gift van Sivon, een coöperatie van en voor het primair en voortgezet onderwijs, zijn 250 laptops 
aan leerlingen van Conexus gegeven. Conexus heeft direct bij de eerste lockdown een Corona 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 14 juni 2021



CONEXUS -  JAARVERSLAG 2020 1 2

coördinatieteam ingericht die in een Q&A voortdurend vragen beantwoordde van scholen en 
waar de laatste ontwikkelingen vanuit de overheid en ondersteunende instellingen, zoals de PO 
raad, werden gedeeld. Ook zijn er tijdens de lockdown scholen ondersteund bij het maken van 
onderwijsinhoudelijke keuzes, onder andere door middel van interne nieuwsbrieven. Toen er weer 
fysiek lesgegeven kon worden, hebben scholen na toetsing keuzes gemaakt in het aanbod om een 
inhaalslag te maken t.a.v. de cruciale leerdoelen voor taal, lezen en rekenen. Tijdens de tweede 
lockdown pakten scholen het afstandsonderwijs snel, efficiënter en effectiever op. 

Systeem van kwaliteitszorg: verbeteringen mogelijk en nodig.
De Inspectie van het Onderwijs constateert tijdens het vierjaarlijks onderzoek ‘Bestuur en scholen’ 
in 2020 dat verbeteringen noodzakelijk zijn met betrekking tot kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en 
verantwoording en dialoog. Op de drie standaarden geeft de Inspectie van het Onderwijs Conexus 
een onvoldoende. Dit heeft geleid tot een herstelopdracht op bestuursniveau en op schoolniveau 
op onderdelen bij drie van de acht bezochte scholen.
Er moet een aantoonbaar stelsel van kwaliteitszorg worden ingericht waarin taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van alle geledingen helder gedefinieerd zijn en uitgevoerd worden. De 
Inspectie geeft in haar rapport aan dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan professionele 
cultuur waarin vertrouwen, het leren van elkaar en het delen van beelden over goed onderwijs 
aandacht verdient. De conclusies van de Onderwijsinspectie zijn input geweest voor het 
eerdergenoemde opgestelde beleidskader en de daaruit voortvloeiende jaarplannen met 
verbeteracties. Ondanks Corona zijn we dus in 2020 gelijk hiermee aan de slag gegaan en in de 
volgende paragrafen wordt nader toegelicht welke activiteiten precies zijn verricht. 

Kwaliteitsbeleid: meer duidelijkheid over de verwachtingen.
In 2020 is een beleidskader 2020-2021 vastgesteld, waarin helderheid is verschaft over de kaders 
waarbinnen zowel het College van Bestuur, de staf en de scholen zich hebben te bewegen binnen 
Conexus. Dit biedt:

Helderheid in basis over de doelen die worden gesteld en waarop wordt getoetst.
Helderheid in basis over de governance van Conexus en de onderscheiden rollen van de lijn 
en staf.
Helderheid over besluitvormingsprocessen (door inrichting klankbordgroepen) waarbij 
er oog is voor een balans tussen betrokkenheid vanuit de organisatie en slagkracht in   

 besluitvorming.

De doelen voor de onderwijskwaliteit van Conexus uit het beleidskader 2020-2021:
Scholen voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. Scholen voldoen aan basiskwaliteit,  
d.w.z. tussen bij de wet geregelde deugdelijkheidseisen en de eigen aspecten van kwaliteit. 
Afhankelijk van de schoolweging behaalt de school de percentages 1F, 1S/2F op of boven de 

 signaleringswaarde.
De loopbaan van schoolverlaters is in lijn met de verwachtingen.
Sociale veiligheid wordt jaarlijks door de leerlingen gewaardeerd met een voldoende.
Ouders waarderen tweejaarlijks het onderwijs met een voldoende.
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De kwaliteitszorg cyclus: gestructureerde aandacht voor onderwijskwaliteit.
Ondanks de beperkende maatregelen die ingesteld zijn als gevolg van de Coronacrisis en de 
personele wisselingen op bestuursniveau is de kwaliteitszorgcyclus opgestart door middel van 
resultaatgerichte gesprekken tussen het bestuur en de scholen van Conexus. Alle scholen van 
Conexus hebben in 2020 één of meerdere van deze gesprekken gevoerd met het bestuur in het 
bijzijn van de beleidsadviseur onderwijskwaliteit. De drie scholen met een herstelopdracht vanuit 
het Inspectiebezoek zijn extra ondersteund bij het opzetten en uitwerken van de verbeterplannen 
door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit en externe experts. Daarnaast zijn er drie scholen uit de 
eigen interne risicoanalyse extra ondersteund om de basis op orde te krijgen. 
Op alle scholen vindt in het schooljaar 2020-2021 een externe audit plaats voor een eenduidige 
nulmeting die extern is gevalideerd. Dit geeft weer of de scholen voldoen aan de standaarden van 
de basiskwaliteit. Door de Corona maatregelen is de planning van de externe audits meerdere 
keren verschoven en zijn de audits uitgesteld, maar het streven blijft om alle audits uit te voeren in 
het schooljaar 2020-2021. 

Zicht op onderwijsresultaten: waar ‘staan’ we? 
Vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19 virus is de Eindtoets 2020 komen te vervallen. 
Dit was het eerste jaar dat het nieuwe onderwijsresultatenmodel (IvhO) zou gaan gelden met een 
nieuw begrippenkader met de nieuwe schoolweging en referentieniveaus. Per school is in kaart 
gebracht hoe zij over de afgelopen drie jaar presteert ten opzichte van de signaleringswaarde 
en het landelijke gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging op fundamenteel 
niveau (1F) en op streefniveau (1S/2F). 

De doelstelling vanuit het beleidskader luidt: afhankelijk van de schoolweging behaalt de school 
de percentages 1F, 1S/2F op of boven de signaleringswaarde. Uit de analyse blijkt dat alle scholen 
over alle vakgebieden heen op fundamenteel niveau (1F) boven de signaleringswaarde presteren. 
Op streefniveau (1S/2F) presteren drie scholen onder de signaleringswaarde. Dit zijn scholen die 
zowel gesignaleerd zijn vanuit interne analyse van Conexus als vanuit de risicoanalyse van de 
onderwijsinspectie. Deze scholen worden extra ondersteund bij het optimaliseren van processen 
om de resultaten te verbeteren. In 2020 is er geen doelstelling geformuleerd voor het behalen van 
het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie.

Zoals ook de Inspectie van het onderwijs aangeeft in de Staat van het onderwijs met betrekking tot 
de resultaten op taal, lezen en rekenen kunnen we constateren dat een aantal scholen van Conexus 
hogere ambities mag stellen ten aanzien van hun onderwijsresultaten. Dertien scholen scoren op 1F 
boven het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie scoren. Daar zijn we 
tevreden over. Twaalf scholen scoren wel boven de signaleringswaarde, maar onder het landelijk 
gemiddelde van scholen met een vergelijkbare doelgroep. Deze scholen kunnen op basis van 
een verdiepende analyse en passende aanpak betere resultaten behalen. Op 1S/2F presteren tien 
scholen boven het landelijk gemiddelde. Vijftien scholen scoren wel boven de signaleringswaarde, 
maar onder het landelijk gemiddelde op 1S/2F niveau. Ook deze vijftien scholen kunnen hun 
ambities verder aanscherpen als het gaat om taal, lezen en rekenen. Schakelklas Bloemberg, SBO- 
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en SO-scholen, de Verbinding en de Uitdaging zijn niet meegenomen in deze analyse. Voor hen 
gelden andere normen en de laatste twee scholen hebben geen of te weinig leerlingen in groep 8 
die de eindtoets hebben gemaakt. 

Vanwege de coronamaatregelen hebben scholen van Conexus de monitor sociale veiligheid niet in 
de gebruikelijke tijdsperiode af kunnen nemen, maar eigen keuzes hierin gemaakt. Ook de Inspectie 
handhaaft dit jaar niet op de uitkomsten. Tijdens de externe audits wordt de sociale veiligheid en 
de tevredenheidsonderzoeken onder ouders geanalyseerd op schoolniveau om vervolgens een 
diepgaander inzicht te krijgen voor Conexus als totaal.   

In de NCO-bestuur rapportage 2020 is gekeken of leerlingen zich na drie jaren in het VO op, boven 
of onder het niveau wat zij als advies van de basisschool kregen, bevinden. Voor zestien scholen 
geldt dat leerlingen minder vaak een te hoog advies krijgen dan op grond van de referentiewaarde 
in het NCO-rapport verwacht mag worden (wat positief is). Zeventien scholen geven vaker een 
te laag advies dan op grond van de referentiewaarde in het NCO-rapport verwacht mag worden. 
Deze scholen waren drie jaren geleden dus te voorzichtig bij het geven van een advies voor 
het vervolgonderwijs. In het kader van ‘hoge verwachtingen hebben’ zouden deze scholen dus 
kansrijker mogen adviseren. Van de 3 S(B)O-scholen en twee scholen waarvan te weinig of geen 
leerlingen drie jaren in het VO-onderwijs gevolgd hebben (Uitdaging en Verbinding) zijn nog geen 
gegevens beschikbaar.  

De onderwijsresultaten van de scholen van Conexus zijn te vinden op scholenopdekaart.nl.

Passend onderwijs
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig in het onderwijs. De middelen voor extra 
ondersteuning zijn vanuit het Rijk belegd bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
Conexus is onderdeel van samenwerkingsverband Stromenland. De scholen ontvangen een bedrag 
per leerling. Een deel wordt ingezet in de formatie ten behoeve van Passend Onderwijs en een deel 
van het budget wordt ingezet voor vouchers ten behoeve van lichte ondersteuningsvragen. In 2020 
is er € 2.178K aan middelen ontvangen vanuit het samenwerkingsverband. Van dit bedrag heeft € 
1.285K betrekking de (versterking van de) basisondersteuning op de scholen en de vouchergelden 
en € 724K betreft de groeibekostiging van de SO en SBO en € 155K is onder andere ingezet voor 
arrangementen, satellietklassen en voltijdvoorzieningen hoogbegaafdheid.
De school legt twee keer per jaar verantwoording af over de inzet daarvan aan het platformbestuur. 
Daarnaast kunnen scholen arrangementen aanvragen voor leerlingen met zwaardere 
ondersteuningsvragen. Voor verwijzingen naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs 
kan het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring verstrekken. 
Het uitgangspunt hierbij is ‘regulier, tenzij......’. 
In de afgelopen jaren zijn er arrangementen ontwikkeld die doorlopend zijn:

SBO De Windroos Goffert heeft de 3-sprong en de 7-sprong. Twee groepen voor   
ZML-leerlingen die baat hebben bij de SBO-omgeving en een passend leeraanbod krijgen 
in samenwerking met Talita Koemi. De groepen zijn gericht op de leerlingen van 
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groep 3 t/m groep 8. De leercapaciteiten op ZML-niveau en de sociaal-emotionele  
ontwikkeling aansluitend bij SBO, zijn doorslaggevend als criteria voor toelating 
tot deze groepen.
BAO de Klumpert heeft een ZML-arrangement voor kinderen uit de wijk. Deze leerlingen   
komen uit de wijk Hatert, zitten in een reguliere groep en krijgen pre- en remedial-teaching, 
zowel binnen als buiten de groep. 
Conexus biedt op Het Talent een voltijdse voorziening aan voor hoogbegaafde leerlingen.

Het samenwerkingsverband Stromenland heeft als doel het verlagen van het verwijzingspercentage 
en wil de komende jaren de terugstroom van leerlingen vanuit S(B)O naar regulier onderwijs te 
verhogen. In 2019 zijn er 93 toelatingsverklaringen (TLV) verstrekt voor leerlingen van Conexus. In 
2020 waren dit 51 toelatingsverklaringen. Het verwijzingspercentage van Conexus (gemiddeld over 
alle scholen) is in het kalenderjaar 2020 (1-10-2019 tot 1-10-2020) 0,69%. Conexus streeft daarnaast 
naar 0 % thuiszitters. Alle acht mogelijke thuiszitters van Conexus, behalve één leerling, hebben 
binnen twee weken een passend arrangement ontvangen of weer plek op een school eventueel 
met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband. Bij de ene leerling heeft het meer tijd 
gekost om een passende plek te vinden. 

Prestatiebox
In 2020 is €1.664K aan prestatiebox gelden ontvangen, bedoeld voor activiteiten voor en op 
scholen om te investeren in talentontwikkeling.  Hieronder een weergave van de verschillende 
activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Conexus investeert samen met schoolbesturen uit de regio in iXperium. Leraren, lerarenopleiders 
en studenten experimenteren in iXperium op verschillende manieren met ICT-toepassingen voor 
het onderwijs. De doelstelling van het iXperium is leerprocessen in het basisonderwijs zo inrichten 
dat er meer recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen. Bij de inrichting van onderwijs op 
afstand heeft iXperium extra ondersteuning geboden bij het inzetten van onlinesoftware. 

In 2020 is iedere school in Nederland verplicht om Wetenschap & Technologie structureel aan te 
bieden. De scholen van Conexus zijn ingedeeld in categorieën A (oriënterend) B (experimenterend), 
C (structurerend), D (optimaliserend). Voor 16 scholen is extra professionalisering en ondersteuning 
ingericht binnen de Conexus Academie om te voldoen aan de landelijke norm. Als gevolg van de 
corona crisis is de ondersteuning en het bezoek aan het Junior Technovium afgezegd, waardoor het 
meer tijd gaat kosten om de doelstellingen te behalen.

Conexus investeert in hoogbegaafdheid/excellentie-doelen op zeven scholen. Met behulp van extra 
personele inzet wordt een bijzonder en aanvullend onderwijsaanbod ingericht voor de leerlingen 
op deze scholen. Verder zijn in dit kader ook middelen besteed aan Unit Wit van Het Talent, een 
voltijdse voorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 

Conexus investeert in het tweetalig onderwijs op de Lanteerne en het Talent. Het Talent en de 
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Lanteerne zijn twee van de negentien scholen die deelnemen aan de landelijke pilot Tweetalig 
Primair Onderwijs (TPO). Deze scholen hebben een ontheffing van het maximaal aantal uren dat 
onderwijs in een andere taal dan het Nederlands (in beide gevallen Engels) aangeboden mag 
worden.

De prestatiebox middelen zijn eveneens ingezet voor cultuureducatie, zoals deelname aan culturele 
jaarprogramma’s, musea etc. Scholen maken hierbij hun eigen keuzes passend bij de thema’s die 
spelen op school.

Onderwijsachterstanden worden kansen. 
Leerlingen, die buiten school weinig stimulatie en/of ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen, 
blijken ook tijdens hun schoolcarrière een achterstand op te lopen: een achterstand in leren, een 
negatiever zelfbeeld of minder leermotivatie. Deze factoren zorgen voor het lager presteren dan in 
aanleg mogelijk is bij een deel van deze groep leerlingen. Dit blijkt uit meerdere rapporten, onder 
andere van de Inspectie van het Onderwijs met de titel De Staat van het Onderwijs. Om te zorgen 
dat deze leerlingen zich conform de in potentie aanwezige aanleg kunnen ontwikkelen, worden 
Impulsgelden en gewichtengelden ingezet. Dit stelt scholen in staat om meer aandacht te besteden 
aan instructie van taalzwakke leerlingen en het wegnemen van belemmeringen van leren. Ook 
worden deze middelen ingezet om de groepsomvang kleiner te houden door extra personele inzet.

Vanuit gemeentelijke middelen voor onderwijskansenbeleid wordt geïnvesteerd in Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE), Schakelklassen, Brede Schoolontwikkeling en de centrale 
aanmelding via Schoolwijzer. Resultaten van de inzet van gemeentelijke OAB-middelen: 

Er is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers op OBS de Bloemberg. Leerkrachten zijn 
geprofessionaliseerd in NT2 en verzorgen op de doelgroep afgestemd rijk taalaanbod,   
waardoor leerlingen na een jaar kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs.  
Vijftien scholen werken in het kader van VVE samen met peuterspeelzalen 
en kinderopvang van KION en KINOP met als resultaat een vroege signalering 
van zorgbehoefte, extra taalstimulering, warme overdracht naar de basisschool,   
pedagogische afstemming en het versterken van de inhoudelijke doorgaande lijn   
door gezamenlijke professionalisering. 
Op twee koppels van voor- en vroegscholen (Meiboom en de Klumpert) is een aantal  
wetenschappelijk onderbouwde innovaties doorgevoerd gericht op versterking van 
de educatieve kwaliteit (VVE Plus). Elementen zijn onder andere innovatief ouderbeleid,   
doorlopende scholing en coaching van leerkrachten en de realisatie van een  
rijke leeromgeving. Voor wat betreft ‘educatieve kwaliteit’ constateren onderzoekers  
van de Universiteit van Utrecht dat er sprake is van groei. In de praktijk betekent dit 
dat er op deze locaties daadwerkelijk een rijk taal- en cognitieve stimuleringsaanbod wordt  
gegeven aan doelgroepkinderen. In 2020 is het professionaliseringsprogramma voor de   
Klumpert en de Meiboom in beperkte omvang doorgezet. 
Er zijn taalstimuleringlessen (schakelklassen) op vier scholen (Aquamarijn, Klumpert, 
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Wingerd en de Meiboom) ingericht waar taalzwakke leerlingen aan deelnemen binnen 
en/of buiten de reguliere schooltijd. Het resultaat is dat leerlingen door pre-teaching en   
verlengde instructie op het gebied van taal, reguliere lessen onder schooltijd beter kunnen  
volgen.  
Op elf scholen wordt een aantrekkelijk buitenschools programma voor kinderen 
in de wijk georganiseerd: sport, spel en bewegen, buitenschoolse educatie, cultuureducatie, 
vrijetijdsbesteding en opvoedingsondersteuning. Het resultaat is dat veel leerlingen  
op deze scholen deelnemen aan deze buitenschoolse activiteiten, die afgestemd zijn op 
het reguliere aanbod op de school en een positieve invloed hebben op het zelfvertrouwen,  
zelfsturing, creativiteit, gezond gedrag (beweging), taalontwikkeling en kennis van 
de wereld. De organisatie hiervan wordt samen met welzijnsorganisatie Bindkracht10  
uitgevoerd. Door de beperkende maatregelen vanwege Covid-19 heeft ook dit aanbod 
in 2020 in beperkte vorm plaatsgevonden.
Centrale aanmelding van leerlingen gebeurt in de gemeente Nijmegen via Schoolwijzer.   
Het vroegere principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt daarmee vervangen  
door het principe dat kinderen voorrang hebben op een school in de eigen wijk. Het doel is  
om segregatie te voorkomen.

Landelijke subsidies 
Om de ontstane achterstanden door Covid-19 in te halen is door zes scholen is in de eerste 
tranche landelijke subsidie ‘Inhaal en ondersteuningsprogramma’ aangevraagd voor 158 leerlingen. 
Ieder leerling krijgt een programma van minimaal 30 uren aangeboden, gericht op de opgelopen 
achterstand. Tijdens de tweede tranche hebben 17 scholen zich aangemeld voor deze subsidie voor 
390 leerlingen. Eén school heeft de subsidie twee keer aangevraagd. Conexus neemt daarnaast 
deel aan de landelijke subsidieregeling ‘Gelijke kansen in het onderwijs’, de subsidieregeling ‘Tel 
mee met Taal’ en een subsidie van NRO waarvoor de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem – 
Nijmegen is ingericht. Binnen de projecten wordt aan doelstellingen gewerkt op het gebied van het 
verbeteren van taalvaardigheid van leerlingen, onderwijsondersteunend gedrag thuis, leerlingen 
goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs, hoge verwachtingen en effectieve instructie. 

Klachten
Conexus kent een formele klachtenafhandeling. Ten aanzien van zaken die onder de aandacht 
van het bestuur worden gebracht, opereert namens het bestuur een bestuursadviseur bij kwesties 
rondom zorgleerlingen, moeizaam verlopende verwijzing naar speciaal onderwijs of speciaal 
basisonderwijs, pesten en de aanpak daarvan door school, alsmede klachten over het functioneren 
van medewerkers of de school. Door vroegtijdig met elkaar in contact te treden en vanuit een 
probleemoplossende houding te werken, worden vrijwel alle kwesties in goed onderling overleg tot 
tevredenheid van alle partijen uit de wereld geholpen.
In 2020 is in 8 gevallen door ouders een bepaalde kwestie als klacht onder de aandacht van het 
bestuur gebracht. In vrijwel alle gevallen zijn die voor alle partijen naar tevredenheid opgelost. In 
2020 heeft Conexus te maken gehad met 2 cases die middels een formele klachtenprocedure via 
de Landelijke Klachten Commissie werden afgewikkeld. Beide cases zijn op alle punten ongegrond 
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dan wel niet ontvankelijk verklaard. Er is 1 mediationtraject aangevraagd bij de Landelijke Klachten 
Commissie door een ouder. Dit bemiddelingsgesprek is een aantal keer uitgesteld en daardoor 
nog niet afgerond. In 2020 heeft Conexus naar aanleiding van incidenten 2 keer een school- 
pleinverbod aan een ouder afgegeven voor bepaalde tijd. Conexus heeft in 2020 2 keer een 
leerling geschorst naar aanleiding van onacceptabel gedrag. Ook hier zijn trajecten aan verbonden 
om ervoor te zorgen dat de leerling spoedig terug kan keren naar school en er geen herhaling 
optreedt.

2.2 Personeel
Een aantal feiten en cijfers per 31-12-2020 

Opbouw personeelsbestand
Conexus heeft 850 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst met 642 fte. Het grootste deel van 
de medewerkers is leerkracht, 79,65%. Daarnaast heeft Conexus 3,76% aan directie en 16,59% aan 
OOP. Van de 850 medewerkers zijn er 172 fulltime werkzaam en het grootste deel is als parttimer 
werkzaam (80%). 

Aantal FTE
Aantal medewerkers

Aantal medewerkers
Fulltime medewerkers
Parttime medewerkers
Aantal FTE
Verhouding vrouw - man

 Mannen
Vrouwen

Fulltime medewerkers 
Parttime medewerkers

511,01
677

706
105
601
515,03
83,06%

29,87
32

144
67
77
127,16
16,94%

101,32
141

850
172
678
642,20
100%

642,20
850

83%

17%

80%

Aantal FTE per functiegroep OP, 
directie, OOP

Man-vrouw verhouding

OP

Vrouwen

Directie
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OOP

Totaal

Totaal
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Leeftijdsopbouw 
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Aantal medewerkers / FTE 
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Leeftijd cohorten

Deeltijd cohorten

20 - 24

0 - 0.2

40 - 44

0.8 - 1

30 - 34

0.4 - 0.6

50 - 54

Totaal

60 - 6425 - 29

0.2 - 0.4

45 - 49

>=1

35 - 39

0.6 - 0.8

55 - 59 >=65 Totaal

De grootste groep (31%) heeft een werktijdfactor tussen de 0,6 en 0,7. De andere grote 
groep (26%) met een werktijdfactor tussen de 0,8 en 1,0.

Functieschalen

De grootste groep (14,7%) is tussen de 40 en 45 jaar oud. De andere groepen zijn aardig evenredig 
verdeeld. 58,5 % is 40 jaar en ouder, de andere groep is dus tussen de 20 en 40 jaar. De 
gemiddelde leeftijd is 43 jaar. De gemiddelde leeftijd om met volledig met pensioen te gaan is 64,3 
jaar. Daarmee is er binnen Conexus geen sprake van een ‘vergrijsd’ personeelsbestand.
Deeltijdverhoudingen
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Inleiding
In 2020 was het doel op het vlak van personeel het op orde brengen van de basis met als 
speerpunt het tegengaan van het relatief hoge ziekteverzuim. Dit heeft veel aandacht gevraagd 
en heeft geleid tot een positief resultaat namelijk een relatief forse daling van het verzuim. Daarbij 
tekenen we wel aan dat het jaar 2020 zich lastig laat vergelijken met andere jaren gezien de impact 
van corona. Hierdoor kan zowel vertekening in de positieve als in negatieve zin aan de orde zijn. 
Er zijn veel activiteiten gestart, het beleidskader dat in de tweede helft van het jaar is opgesteld en 
daaruit voortvloeiende jaarplan heeft geholpen om meer helderheid te creëren in doelen, taken en 
verantwoordelijkheden. Hieronder lichten we per thema toe wat de stand van zaken is. 

Aantal medewerkers
Aantal FTE
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112
77,84

9
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642,20
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23,35

33
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Aantal medewerkers / FTE 
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De meeste medewerkers (49%) zijn ingeschaald in L10, daarna is 29% ingeschaald in L11 en 
1 % in L12.
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Thuis uit voorzorg 
Door Covid-19 ontstond er een nieuwe vorm van verzuim; medewerkers die uit voorzorg thuis 
moesten blijven op basis van de voorschriften van het RIVM. De vervangingen van medewerkers 
die ‘thuis uit voorzorg’ blijven, werden vergoed door het vervangingsfonds. Dit verzuim bedroeg 7 
fte maar omdat het zich toespitst op 25 schoolweken deed het in die periode naar verhouding een 
groter beroep op de vervangingscapaciteit. Gemiddeld waren er tussen half mei en half december 
60 verzuimdagen per week wegens ‘thuis uit voorzorg’. 

Personele bezetting
Er is in Nederland sprake van een tekort aan leraren. Er is in 2020 geïnvesteerd in de werving 
van nieuwe leraren. Zo is er een nieuwe website (www.werkenbijconexus.nl), vindt er centraal 
coördinatie plaats om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare kandidaten (als 
de ene school immers twee benoembare kandidaten heeft en maar één vacature kan die kandidaat 
wellicht terecht op een andere Conexus school) en kleine aanstellingen van verschillende scholen 
samen te voegen. Bij de start van 2020 een grote afhankelijkheid van externe inhuur, zowel bij 
directeursposities als bij staffuncties. Met ingang van 2021 in dit reeds fors gereduceerd door 
het aannemen van nieuwe mensen in vaste dienst. De reguliere vacatures in de lerarenformatie 
konden ingevuld worden. Daarbij hoefden er geen concessies te worden gedaan aan de gevraagde 
kwaliteit en competenties. Ook stimuleren we interne mobiliteit zodat we optimaal gebruik maken 
van de mensen die we bij Conexus in dienst hebben. Een voorbeeld hiervan is dat in de vervulling 
van de directeursposities in 4 gevallen iemand is benoemd die reeds bij Conexus werkzaam was. 
We maken waar mogelijk gebruik van zij-instromers (in het afgelopen jaar zijn er 5 van dergelijke 

Verzuimpercentage 
Percentage verzuim Covid-19  
Verzuimfrequentie 
Percentage 0% verzuimers 
Gemiddelde verzuimduur (dg) 

6,50% 
0,23% 
0,86
47% 
45,4 

Verzuimcijfers 2020 

Verzuim 
Er is afgelopen jaar is veel aandacht geweest om het verzuim aan te pakken. De eerste actie in de 
aanpak van het verzuim was het besluit om eind 2019 te wisselen van arbo-dienstverlener. Daarbij is 
begonnen met het oppakken van de langlopende dossiers, hierbij zijn ruim 83 langdurige casussen 
afgehandeld. Deze afhandeling is gebeurd met inzet van externe expertise. Echter: de opgave om 
te voorkomen dat er opnieuw langlopend verzuim ontstaat ligt er nog. 

Het totale verzuim is teruggedrongen van meer dan 9% naar 6,50%. Van deze 6,50% is 0,23 % 
Covid gerelateerd. Andersom is het mogelijk dat de lockdowns in het onderwijs ook hebben 
gezorgd voor een incidentele daling van het verzuim. Dit maakt dat niet zondermeer vergeleken kan 
worden met eerdere jaren. Wanneer we kijken naar het branche gemiddelde dan is dat 5%. Er is dus 
sprake van een forse daling t.o.v. vorig jaar en tegelijkertijd is het verzuim nog bovengemiddeld.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 14 juni 2021



CONEXUS -  JAARVERSLAG 2020 2 2

Externe vertrouwenspersoon.
Iedere school van Conexus beschikt over een klachtenregeling met daarin de afspraken hoe te 
handelen bij klachten op scholen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden heeft Conexus 
een externe vertrouwenspersoon beschikbaar voor alle medewerkers en ouders. Dit is een 
onafhankelijke partij welke adviseert over de te nemen stappen. De vertrouwenspersoon is 
werkzaam bij het NIM maatschappelijk werk. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het 
melden van ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) 
maar ook voor het melden van integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, 
machtsmisbruik etc.). 

Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag.
Er is geen specifiek beleid in dit kader. Met medewerkers en oud-medewerkers worden concrete 
afspraken gemaakt om de risico’s hiervan te beheersen.

Personeel
Materieel
Professionalisering
Overig

 1.888K
 5K
-
 5K

Bestedingscategorie Besteed bedrag 2020

trajecten gestart) en werken ook met andere besturen in Nijmegen samen om de tekorten te 
bestrijden (bijvoorbeeld door middel van de RAP-subsidie). 

Werkdrukmiddelen.
In maart 2019 heeft de minister van onderwijs bekend gemaakt dat er meer geld beschikbaar kwam 
voor het terugdringen van werkdruk. Deze verhoging is ingegaan per schooljaar 19/20. Met ingang 
van het schooljaar 20/21 zijn de tarieven per leerling verhoogd in het kader van werkdrukmiddelen 
en is er niet langer sprake van één algemeen tarief. Er zijn aparte tarieven voor het BAO, SBO en 
(V)SO.De verhoging van de middelen is net als de al eerder bekende middelen meegenomen in
de formatiegesprekken met scholen. Vervolgens is op iedere school het gesprek gevoerd over
de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor zien. Dit gesprek vond
plaats in het gehele team van leerkrachten, schoolleider en overig personeel. In het gesprek over
de aanpak van de werkdruk werd besproken welke maatregelen er in de school worden genomen
om de werkdruk te verminderen. Na instemming van het team werd de gekozen aanpak besproken
met de MR. Op basis van zowel de wens van het team als het gesprek met de MR is door de
schoolleider vastgesteld hoe de werkdrukmiddelen in schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 ingezet
worden. In 2020 is € 2.047K ontvangen voor werkdrukmiddelen waarvan
€ 149K nog niet is besteed en deze post is voor 2021 gereserveerd op de balans. Dit komt omdat
de werkdrukmiddelen per schooljaar worden toegekend en nog niet volledig zijn gerealiseerd.

Deze gelden zijn op te volgende categorieën ingezet:
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Scholing en professionalisering.
Conexus wil een lerende organisatie zijn waarin wordt gestimuleerd om jezelf steeds verder te 
ontwikkelen. Scholen maken in hun scholingsplan concreet op welke onderdelen dit specifiek 
plaats heeft. Aan de hand van de scholingsplannen van scholen, wordt door het stafbureau 
centraal geïnventariseerd welke scholingsbehoefte er is.  Waar mogelijk krijgt dit een plaats in de 
‘Conexus Academie’. Dit is een platform waarop we samen leren, kennis delen, samen ontwikkelen 
en samen onderzoeken. De afgelopen jaren was het speerpunt van Conexus het verbeteren van 
‘zicht op ontwikkeling’. Naast deze meerjarige bovenschoolse scholing in de Conexus Academie, 
voor directeuren, intern begeleiders en leerplein-/bouwcoördinatoren zijn er in het verlengde van 
het bovenschools aanbod in 2020 maatwerktrajecten op achttien scholen uitgevoerd. In 2020 is 
ondermeer het volgende aanbod geweest en het aantal deelnemers: 

Materclass effectieve directe instructie (22 deelnemers)
Praktische training ‘gesprekken met ouders’ (11 deelnemers)
Rekenproblemen herkennen en aanpakken (ERWD) (17 deelnemers)
Versterken leesonderwijs (87 deelnemers) 
Kwaliteitszorg WMK (55 deelnemers)

Vrijwel het gehele jaar is sprake geweest van online scholing als gevolg van de corona 
maatregelen. Conexus werkt ook in 2020 samen met andere besturen in Nijmegen-Arnhem en de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen in diverse projecten om de opleiding/scholing van zowel (pabo) 
studenten als leerkrachten te verbeteren. Een daarvan is het project Samen Opleiden waar binnen 
Conexus 6 opleidingsscholen zijn en meerdere scholen op weg om een opleidingsschool te 
worden. In 2020 hebben ongeveer 200 studenten van de lerarenopleidingen stagegelopen op 
scholen van Conexus. 

Organisatie.
Gedurende 2020 is er een beleidskader opgesteld en op basis hiervan is er ook voor de afdeling 
personeelszaken een jaarplan gemaakt. Hiermee is er meer structuur gekomen in de activiteiten van 
de afdeling. Door gebruik te maken van de nieuw ingerichte beleidscyclus van klankbordgroepen is 
er ook meer afstemming gekomen tussen de lijnorganisatie en de staforganisatie. Er is meer inzicht 
in de salarissen en personele mutaties door het systeem AFAS verder in te richten en te beginnen 
met een eerste gebruik van de pocket app waardoor er meer zicht is voor medewerkers op hun 
gegevens. Zo is er een eerste stap gezet. De komende periode zal deze verbetering nog verder 
vorm krijgen door werkprocessen efficiënter te laten verlopen en rollen en taken nog verder te 
verhelderen.

Strategisch personeelsbeleid.
Een strategische beleidskader of strategisch beleidsplan binnen Conexus is op dit moment 
niet aanwezig. Nu er bestuurlijk opnieuw continuïteit is, na onrustige jaren, staat dat op de 
agenda. Elementen van een strategisch personeelsbeleid, zoals het meerjaren formatieplan en 
scholingsbeleid voor startende directeuren en leerkrachten, zijn wel aanwezig.
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3. Financiën
3.1  Staat van baten en lasten

(bedragen in € 1.000)

55.437 
5.584 

3.999 

-664

51.281 
2.231 
5.803 
5.323 

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheids- 
 bijdragen en- subsidies
3.5 Overige opbrengsten

5.1 Financiële baten en lasten

4.1 Personeel
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvesting
4.4 Overige lasten

51.028 
5.746 

3.329 

-694

47.211 
2.413 
5.253 
4.490 

53.936 
5.936 

2.789 

-692

49.138 
2.180 
5.275 
4.761 

Staat van baten en lasten

Totaal baten

Stichtingsresultaat

Totaal lasten

Baten

Exploitatieresultaat

Lasten

Resultaat 2020

65.020 

-282

64.638 

382 

Begroting 2020 Resultaat 2019

60.103 

43

59.366 

737 

62.661 

615 

61.354 

1.307 

Het resultaat
Het resultaat over 2020 bedraagt € 282K negatief. Er was een positief resultaat begroot van 
€ 43K. Deze cijfers zijn echter niet zondermeer vergelijkbaar. In 2019 zijn er namelijk afspraken 
gemaakt over een nieuwe CAO. Hierin was ook een eenmalige extra uitkering opgenomen die 
volledig gecompenseerd werd door een hogere Rijksbijdrage. Bij het opstellen van de begroting 
werd ervan uitgegaan dat zowel de baten als de lasten in hetzelfde jaar zouden vallen. Daarmee 
zou er geen effect zijn op het resultaat omdat baten en lasten elkaar zouden compenseren. Op 
basis van RJ 660.202 diende deze eenmalige extra uitkering (die onderdeel uitmaakt van lump 
sum rijksbijdrage) volledig te worden verwerkt als bate in het jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft. De baten vanuit het Rijk werden eind 2019 ontvangen en de lasten (middels een extra 
uitbetaling aan personeel) vonden plaats in 2020. Dit betreft een bedrag van € 1.612K. Conform de 
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wet- en regelgeving zijn de extra baten verantwoord in de jaarrekening van 2019. Daarmee is het 
resultaat over 2019 positief vertekend (hetgeen ook in die jaarrekening is toegelicht) en we hebben 
een bestemmingsreserve gevormd. De lasten moeten verantwoord worden in 2020 en daarmee 
ontstaat er in dat jaar een te negatief beeld hetgeen we in dit jaarverslag toelichten. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen het uiteindelijke resultaat en het resultaat 
zoals oorspronkelijk begroot moeten we dus corrigeren voor de extra uitgaven waarvoor een 
reserve was gevormd. Als we dat doen zien we een resultaat van € 1.330K positief ten opzichte van 
€ 43K begroot. Voor het overgrote deel wordt het verschil tussen het vergelijkbare - en begrote 
resultaat veroorzaakt door eenmalige baten als gevolg van het boekhoudkundig netjes afsluiten van 
projecten uit het verleden (ca. €623K). Dit vormt onderdeel van de verbeteracties op het terrein van 
financiën. Daarnaast dragen de hogere opbrengst dan begroot voor verkoop van de Kampus 
(€ 130K), een eenmalige uitkering vanuit het participatiefonds (€ 100K) en niet ingezette 
gereserveerde beleidsmiddelen (€ 400K) bij aan dit positieve verschil.

Globale duiding baten en lasten
De baten zijn hoger dan begroot door o.a. een hogere indexatie van de tarieven (€ 2.775K) en de 
incidentele vrijval projectbaten (€ 623K) als gevolg van het opschonen van de boekhouding. 
Anderzijds zijn de lasten ook hoger dan begroot. Binnen de personeelslasten wordt dit allereerst 
natuurlijk veroorzaakt door de hierboven reeds benoemde extra uitgaven in het kader van de CAO. 
Daarnaast waren er hogere kosten voor extern personeel en uitzendkrachten (€ 1.414) dan begroot. 
In de begroting was er bijvoorbeeld vanuit gegaan dat een aantal posities, zoals de vaste invulling 
van de bestuurders en meerdere schooldirecteuren, aan het begin van 2020 zou plaatshebben. Dit 
is in praktijk later geworden. De afschrijvingslasten zijn lager (€ 182K) doordat er met name minder 
geïnvesteerd is dan begroot op hardware. De huisvestingslasten zijn met name hoger door hogere 
energie- en schoonmaakkosten (€ 360K) en de overige lasten zijn hoger door een boekverlies van 
€ 771.000 naar aanleiding van het opschonen van de materiële vaste activaregistratie en hogere 
kosten voor de ICT-infrastructuur. 
Een nadere toelichting op het resultaat per jaarrekeningpost wordt gegeven in de jaarrekening 
(Deel B).

De opbouw van de jaarcijfers van Conexus onderscheidt zich van het grootste deel van de PO 
stichtingen, omdat hierin ook het financiële resultaat verweven is van de doorcentralisatie van 
onderwijshuisvestingsmiddelen van de gemeente Nijmegen.
Voor een goed begrip van de jaarcijfers en de vergelijkbaarheid met de sector is een uitsplitsing 
naar de functies ‘huisvesting/doordecentralisatie’ en ‘onderwijs’ (scholen, staf en bestuur) relevant.
Het positieve resultaat op de huisvestingsbegroting blijft gereserveerd voor huisvesting. Hiermee 
moeten ook toekomstige bouwprojecten worden bekostigd. 
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3.2  Investeringsprogramma
Voor 2020 is er in de begroting € 3.436K opgenomen voor investeringen, verdeeld in € 1.119K voor 
gebouwen, € 1.012K voor meubilair, € 554K voor ICT, € 254K voor leerlingdevices en € 498K voor 
leermethoden. De gerealiseerde investeringen in 2020 zijn uitgekomen op € 2.235K. Op meubilair 
is er 600K minder geïnvesteerd. Ongeveer de helft hiervan is een verschuiving in tijd naar begin 
2021. Het gaat om aanschaf van meubilair voor het nieuwe schoolgebouw van de Vuurvogel. Er is 
wat minder hardware aangeschaft en meer leerlingdevices. Hier wordt de link gelegd met Covid-19. 
Een aantal investeringen zijn mogelijk vooruitgeschoven, te denken valt aan digiborden. Tablets of 
chrome1books zijn juist meer aangeschaft in het kader van thuisonderwijs.

-1.100
819

Onderwijs
Huisvesting

-1.021
1.064

-207
823

Stichtingsresultaat

Resultaat 2020

-282

Begroting 2020 Resultaat 2019

43 615
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3.3  Balans per 31 december 2020

(* € 1.000)

1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

35.810 
362 

3.478 
11.429 

14.398 
2.746 
23.087 
10.848 

36.662 
362 

3.866 
11.393 

14.680 
3.208 
24.187 
10.208 

Balans (na resultaatbestemming

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Totaal passiva

Vaste activa

Vlottende activa

Passiva

31-12-2020 31-12-2019

36.172 

14.907 

51.079 

51.079 

37.024 

15.259 

52.283 

52.283 

Het balanstotaal is afgenomen met € 1.204K, van € 52.283K ultimo 2019 naar € 51.079K 
ultimo 2020. Binnen de activa zijn het met name de materiële vaste activa die zijn gedaald. 
Het schoolgebouw van de Kampus is verkocht en daarnaast is een deel van de verbouwingen 
gedesinvesteerd als gevolg van het opschonen van de materiële vaste activaregistratie. 
De afname van de vorderingen is met name toe te wijzen aan de vordering voor betaalde huur 
voor noodlokalen van De Verbinding en een vordering voor betaalde transitievergoedingen aan 
medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Beide vorderingen stonden eind 2019 op de balans en 
zijn in 2020 ontvangen. Tot slot zijn de liquide middelen stabiel gebleven ten opzichte van een jaar 
eerder.
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Aan de passivazijde van de balans is het negatieve resultaat toegerekend aan het eigen vermogen. 
Hierdoor is er een lichte daling van het vermogen. De langlopende schulden zijn afgenomen door 
reguliere aflossingen. Er zijn in 2020 geen nieuwe leningen aangegaan. De kortlopende schulden 
zijn gestegen ten opzichte van eind 2019 door een stijging van het saldo van de crediteuren en 
door hogere nog te betalen belasting, sociale premies en gereserveerde vakantiegelden als gevolg 
van de gestegen personeelslasten.

3.4  Financiële kengetallen

Definitie kengetal

Solvabiliteit 2

Liquiditeit 
(current ratio)
Huisvestingsratio

Weerstandsvermogen

Rentabiliteit

(Eigen vermogen + voorzieningen) 
/ Totale passiva
Vlottende activa / Kortlopende 
schulden
(Huisvestingslasten + 
Afschrijvingslasten gebouwen
& terreinen) / Totale lasten
Eigen vermogen / Totale baten 
(inclusief rentebaten)
Totaal resultaat / Totale baten

0,34 

1,37 

0,10 

0,22 

-0,00

0,34 

1,49 

0,10 

0,23 

0,01 

< 0,30 

< 0,75 

> 0,10

< 0,05 

3-jarig < 0
2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10

Financiële 
kengetallen 2020 2019

Signalerings-
waarden OCW

De Inspectie van het onderwijs is berust met het financiële toezicht op onderwijsinstellingen. Dat 
toezicht vindt risicogericht plaats. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van een set kengetallen. 
Die zijn in bovenstaand overzicht onder signaleringswaarden OCW opgenomen. Conexus bevindt 
zich op alle kengetallen boven de door de inspectie gehanteerde norm en voldoet dus aan de 
gestelde kaders. Daarnaast streeft Conexus naar een neutraal resultaat per jaar en dat is gehaald. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de invloed van de doorcentralisatie binnen de gemeente 
Nijmegen op de ratio’s wel degelijk een rol speelt. In de toekomst zullen de ratio’s verder onder 
druk komen te staan door het aantrekken van vreemd vermogen voor nieuwbouw. Het is denkbaar 
dat ze dan onder de signaleringswaarde zullen dalen. Dit is goed uitlegbaar. 

Beleggen en belenen
De stichting voert een terughoudend beleid ten aanzien van beleggen. In beginsel worden 
overtollige liquiditeiten enkel via de schatkistbankierfaciliteit van het Ministerie van Financiën 
in kortlopende deposito’s belegd (looptijd is maximaal 1 jaar). Ultimo 2020 heeft Conexus geen 
deposito’s. Daarnaast wordt beperkt belegd in een tweetal obligatierekeningen; dit betreft 
belegging van de reserve private activiteiten welke afkomstig is van één van de voormalige 
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fusiepartners. Deze beleggingen voldoet aan de AAA-rating. Het totaal belang bedraagt € 362k, zie 
de jaarrekening onder financiële vaste activa. Conexus heeft geen derivaten afgesloten.

Het beleid van de stichting inzake belenen is beperkt tot het verwerven van langlopende 
hypothecaire leningen in verband met onderwijshuisvesting. Deze worden tot nog toe verworven 
bij de Staat der Nederlanden. In beginsel zijn de afgesloten beleningen maximaal 30 jaren. Gezien 
de historisch lage rentestanden is het aantrekkelijk langlopende schuld aan te gaan en minimaal 
te financieren met eigen middelen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening, 
onder ‘langlopende schulden’.

3.5 Bestemming van het resultaat 2020
Algemene

reserve

Bestemmings-

reserve

BAPO

Bestemmings-

fonds

Huisvesting

Bestemmings-

reserve

Werkdruk

Bestemmings-

reserve

Huisvesting

Bestemmings-

reserve

cao 2020-2021

Bestemmings-

reserve

Schoolprojecten

Totaal

Stichtingsresultaat

Resultaatbestemming

Dotatie bestemmings-

reserves

-282

-1.011

- 

819 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 

-282

- 

Resultaatverdeling

Totaal 

resultaatbestemming

Eigen vermogen 

per 31 december 

-1.292

7.454 

819 

5.195 

-

742 

-

525 

-

-

-

290 

192 

192 

-282

14.398 

(* € 1.000)

Bovenstaande toevoegingen aan de bestemmingsreserves zijn gedaan vooruitlopend op 
vaststelling van de jaarrekening. Conform de overeenkomst met Gemeente Nijmegen en 
bestuursbesluit wordt het resultaat op de huisvesting toegevoegd aan het bestemmingsfonds 
huisvesting. De eind 2019 gevormde bestemmingsreserve voor de eenmalige cao-uitkering 2020 
is dit jaar zoals gepland afgenomen met 1,6 mln. Het betreft hier de lasten voor de eenmalige 
uitkeringen die voortvloeien uit de begin 2020 afgesloten CAO voor primair onderwijs. Het 
resterende deel van deze bestemmingsreserve zal in 2021 onttrokken worden. 
Eind 2020 is er een bestemmingsreserve schoolprojecten gevormd. Hieraan zijn vrijgevallen 
bedragen toegevoegd waarvan de (project)prestatie in het verleden geleverd is en het project 
formeel is afgerond. De middelen worden wel besteed in het verlengde van het oorspronkelijke 
project. Derhalve is er voor gekozen om het niet in de algemene reserve op te nemen maar in een 
bestemmingsreserve.
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3.6 Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
Bij het verdelen van de middelen over de scholen was in 2020 het uitgangspunt dat de beschikking 
vanuit het Rijk die gericht is aan een school wordt gevolgd. Ieder school die onder Conexus valt 
krijgt in de basis de middelen uit de beschikking. Om de lasten van het bestuurlijk apparaat te 
kunnen bekostigen, wordt er gebruikt gemaakt van een ‘afdracht’ waaruit de activiteiten die door 
het bestuurlijk apparaat worden verricht, worden bekostigd evenals de bovenschoolse gezamenlijke 
kosten. 

In 2020 is van de rijksbijdragen € 3.489K naar het bestuursbureau gegaan ter dekking van 
de activiteiten die daar zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan Inkoop, huisvesting/facilitair, ICT, 
personeelszaken, kwaliteitszorg onderwijs, communicatie en financiën. De afdracht bovenschools 
activiteiten bedroeg € 2.715K, hieruit werden ondermeer ARBO, scholing en het vervangingsfonds 
betaald. De totale afdracht voor 2020 bedroeg dus € 6.204 K. In de begroting 2021 is een 
herbezinning op het allocatiemodel opgenomen waarbij ook de inzet en omvang van deze 
bovenschoolse kosten worden meegenomen. 

4. Huisvesting
4.1 Huisvestingsbeleid
In 2020 zijn er diverse activiteiten ontplooid om erin te voorzien dat leerlingen van Conexus 
onderwijs krijgen in veilige, goed onderhouden gebouwen. Dit is dan ook de ambitie dit is 
vastgelegd in het beleidskader. 
Allereerst is er daartoe een externe schouw gehouden van alle panden. Op basis hiervan 
is er een reëel beeld ontstaan van de onderhoudsopgave. Dit vormt de basis van het 
meerjarenonderhoudsplan dat in 2021 kan worden opgesteld. De opgaven die voortvloeiden uit de 
wet milieubeheer en sedert 2018 liepen zijn in overleg met de ODRN opgepakt en afgerond. Ook 
zijn er, naar aanleiding van corona, rapporten gemaakt die betrekking hebben op de ventilatie van 
de gebouwen en zijn er diverse acties ondernomen om waar nodig de ventilatie te verbeteren. 
De lopende Nieuwbouwprojecten (de Verbinding en De Vuurvogel) zijn beiden naar de volgende 
fase gegaan. Inmiddels is De Vuurvogel in 2021 in gebruik genomen en de bouw van de Verbinding 
ligt op planning. Daarnaast zijn er businesscases opgesteld voor de renovatie van het bijgebouw 
van De Muze en de nieuwbouw van de Prins Clausschool. Inmiddels zijn beide businesscases begin 
2021 geaccordeerd. 
Tenslotte is er gestart met een analyse van de totale huisvestingsportefeuille in relatie tot de 
leerling prognoses. Hierdoor een eerste beeld ontstaan dat kan leiden tot een strategisch 
meerjarenhuisvestingsplan dat past bij een duurzaam en toekomstbestendig onderwijsaanbod. 
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(bedragen in € 1.000)

- 
2.794 

1.516 

-661

23 
864 
1.095 
848 

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheids- 
 bijdragen en- subsidies
3.5 Overige opbrengsten

5.1 Financiële baten en lasten

4.1 Personeel
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvesting
4.4 Overige lasten

- 
2.613 

1.246 

-679

27 
913 
1.130 
45 

- 
2.827 

455 

-689

48 
836 
813 
26 

Exploitatie huisvesting

Totaal baten

Huisvestingsresultaat

Totaal lasten

Baten

Exploitatieresultaat

Lasten

Resultaat 2020

4.310 

819

2.831 

1.479 

Begroting 2020 Resultaat 2019

3.859 

1.065 

2.115 

1.744 

3.282 

823

1.770 

1.512 

4.2 Exploitatie onderwijshuisvesting

Het resultaat op de onderwijshuisvesting in 2020 bedraagt € 819K positief. Dit is € 246K lager dan 
begroot en vergelijkbaar met het resultaat op de huisvesting in 2019. De totstandkoming van het 
resultaat verschilt wel met vorig jaar. Zo heeft de verkoop van het schoolgebouw van de Kampus 
een groot (incidenteel) positief effect gehad op het resultaat en heeft er een boekverlies als gevolg 
van opschoning van de materiële vaste activa registratie plaatsgevonden hetgeen het resultaat 
weer drukt. Deze opschoning is een gevolg van de verbeteracties in de financiële administratie. 
Ook waren in 2020 de lasten voortvloeiend uit vandalisme hoger dan een jaar eerder.

Ook in de afgelopen jaren was sprake van positieve resultaten op de huisvestingsbegroting. Dat 
komt omdat de baten toegekend worden op basis van leerlingaantallen en er bij de lasten sprake is 
van een ingroei model waarbij de meerjarige lasten toenemen met ieder nieuw pand dat Conexus 
neerzet of renoveert. De afspraken met de gemeente Nijmegen voorzien er in dat alle panden van 
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Conexus uiteindelijke volledig nieuw of gerenoveerd zijn. Er wacht dus nog een forse opgave. Het 
exploitatieresultaat op de onderwijshuisvesting wordt dan ook toegevoegd aan bestemmingsfonds 
huisvesting. Het positieve resultaat op de exploitatie van huisvesting is hard nodig om in de 
toekomst nieuwbouw te plegen voor schoolgebouwen die aan vervanging toe zijn. Daarnaast is het 
nodig, om dit duurzaam te kunnen blijven doen, noodzakelijk om te komen tot de eerdergenoemde 
strategische huisvestingsagenda zodat de structurele lasten in verhouding blijven met de structurele 
baten. Daarnaast is Conexus met de gemeente Nijmegen en de andere schoolbesturen in gesprek 
over het feit dat de eisen aan de huisvesting toenemen (bijv. als het gaat om duurzaamheid) maar 
de bekostiging hier geen gelijke tred mee houdt. 

4.3  Voorziening onderhoud
De kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit een voorziening die sinds 2015 in haar 
geheel wordt gevoed vanuit de Rijksmiddelen die Conexus ontvangt als onderdeel van de 
financieringsstroom materiële instandhouding. In 2020 werd, conform de begroting, door de 
scholen in totaal een bedrag van € 957K gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. De 
onttrekkingen bestaan uit uitbestede onderhoudswerkzaamheden en ingekochte materialen 
die door de onderhoudsploeg zijn gebruikt bij het groot onderhoud. In 2020 is geconstateerd 
dat het goed is om de MJOP te herijken en is gestart met het extern laten schouwen van 
alle panden zodat er in 2021 een op basis hiervan een nieuw onderhoudsplan kan worden 
opgesteld. Dit zal inhoudelijk gerelateerd worden een het eveneens in dat jaar vast te stellen 
strategisch huisvestingsplan én de veranderde regelgeving aangaande de opbouw van de 
onderhoudsvoorziening. 

De totale onttrekking van € 1.357K bedraagt € 185K minder dan werd voorzien in de meerjaren 
onderhoudsplanning op basis van normbedragen. De voornaamste oorzaak hiervan is het 
voorbereiding op een aantal grotere onderhoudsprojecten, welke in 2021 en de jaren daarna 
worden uitgevoerd. Deze voorbereiding kostte wel tijd, maar leidde niet direct tot kosten. Vanaf 
2021 zal er een toename zijn van de uitgave op onderhoud, dit wordt mede ingegeven door een 
scan van alle gebouwen en de op basis daarvan opgestelde meerjaren onderhoudsplanning.
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5. Continuïteit
5.1 Kengetallen

Leerlingenaantal
1 oktober

Personele bezetting

Management/directie
Onderwijzend
personeel
Overige medewerkers

8.112 

36,3 
478,4 

101,7 

29,9
511,0

101,3

8.195 

37,0 
465,8 

99,1 

8.268 

37,0 
467,3 

98,8 

8.285 

37,3 
468,9 

99,3 

8.386 

37,4 
469,2 

99,4 

8.386 

37,4 
469,2 

99,4 

Kengetallen

Totaal

2020/2021

Meerjarenbegroting

Realisatie 
2020

616,4 642,2 601,8 603,0 605,4 606,1 606,1 

2023/20242021/2022 2024/20252022/2023 2025/2026

Leerlingenaantal
Op 1 oktober 2020 zijn 8.112 leerlingen geteld (volgens BRON). Dat aantal ligt 128 leerlingen lager 
dan het aantal leerlingen dat was opgenomen in de begroting van 2020. De stijging in de komende 
jaren van het aantal leerlingen is toe te wijzen aan de verwachte ontwikkeling bij De Aquamarijn, De 
Uitdaging en De Verbinding. Hier zal de nieuwbouw en bevolkingsgroei in Koningsdaal, Lent Oost 
en De Grote Boel een grote bijdrage aan leveren. 

Personele bezetting
De verwachting is dat de omvang van de formatie komende jaren zal afnemen van 616,4 fte in 2021 
tot 606,1 in 2025. Dit hangt vanzelfsprekend ook samen met de daadwerkelijke ontwikkeling van 
het leerlingaantal, de ontwikkelingen binnen de bekostiging vanuit het rijk en het al dan niet blijven 
ontvangen van (project)subsidies. De daling van het aantal fte is het gevolg van het voldoen aan de 
doelstelling om een resultaat neutraal te begroten per school.
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(bedragen in € 1.000)

53.953 
4.972 

2.261 

55.437 
5.584 

3.999 

54.098 
4.989 

2.220 

54.640 
5.052 

2.142 

55.236 
5.078 

2.124 

55.901
5.093

2.065

-648-664 -620 -593 -586 -605

48.476 
2.166 
5.302 
4.825 

51.281 
2.231 
5.803 
5.323 

47.596 
2.333 
5.725 
4.818 

47.973 
2.408 
5.691 
4.832 

48.372 
2.538 
5.679 
4.849 

48.613
2.280
5.814
4.865

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheids- 
 bijdragen en- subsidies
3.5 Overige baten

5.0 Financiële baten en lasten

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Staat van baten en lasten

Totaal baten

Totaal resultaat

Totaal lasten

Baten

Saldo Baten en Lasten

Lasten

Begroting
2021

Realisatie
2020

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

61.186 65.020 61.307 61.834 62.438 63.059

-231-282 215 337 414 342 

60.769 64.638 60.472 60.904 61.438 62.112

417 382 835 930 1.000 947

5.2  Meerjarenbegroting

Het resultaat in de begroting over 2021 bedraagt € 231K negatief. Dit resultaat wordt voor 
€ 290K beïnvloed door als gevolg van de eenmalige uitkering vanuit de cao waarvoor een 
bestemmingsreserve is gevormd eind 2019. In 2021 vindt namelijk de bijbehorende afdracht van 
pensioenen plaats, wat ervoor zorgt dat de begroting van de stichting negatief is. Als we daarvoor 
corrigeren is het resultaat voor dat jaar dus 59k positief. 

Voor de begroting 2021 is het aantal fte’s meer in verhouding gebracht tot het aantal leerlingen. Het 
aantal scholen met een negatieve begroting is in 2021 afgenomen ten opzichte van de begroting 
van vorig jaar en ook het tekort op de onderwijsfunctie is fors afgenomen. Tegelijkertijd willen we 
een meerjarig neutraal resultaat op de onderwijsbegroting realiseren, waarbij er tegelijkertijd sprake 
is van een zo effectief mogelijke inzet van middelen voor het primaire proces. De maatregelen in de 
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beleidsagenda zoals het realiseren van een strategisch onderwijsaanbod en de herbezinning op de 
bovenschoolse kosten kunnen hieraan bijdragen.

Uitbraak COVID-19
Waar de effecten van de uitbraak van COVID-19 op het onderwijs op sommige plekken groot 
zijn, is het effect op de financiën van Conexus slechts gering. Aan de baten kant zijn er in 2020 
geen veranderingen geweest, de kosten wegens extra ziekte, meer schoonmaak, aanschaf 
beschermingsmiddelen en uitbreiding ICT zijn niet significant aanwijsbaar in de bedrijfsvoering. 
Het effect op de onderwijsresultaten zelf tekent zich inmiddels af, dit geeft aanleiding om middels 
een nationaal programma hier de weg naar herstel in te zetten. Dit programma zal vanaf schooljaar 
2021 – 2022 gaan lopen, voor de duur van 2 jaar. De financiële impact hiervan zal in 2021 in beeld 
gebracht worden.

De meerjarenbalans 2021-2025 ziet er als volgt uit:

1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

40.294 
362 
40.656 
3.945 
7.385 
11.330 

35.810 
362 
36.172 
3.478 
11.429 
14.907 

41.818 
362 
42.180 
3.945 
6.153 
10.098 

47.886 
362 
48.248 
3.945 
5.699 
9.644 

59.413 
362 
59.775 
3.945 
6.146 
10.091 

64.115  
362 
64.477 
3.945 
7.313  
11.258 

12.737 
3.288 
27.687 
8.274 

14.398 
2.746 
23.087 
10.848 

12.952 
3.368 
27.734 
8.224 

13.289
3.448 
32.981 
8.174 

13.703 
3.528 
44.511 
8.124 

14.045 
3.608 
50.008 
8.074  

Totaal activa

Totaal passiva

Activa

Passiva

51.986 51.079 52.278 57.892 69.866 75.735  

51.986 51.079 52.278 57.892 69.866 75.735  

(bedragen in € 1.000)
Balans Begroting

31-12-2021

Realisatie

31-12-2020

Begroting

31-12-2022

Begroting

31-12-2023

Begroting

31-12-2024

Begroting

31-12-2025

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de Meerjarenbegroting 2021-2025 welke op 28 januari 
2021 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
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Risicocategorie Risicoacceptatie Toelichting

Strategisch

Bedrijfsvoering 
en/of operationeel

Financieel

Compliance

Gematigd

Laag

Laag

Laag

Conexus is bereid gematigde risico’s nemen ten aanzien 
van het nastreven van onze ambities: het aanbieden en 
in stand houden van onderwijs op de ons aangewezen 
locaties in Nijmegen en Heumen. We zoeken de balans 
tussen onze maatschappelijke functie en het kostenefficiënt 
kunnen aanbieden van onze activiteiten.

Conexus is vooral gericht dagelijks een continuïteit 
van onderwijs te kunnen verzorgen, ongeacht de 
omstandigheden. Wij streven ernaar om risico’s die deze 
continuïteit in gevaar kunnen brengen, zoveel mogelijk 
te beperken. Veiligheid van leerlingen, medewerkers en 
ouders staat voorop. Onze medewerkers zijn ons kapitaal. 
Goed werkgeverschap mag niet in het geding komen. 

Conexus onderhoudt een financieel solide positie om 
onderwijs voor de kinderen van morgen mogelijk te 
blijven maken. Een solide balans en flexibiliteit in de 
kostenstructuur is het uitgangspunt.

Conexus wil compliant zijn aan alle van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving is op velerlei 
terrein strikt en onze maatschappelijke opdracht nemen wij 
serieus. 

5.3  Interne risicobeheersing en controle
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht kwamen 14 keer samen, verdeeld in 
bijeenkomsten van de voltallige Raad van Toezicht (7 maal) als in commissievergaderingen (7 
maal). Daarbij worden strategische keuzes en resultaten besproken. Daarnaast wordt er periodiek 
een financiële voortgangsrapportage opgesteld inclusief een forecast welke aan het College van 
Bestuur en Raad van Toezicht worden voorgelegd.  Door de veranderende interim inzet van het CvB 
en de werving van een nieuw vast bestuur is het aantal afstemmingsmomenten hoger geweest dan 
normaal. 

Het toezien op naleving van wet- en regelgeving is belegd bij de diverse afdelingen van het 
bestuursbureau. Op een aantal gebieden zijn verbeteringen noodzakelijk. Hierover zijn in de 
managementletter over 2019 aanbevelingen gedaan welke gedurende 2020 zijn opgepakt en – 
voor een deel al – zijn ingevoerd. 

Conexus komt in aanraking met strategische, bedrijfsvoerings- en/of operationele, financiële en 
compliance risico’s. De daarop te nemen acceptatie van risico’s is in onderstaande overzicht 
opgenomen. 
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5.4  Risico’s en onzekerheden

Als onderwijsinstelling kennen wij het risicoprofiel dat grotendeels wordt bepaald door onze 
rol als opleider in de ontwikkeling en vorming van kinderen. We moeten ervoor zorgen dat ons 
onderwijs zijn vruchten afwerpt en voldoet aan de eisen die daaraan door wet- en regelgeving, 
toezichthoudende instanties en samenleving worden gesteld. Daarnaast moeten onze 
activiteiten sociaal en fysiek veilig plaatsvinden. Om dat alles te realiseren vertrouwen wij op ons 
belangrijkste kapitaal: onze werknemers. De belangrijkste risico’s komen dan ook voort uit ons 
werkgeverschap. Met een krapper wordende arbeidsmarkt zal het aanstormende lerarentekort onze 
schoolorganisaties onder druk gaan zetten: vacatures kunnen niet altijd even snel worden ingevuld. 
Met alle gevolgen van dien voor de continuïteit van onderwijs en zorg aan leerlingen, werkdruk van 
personeel en het kunnen blijven vasthouden aan in- en externe kwaliteitseisen. Daarnaast kleven 
aan het werkgeverschap financiële risico’s indien er sprake is van reorganisatiekosten, extra kosten 
van ziekteverzuim, kosten van (verplichte) ontslagvergoedingen, sanctiemaatregelen en eigen 
risicodragerschap sociale verzekeringen.

Als randvoorwaarde kent Conexus als gevolg van doordecentralisatie van de gemeentelijke 
middelen voor onderwijshuisvesting in Nijmegen ook een zware verantwoordelijkheid voor haar 
(strategische) huisvesting. De huisvesting van de scholen van Conexus kent een spreiding over een 
groot aantal locaties in Nijmegen en Heumen en is kapitaalintensief. Er is een spanningsveld tussen 
de technische conditie van de portefeuille, de wens voor nieuwbouw/renovatie en functionele 
aanpassingen en de beschikbare middelen. Duidelijk is dat er de komende jaren keuzes gemaakt 
moeten worden en prioriteiten gesteld moeten gaan worden.

De ICT-infrastructuur en hardware zal op onderdelen vragen om extra investeringen om 
toekomstbestendig aan te blijven sluiten bij de nieuwe vragen vanuit het onderwijs en de 
maatschappij. Op dit moment is nog geen beeld te geven van de omvang hiervan.

De belangrijkste risico’s die worden onderkend, staan hieronder vermeld. De kolom ‘Kans’ beschrijft 
de kans op voorkomen; de kolom ‘Impact’ de financiële consequenties. 
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Soort risico Risico’s Kans ImpactBeschrijving risico’s Beheersmaatregelen

Strategisch

Strategisch

Bedrijfs-
voering en/of 
operationeel

Bedrijfs-
voering en/of 
operationeel

A

B

C

Krimp 
wijken 
en kleine 
scholen

Arbeids-
markt-
ontwikkeling

Loon-
ontwikkeling
en pensioen-
premies

Overheids-
financiering 
blijft achter 
bij prijs-
stijgingen. 

Vrijwel 
zeker

Middel

Ge-
middeld

Hoog

Hoog

Laag

Regelmatige update 
van betrouwbare 
leerlingprognoses en tijdige 
anticipatie daarop. Gekoppeld 
aan het ontwikkelen van het 
strategisch huisvestingsplan 
zal gekeken worden naar een 
optimalisatie van het huidige 
scholenbestand.

De aantrekkelijkheid van 
Conexus als werkgever 
vergroten, door meer 
mogelijkheden tot scholing 
en ontwikkeling te bieden. 
Begeleiding van starters 
om uitval te voorkomen. 
Handhaven van een 
Vervangingspool met 
personeel in eigen dienst en 
terugdringen ziekteverzuim.

Op het moment dat dit zich 
voordoet zal bekeken worden 
wat de meest passende 
oplossing is.  Dit kan 
bijvoorbeeld door afspraken 
over een gerichte inzet van de 
werkdrukmiddelen. 

In een aantal wijken in 
Nijmegen en de kern 
Malden zal in de komende 
jaren het aantal kinderen 
door demografische 
ontwikkelingen afnemen. 
Conexus kent een 
aantal scholen onder de 
opheffingsnorm en een 
aantal scholen boven 
de opheffingsnorm die 
eveneens beschouwd 
kunnen worden als kleine 
school.

Aantrekken van 
onvoldoende hoog 
gekwalificeerd personeel 
in de komende jaren. Dit 
gaat met name gelden voor 
leraren en in mindere mate 
ook directeuren. Specifiek 
aspect hiervan is de 
afnemende beschikbaarheid 
van vervangers.

De loonkostenontwikkeling 
wordt niet altijd (volledig) 
gecompenseerd. Waardoor 
kosten uit CAO afspraken 
hoger uitvallen dan de 
stijging in de bekostiging.

D Vrijwel
zeker

Ge-
middeld

De Lumpsumfinanciering 
biedt bestedingsruimte 
waarmee tekorten op 
onderdelen kunnen worden 
gecompenseerd door andere 
onderdelen. Daarnaast is op 
dit moment bijvoorbeeld de 
hypotheekrente historisch 
laag. Tegelijkertijd blijft dit een 
urgent punt dat door Conexus 
zowel bij de gemeente als bij 
het Rijk onder de aandacht 
wordt gebracht. 

De vergoeding voor 
materiële instandhouding 
en voor (door 
gedecentraliseerde) 
huisvesting vanuit Rijk/
gemeente blijft achter bij de 
stijgende prijzen. 
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Soort risico Risico’s Kans ImpactBeschrijving risico’s Beheersmaatregelen

FinancieelE Wegvallen 
van 
gemeentelijke 
subsidies.

Ge-
middeld

Middel Daar waar mogelijkheden 
ontstaan het personeel 
aannemen op basis van 
tijdelijke aanstelling voor de 
inzet op subsidieprojecten. Op 
deze manier kan een flexibele 
schil gecreeerd worden 
waarmee het eventueel 
wegvallen van subsidie 
opbrengsten mee kan worden 
opgevangen.

De gemeente Nijmegen 
moet bezuinigen en 
hierbij wordt opnieuw 
gekeken naar de inzet van 
subsidies in het onderwijs, 
danwel worden huidige 
subsidietrajecten tegen 
het licht gehouden. Hierbij 
bestaat de kans dat er 
minder middelen ontvangen 
zullen worden. Dit terwijl 
de inzet van personeel op 
dit moment veelal verricht 
wordt door personeel met 
een vaste aanstelling.

5.5  Rapportage toezichthoudend orgaan
Het interne toezicht op het College van Bestuur wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, op 
31 december 2020 bestaande uit:

Dhr. R.A.L. Frauenfelder (voorzitter)
Dhr. J. Klomp (vicevoorzitter)
Dhr. P.A.J.H. Kindt
Mw. N.M. van Gestel
Dhr. R.P.J. Leushuis
Mw. N. Dogan-Altundal

Governance
De bestuurlijke verhoudingen en taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en College van 
Bestuur voldoen aan de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs en zijn 
vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van de statuten van de Stichting Conexus. Het externe toezicht 
op de openbare basisscholen binnen Conexus wordt uitgeoefend door de gemeenteraad van de 
Gemeente Heumen en de gemeenteraad van de Gemeente Nijmegen.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 13 maal (al dan niet via Teams) plenair vergaderd, waarvan 
7 keer met het College van Bestuur en 6 maal ‘buitengewoon’. Daarnaast heeft een aantal 
afzonderlijke vergaderingen plaats gevonden van de commissie Onderwijs & Personeel (3 maal) en 
de commissie Financiën & Huisvesting (4 maal). Op basis van de Wet versterking bestuurskracht 
(2016) heeft de Raad van Toezicht tweemaal met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) van Conexus vergaderd, waarbij het College van Bestuur éénmaal aanwezig is geweest. 
Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2020 meerdere malen bijeenkomsten 
bijgewoond met de directeuren en stafleden van Conexus. Tijdens deze bijeenkomsten heeft een 
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dialoog plaatsgevonden over onder andere de opdracht van de Raad aan het interim-bestuur en 
de voortgang rondom de werving en selectie van (interim) bestuurders. Elk jaar bezoekt de Raad 
een (wisselend) aantal scholen. Hierdoor tracht de Raad meer binding te krijgen en te houden met 
de praktijk van het basisonderwijs in het algemeen en de Conexus-organisatie in het bijzonder. Als 
gevolg van de Corona-maatregelen konden dit jaar helaas minder scholen worden bezocht dan 
oorspronkelijk gepland.

Gedurende 2020 heeft de Raad van Toezicht, vertegenwoordigd door enkele van zijn leden, deel 
uitgemaakt van de selectie- en benoemingscommissie van Conexus. Deze commissie adviseerde de 
Raad rondom de benoeming van de permanente leden van het College van Bestuur als opvolgers 
van de zittende interim bestuurders. Dit heeft ultimo 2020 geleid tot de benoeming van mevrouw 
Luciënne van den Brand tot voorzitter van het college per één januari 2021. De commissie zal haar 
werkzaamheden begin 2021 voortzetten om de Raad te kunnen adviseren ter zake de benoeming 
van het andere lid van het College van Bestuur.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de (leden van de) Raad van Toezicht over 2020 is gepland in januari 
2021 en zal dit keer onder externe begeleiding plaatsvinden.

De Raad van Toezicht heeft besloten om de werving en selectie van zijn leden te laten verlopen 
via een extern bureau op basis van vooraf op- en vastgestelde selectieprofielen. Hiermee beoogt 
de Raad de governance rondom zijn interne benoemingsproces verder te verstevigen en te 
professionaliseren. De Raad heeft verder besloten om zijn taken in vervolg met een oneven aantal 
van -in totaal- vijf leden te vervullen. Omdat in de loop van 2021 drie van de in totaal zes leden van 
de Raad zullen vertrekken, zal de Raad begin 2021 starten met de werving voor twee vacatures.

In 2020 heeft de Raad zich door externe deskundigen laten adviseren over de governance structuur 
van de Conexus-organisatie. Doel hiervan is om de ‘checks en balances’ tussen onder meer het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht te toetsen aan de Code Goed Bestuur en waar nodig 
te verbeteren. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad besloten om het toezichtkader aan te passen 
in goed onderling overleg en afstemming met de leden van het (nieuw te werven permanente) 
College van Bestuur. Naar verwachting zal dit traject na de voltallige benoeming, eind 2021 kunnen 
worden afgerond.

Strategisch Beleid
De Raad van Toezicht is door het (interim) bestuur regelmatig en uitgebreid geïnformeerd over onder 
meer de opzet van een nieuwe Strategisch Beleidsplan, het verzuimbeleid, een concept van nieuw 
op te stellen strategisch huisvestingsplan, het beleidskader 2020-2021, de Kaderbrief ten behoeve 
van begroting 2021 – 2025, het jaarplan en het analysekader kwaliteitszorg. Daarnaast is de Raad 
geïnformeerd over een aantal andere majeure onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het plan van aanpak 
OCW-herstelopdrachten, diverse auditrapportages, de teruggave van het gebouw De Kampus aan 
de gemeente en uiteraard de gevolgen en impact van de Corona-maatregelen. Overigens wordt 
verwezen naar de toelichting hierna onder het kopje ‘Bijzondere gebeurtenissen 2020’.
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Financiële bedrijfsvoering, huisvesting en de bekostiging van het PO
De RvT-commissie Financiën & Huisvesting laat zich door het bestuur en desgewenst ook 
door andere Conexus-medewerkers informeren over specifieke financiële kwesties alsmede 
huisvestingskwesties. De commissie houdt aantekeningen bij van haar vergaderingen en 
rapporteert op basis daarvan aan de voltallige Raad. Indien gewenst kunnen deze kwesties worden 
geagendeerd op de algemene agenda en plenair worden besproken. De Raad is door het College 
van Bestuur geïnformeerd over de verwachte financiële ontwikkelingen voor Conexus door middel 
van een kaderbrief, de Begroting 2021, tussentijdse financiële managementrapportages en de 
jaarrekening 2020. In geval van de begroting, meerjarenramingen en de jaarrekening heeft de Raad 
haar instemming verleend aan de voorgenomen vaststelling daarvan door het bestuur. Daarnaast 
is de Raad door het College van Bestuur geïnformeerd over een aantal belangrijke relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van het (basis)onderwijs en de doelmatigheid 
van de bestedingen in relatie tot het beleid, evenals enkele bijzondere aangelegenheden, zoals de 
gevolgen van doordecentralisatie voor de financiële ratio’s (‘signaleringsonderwaardengrenzen’) en 
het Auditplan van de accountant. Tijdens de overlegvergadering van 25 juni 2020 heeft de Raad 
van Toezicht zich tevens laten informeren door de accountant van Conexus.

Onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie
De Raad heeft zich in 2020 laten informeren over de activiteiten van het bestuur die gericht waren 
op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit. De RvT-commissie Onderwijs & Personeel 
laat zich door het bestuur en desgewenst ook door andere Conexus-medewerkers informeren 
over specifieke onderwijskwesties en personele aangelegenheden. De commissie houdt 
aantekeningen bij van haar vergaderingen en rapporteert op basis daarvan aan de voltallige Raad. 
Indien gewenst kunnen deze kwesties worden geagendeerd op de algemene agenda en plenair 
worden besproken. De Raad heeft kennisgenomen van de belangrijkste personele consequenties 
van de Begroting 2021. Daarnaast heeft de Raad evenals in voorgaande jaren aandacht gevraagd 
voor en met het bestuur gesproken over de doorontwikkeling van de bedrijfscultuur van Conexus, 
gericht op het verder vergroten van de bestuurlijke transparantie, verheldering van rollen en taken 
van bestuur, staf en schooldirecteuren en een voortdurende ontwikkeling in de richting van meer 
professionele cultuur.

Bijzondere gebeurtenissen 2020
In de vorige rapportage in de jaarstukken berichtte de Raad van Toezicht reeds over het door de 
Raad ingestelde onderzoek naar de bedrijfsvoering, cultuur en governance binnen de Stichting 
Conexus. Het onderzoek leidde tot de beëindiging van de arbeidsverhoudingen met beide 
voormalige bestuurders.

De onderwijsinspectie (Min. OCW) heeft in 2020 gerapporteerd over de bevindingen naar 
aanleiding van haar Vierjaarlijks onderzoek. Het onderzoek richtte zich op de vraag of het bestuur 
op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om 
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. De rapportage is uitgebreid aan de orde 
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geweest in de overleggen tussen de Raad en het (interim) College van Bestuur. In het bijzonder is 
daarbij aandacht besteed aan de interne audits en de voortgang van de getroffen maatregelen naar 
aanleiding van enkele herstelopdrachten die door de onderwijsinspectie zijn gegeven. De Raad van 
Toezicht stelt vast dat de uitkomsten van het Vierjaarlijks onderzoek op hoofdlijnen aansluit bij de 
conclusies uit het onderzoek dat de Raad van Toezicht in 2019 zelf heeft laten verrichten, waardoor 
reeds kon worden gestart met het stroomlijnen van het bestuursbrede kwaliteitsbeleid. Naar 
verwachting zal met de definitieve vervulling van de vacatures binnen het College van Bestuur meer 
aandacht kunnen worden besteed aan de aansturing vanuit het bestuur zelf. In bijzonder op het vlak 
van Kwaliteitszorg en -cultuur, verantwoording en dialoog. Hoewel uit het Vierjaarlijks onderzoek 
is gebleken dat de onderwijskwaliteit op alle onderzochte scholen voldoende tot goed scoorden, 
onderschrijft de Raad van Toezicht de ambitie van Conexus om de kwaliteit van onderwijs op al haar 
scholen naar een hoger niveau te tillen.

Conexus beschikt over een stevige financiële basis. De Raad van Toezicht onderschrijft evenwel 
de ambitie van Conexus om ook de bedrijfsvoering en het integrale financieel beheer naar een 
hoger plan te tillen. In dat kader heeft de RvT kennisgenomen van het plan van aanpak dat daartoe 
is opgesteld en is ook de accountant gevraagd naar de voortgang op dat vlak. Hieruit is naar voren 
gekomen dat er sprake is van een brede verbeterslag, die evenwel nog niet is afgerond maar 
waarvan de eerste resultaten wel merkbaar zijn.

Conexus heeft in februari 2020 door zijn plotseling overlijden helaas afscheid moeten nemen van 
Hans Tromp die door de Raad van Toezicht medio 2019 was benoemd als interim bestuurder. De 
Raad van Toezicht is Hans dankbaar voor zijn adequate aanpak in een relatief korte en turbulente 
bestuursperiode. Kort na het overlijden van Hans heeft de Raad van Toezicht twee nieuwe tijdelijke 
bestuurders aangesteld. De Raad is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad daarbij zeer 
erkentelijk voor hun voortvarende medewerking.

Het jaar 2020 was voor Conexus in meer opzichten bijzonder. Niet in de laatste plaats als gevolg 
van de Corona-maatregelen en de maatschappelijke gevolgen van deze pandemie die onrust en 
verdriet veroorzaakte op grote en kleinere schaal. Ondanks alle lastige omstandigheden heeft de 
Raad van Toezicht haar taken adequaat kunnen uitoefenen. Meer dan gewenst was dit jaar ‘op 
afstand’ via Teams. Maar waar mogelijk, uiteraard binnen de Corona-richtlijnen, gebeurde dit ook 
live.

De Raad heeft veel respect voor alle medewerkers van Conexus die ondanks de Corona 
tegenslagen de moed hebben gehouden om hun onderwijstaken te blijven verrichten.
Veel dank daarvoor!

Voorzitter Raad van Toezicht
René Frauenfelder
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Balans per 31 december 2020

(* € 1.000)

1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

35.810 
362

3.478 
11.429 

14.398 
2.746 
23.087 
10.848

36.662 
362

3.866 
11.393 

14.680 
3.208 
24.187 
10.208 

Balans (na resultaatbestemming

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Totaal passiva

Vaste activa

Vlottende activa

Passiva

31-12-2020 31-12-2019

36.172 

14.907 

51.079 

51.079 

37.024 

15.259 

52.283 

52.283 
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Staat van baten en lasten 2020

(bedragen in € 1.000)

55.437 
5.584 

3.999 

-664

51.281 
2.231 
5.803 
5.323 

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheids- 
 bijdragen en- subsidies
3.5 Overige opbrengsten

5.1 Financiële baten en lasten

4.1 Personeel
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvesting
4.4 Overige lasten

51.028 
5.746 

3.329 

-694

47.211 
2.413 
5.253 
4.490 

53.936 
5.936 

2.789 

-692

49.138 
2.180 
5.275 
4.761 

Staat van baten en lasten

Totaal baten

Stichtingsresultaat

Totaal lasten

Baten

Exploitatieresultaat

Lasten

Resultaat 2020

65.020 

-282

64.638 

382 

Begroting 2020 Resultaat 2019

60.103 

43

59.366 

737 

62.661 

615

61.354 

1.307 
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Resultaatverdeling 2020

Algemene

reserve

Bestemmings-

reserve

BAPO

Bestemmings-

fonds

Huisvesting

Bestemmings-

reserve

Werkdruk

Bestemmings-

reserve

Huisvesting

Bestemmings-

reserve

cao 2020-2021

Bestemmings-

reserve

Schoolprojecten

Totaal

Eigen vermogen 1 januari

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Vermogensmutaties

Onttrekking 

bestemmingsreserves

Dotatie bestemmings-

reserves

Vrijval bestemmings-

reserves

6.794 

1.612 

- 

341 

4.377 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-1.612

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-262 

- 

- 

-79

742 786 79 1.902 - 

6.794 

7.886 

Vermogensverloop

Totaal eigen

vermogen 1 januari

Totaal vermogens-

mutaties

6.794 

1.953 

4.377 

-

742

-

786

-262

79

-79

1.902 -

-1.612 -

14.680 

-

(* € 1.000)
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Resultaatverdeling 2020

Stichtingsresultaat

Resultaatbestemming

Dotatie bestemmings-

reserves

Resultaatverdeling

Totaal 

resultaatbestemming

Eigen vermogen per

31 december

(* € 1.000)

De bovenstaande resultaatverdeling is vooruitlopend op goedkeuring van de Raad van Toezicht verwerkt in de jaarrekening.

Algemene

reserve

Bestemmings-

reserve

BAPO

Bestemmings-

fonds

Huisvesting

Bestemmings-

reserve

Werkdruk

Bestemmings-

reserve

Huisvesting

Bestemmings-

reserve

cao 2020-2021

Bestemmings-

reserve

Schoolprojecten

Totaal

-282

-1.011

- 

819 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

192 

-282

- 

-1.292 

7.454 

819 

5.195 

- 

742 

- 

525 

- 

- 

- 192 

290 192 

-282

14.398 
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Kasstroomoverzicht 2020

(* € 1.000)

2.231 
-462

1.769 

-
-664 

-664

-2.235
856
-

388 
640 

1.028 

Aanpassingen voor:
Afschrijving (im)materiële vaste activa
Mutaties voorzieningen

Ontvangen interest
Betaald interest

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden

2.180 
217 

2.397 

1
-692

-692

-5.226
13
-

-590 
972 

383 

Kasstroomoverzicht

Exploitatieresultaat

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2020

382

3.179 

2.515 

-1.379

2019

1.307 

4.087 

3.396 

-5.213
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- 
- 
-1.100

11.393 
36 

Nieuw opgenomen lening
Verandering in aflossingsverplichting
Aflossing langlopende schulden

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

2.000 
-133
-967

12.311 
-918

(* € 1.000)
Kasstroomoverzicht

Verloop liquide middelen

2020

2020

2019

2019

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stand per 31 december

Mutatie liquide middelen

-1.100

11.429 

36

900 

11.393 

-918
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Grondslagen
Algemeen
Stichting Conexus is statutair gevestigd op Panovenlaan 1 te Nijmegen en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel met registratienummer 41055364. Conexus verzorgt onderwijs in de 
gemeenten Heumen en Nijmegen. De stichting kent 28 scholen voor regulier basisonderwijs (op 
33 locaties in Nijmegen en Malden), twee scholen voor speciaal basisonderwijs (in Nijmegen) één 
school voor speciaal onderwijs (cluster 4; onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2020.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 
2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 
660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij op het moment van opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers van het voorgaande 
jaar opgenomen, alsmede de cijfers van de vastgestelde versie van de begroting van het 
verantwoordingsjaar.

Financiële instrumenten
Stichting Conexus heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt 
verwezen naar de behandeling per post.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
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verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen, materiële vaste 
activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa wordt niet afgeschreven.

Conform bestuursbesluit wordt afgeschreven vanaf de 1e maand na de maand van investeren. 
Investeringen onder de € 500,00 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

Voor kosten van periodiek onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Financiële vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De marktwaarde is een 
representatie van de verkoopwaarde op basis van toekomstige rendement verwachtingen. De 
intentie is om de effecten langer dan een jaar aan te houden.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van 
een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter 
vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide 
middelen langer dan 12 maanden niet ter onmiddellijke beschikking staan, worden zij als financiële 
vaste activa gerubriceerd.

Algemene reserve
De algemene reserve wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten op de staat van 
baten en lasten.
In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves 
worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 
toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves publiek
De bestemmingsreserve publiek is gevormd om deze in de toekomst aan te wenden voor een 
specifiek doel. Het vormen van en het beschikken over bestemmingsreserves geschiedt op basis 
van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag 
waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal 
van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Bestemmingsfonds huisvesting
Dit fonds is ontstaan in het kader van de doordecentralisatie huisvesting Gemeente Nijmegen. Aan 
dit bestemmingsfonds wordt het resultaat op de huisvesting toegevoegd, danwel onttrokken. Op 
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dit deel van het vermogen is een beperktere bestedingsmogelijkheid van toepassing doordat een 
externe partij inspraak heeft in de besteding.

Bestemmingsreserve personeel (voormalig Bapo)
De bestemmingsreserve Bapo is gevormd om de kosten van niet-opgenomen Bapo-rechten uit het 
verleden (voormalige spaarbapo-regeling) te betalen alsmede ter dekking van het voorziene tekort 
op toekomstige Bapo-rechten. Dit laatste wordt berekend op basis van potentiële Bapo-rechten 
van ons personeel, rekening houdend met een deelnamepercentage van 70% en een onvolledige 
dekking uit toekomstige bijdragen in de lumpsum van OCW (dekkingstekort circa 40 %).

Bestemmingsreserve werkdrukvermindering
Bestemmingsreserve werkdrukvermindering is gevormd naar aanleiding van de ingehouden 
salarissen tijdens de stakingen in 2017 en 2018 die wel door DUO zijn bekostigd. Deze reserve 
wordt ingezet voor werkdrukvermindering.

Bestemmingsreserve CAO 2020-2021
De bestemmingsreserve CAO 2020-2021 is gevormd uit de gelden die in 2019 zijn uitgekeerd en 
dienen ter dekking van de eenmalige uitkeringen in 2020, welke in het onderhandelaars akkoord 
van 12 december 2019 zijn afgesproken.

Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsreserve private activiteiten (huisvesting). Deze bestemmingsreserve betreft 
huisvesting. Deze reserve is ontstaan vóór de fusie van 1-1-2008.

Bestemmingsreserve Schoolprojecten
Ultimo 2020 is er een bestemmingsreserve schoolprojecten gevormd. Hieraan zijn vrijgevallen 
bedragen toegevoegd waarvan de (project)prestatie in het verleden is geleverd en het project 
formeel is afgerond. De middelen worden besteed in het verlengde van het oorspronkelijke project.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij een uitstroom van middelen waarschijnlijk is, waarvan de hoogte 
redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa 
in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor uitgaven die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op 
balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een 
deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig per 31-12-2020:
Voorziening onderhoud
Voorziening Spaarverlof
Voorziening Jubilea
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De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten van periode groot 
onderhoud aan panden, op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode 
tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. Op basis lange termijn onderhoudsplannen 
en reguliere conditiemetingen wordt periodiek een 15-jaars onderhoudsplan opgesteld en wordt 
bepaald of de dotatie voldoende en in lijn is met de benodigde voorziening over het meerjaren 
tijdvak. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. Hogere kosten 
en besparingen op onderhoud (bijvoorbeeld als gevolg van uitgesteld onderhoud) wordt verrekend 
met de voorziening. Voor 2020 wordt gebruik gemaakt van het overgangsrecht in de richtlijnen 
jaarverslaggeving onderwijs om de methode van afgelopen jaren toe te passen, zoals beschreven 
in artikel 4 lid 1c van de RJO.

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer 
personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van 
de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de CAO opgenomen bindende 
genormeerde bedragen zijn hierop van toepassing.

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op 
grond van de CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum 
van indiensttreding/een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, blijfkans percentage en een 
uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO.  De voorziening is gewaardeerd tegen 
contante waarde. De discontovoet is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije 
reële discontovoet in maatschappelijke kosten.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden gerubriceerd onder de 
kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden 
opgenomen voor de nominale waarde. Een kortlopende schuld wordt als overlopende passiva 
gekwalificeerd indien dit vooruit ontvangen bedragen betreft en voorts de nog te betalen bedragen 
terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord als 
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
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Rijksbijdragen OCW
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (zonder 
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig 
verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (op basis van 
verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato 
van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen 
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder
de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de 
staat van baten en lasten verantwoord in hetzelfde jaar waarin gesubsidieerde lasten komen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de 
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële 
vaste activa. Conform bestuursbesluit wordt afgeschreven vanaf de 1e maand na de maand van 
investeren met als eenmalige uitzondering de afschrijvingen op de per 1 januari 2008 van de 
Gemeente Nijmegen overgenomen schoolgebouwen waarvan de afschrijvingen zijn aangevangen 
per 1 januari 2008. Daarbij is rekening gehouden met de toenmalige levensduur.

De afschrijvingstermijnen worden vastgesteld door het bevoegd gezag en zijn mede ingegeven 
door de voormalige Londo-normering. Ondergrens voor activering is € 500,00.

Pensioenverplichtingen
Stichting Conexus is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP die de pensioenregeling 
uitvoert voor alle medewerkers en voormalige medewerkers van Stichting Conexus. 
Vanaf 1 januari 2004 is de ABP-regeling een middelloonregeling. Tot die datum opgebouwde 
aanspraken zijn vastgesteld op basis van het pensioengevend inkomen op 1 januari 2004. 
De regeling kwalificeert als een zogenaamde “toegezegd-pensioenregeling”.

In RJ 271 is geregeld dat een rechtspersoon een toegezegde-pensioenregeling in de jaarrekening 
mag verwerken als een zogenaamde ‘toegezegde-bijdrageregeling’ indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

de rechtspersoon is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met  
andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe; en 
de rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van 
hogere toekomstige premies.
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Omdat aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, is geen voorziening voor pensioenen 
opgenomen in de jaarrekening. 

De lasten als gevolg van de verschuldigde pensioenpremies zijn in de staat van baten en lasten. 
Indien de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan is hiervoor een verplichting 
in de balans opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Hieronder worden de categorieën zoals in de jaarrekening 2020 benoemd toegelicht. De 
categorieën die niet van toepassing zijn binnen Stichting Conexus zijn buiten beschouwing gelaten.

Activa
1.2 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Inventaris 

en apparatuur

Gebouwen 

en terreinen

Overige materiële 

vaste activa

Leermethoden Activa in 

uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde

Cumulatieve 

afschrijvingen

Stand per 31 december

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekjaar

Investeringen

Bijzondere

waardeverminderingen

Afschrijvingen

Desinv. cum. afschr.

Desinv. cum. 

aanschafw./herrubr.

37.825 

-9.098

35.939 

-8.766

9 

- 

-881 

1.213 

-1.895

4.762 

-3.215

4.811 

-3.467

166 

- 

-318 

66 

-117

14.902 

-9.147

15.394 

-9.712

1.047 

- 

-997 

432 

-555

484 

-99

597 

-133

112 

- 

-34 

- 

- 

248 

- 

1.149 

- 

901 

- 

- 

- 

- 

58.221 

-21.560

57.889 

-22.079

2.235 

- 

-2.231 

1.711 

-2.568

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Boekwaarde

Afschrijvingspercentages

Totaal mutaties

28.726 

27.173 

0 - 4%

-1.554

1.547 

1.343 

11%

-204

5.756 

5.682 

5 - 33% 

-73

385 

463 

10%

78 

248 

1.149 

n.v.t.

901 

36.662 

35.810 

-852

(* € 1.000)
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1.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2020

Verkopen

31-12-2019

31-12-2019

Aankopen 31-12-2020

Obligaties

Ministerie van OCW
Debiteuren
Vordering op gemeenten
Overige overheden
Vooruitbetaalde kosten 
Verstrekte voorschotten
Overige vorderingen
Overlopende activa

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen

362
-

2.508
88 
462 
74 

-2
110
238

2
11.427 

-
-

2.252 
336 
0 
10 

2 
90 
1.176 

2
11.391 

-
-

362
-

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

(* € 1.000)

(* € 1.000)

(* € 1.000)

Totaal

Totaal

Totaal

362

3.478 

11.429 

-

3.866 

11.393 

- 362

De financiële vaste activa hebben per 31 december 2020 een marktwaarde van € 418.864 (31 
december 2019: € 411.933).

1.5 Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

Alle liquide middelen staan ter directe beschikking van de stichting.
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Passiva
2.1 Eigen vermogen

Algemene

reserve

Bestemmings-

reserve publiek

Werkdruk-

vermindering

Bestemmings-

fonds publiek

Huisvesting

Bestemmings-

reserve publiek

Eenmalige 

uitkering cao

Bestemmings-

reserve publiek

BAPO

Bestemmings-

reserve

Schoolprojecten

Bestemmings-

reserve privaat

Huisvesting

Totaal

Stand 1-1-2019

Bestemming resultaat 

Overige mutaties 

Stand 31-12-2019 

Bestemming resultaat 

Overige mutaties 

8.534 

-2.109

369

6.794

-1.292

1.953

3.554

823 

- 

4.377 

819 

- 

1.034 

- 

-248 

786 

- 

-262

200 

- 

-121 

79 

- 

-79 

- 

1.902 

- 

1.902 

- 

-1.612

- 

- 

- 

- 

192 

- 

742 

- 

- 

742 

- 

- 

14.064 

615 

- 

14.680 

-282

-

Eigen vermogen

Stand 31-12-2020 7.454 5.195 524 - 290 192 742 14.398 

(* € 1.000)
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2.2 Voorzieningen

(* € 1.000)

1.074 
2.111 
23

- 
957 
- 

35 
1.357 
- 

1.012 
1.711 
23 

27 
- 
-

Jubileumvoorziening
Voorziening groot onderhoud
Voorziening spaarverlof

Voorzieningen

Totaal

31-12-2019 Dotaties Vrijval Onttrekking 31-12-2020

3.208 957 27 1.392 2.746 

Van de voorzieningen ultimo 2020 heeft een totaal van € 994K een verwachte looptijd korter dan 1 
jaar. Het overige deel van de voorzieningen € 1.752K heeft een verwachte looptijd langer dan 1 jaar.

Jubileumvoorziening
Conexus heeft verplichtingen ter zake toekomstige jubilea voor personeelsleden.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te 
voeren onderhoud over de strekkingsperiode van 15 jaar van de meerjaren onderhoud planning.

Voorziening spaarverlof
Conexus heeft verplichtingen ter zake van door personeelsleden opgebouwd spaarverlof.
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Lening o/g Staat der Nederlanden

Nieuwe financiering
Aflossingen

Langlopend deel
Kortlopend deel

Waarvan:
Looptijd tussen 1 en 5 jaar
Looptijd langer dan 5 jaar

- 
1.100 

25.287 
1.100 

4.400 
18.687 

Langlopende schulden
(* € 1.000)

Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde per 31 december

24.187  

23.087  

2.3 Langlopende schulden

Het saldo van de leningen is per 31-12-2020 € 23.086.666 waarvan de aflossing in 2021, zijnde 
€ 1.100.000 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Rente

%

Aangegane

leningen o/g

2020

Aflossingen

in boekjaar

Saldo lening

31-12-2019

Saldo lening

31-12-2020

Boekwaarde

langlopende lening 

31-12-2020

Aflossings-

verplichting 

2021

Lening 1172

Lening 1998

Lening 2172

Lening 2175

Lening 2551

Lening 2552

Lening 2855

Lening 3127

4,54

2,58

2,34

2,28

1,29

1,3

1,3

0,89

€ € € € € €

8.866.667 

2.453.333 

3.600.000 

1.666.667 

1.646.667 

1.560.000 

1.493.333 

4.000.000,00 

-  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

466.667 

106.667 

150.000 

66.667 

63.333 

60.000 

53.333  

133.333 

8.400.000 

2.346.667 

3.450.000 

1.600.000 

1.583.333 

1.500.000 

1.440.000 

3.866.667 

466.667 

106.667 

150.000 

66.667 

63.333 

60.000 

53.333 

133.333 

7.933.333 

2.240.000 

3.300.000 

1.533.333 

1.520.000 

1.440.000 

1.386.667 

3.733.334 

Totaal leningen 25.286.667 - 1.100.000 24.186.667 1.100.000 23.086.667 
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31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 
Aflossingsverplichting langlopende schulden 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Pensioenen 
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ 
Vakantiegeld en vakantiedagen 
Overige overlopende passiva 

1.149 
1.100 
1.863 
597 
859 
1.510 
3.770 

949 
1.100 
1.718 
608 
810 
1.481 
3.542 

Kortlopende schulden
(* € 1.000)

Totaal 10.848 10.208 

Per 31-12-2020 is onder de Overige Overlopende passiva een bedrag van € 64.635 opgenomen 
dat betrekking heeft op verplichtingen uit hoofde van het herschikkingsfonds voor scholingskosten 
Stichting Steun van de Stichting Rosascholen. Onder de overige overlopende passiva is in 2019 
een bedrag van € 371.000 opgenomen dat betrekking heeft op verplichtingen uit hoofde van de 
beëindigingsregelingen, die in 2019 met de oud-bestuursleden zijn getroffen.

2.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is: 

Panovenlaan 1 
Roggeweg 50G 
Pijlpuntstraat 1 
Queenstraat 37B 
Jagerspad 
Gymzalen diverse locaties 
Noodlokalen de Meeuw 

Dornick BV 
Ament Beheer 
Gem Nijmegen 
Gem Nijmegen 
Gem Nijmegen 
Gem Nijmegen 
De Meeuw Oirschot B.V. 

€ 185.590,80 
€ 27.499,32 
€ 213.345,96 
€ 185.790,00 
€ 32.512,08 
€ 299.167,33 
€ 123.851,49 

3 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 

Adres Verhuurder Jaarlijks bedrag Looptijd

€ 1.067.756,98 

2.4 Kortlopende schulden
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Van Campen 
Schoonmaakverplichtingen 
Multi funcionals Konica Minolta
Afvalverwerking 
Beveiliging 
Salarisadministratie 
Datalijnen 

Vereniging van Eigenaars 

Rentmeesterlaan/Tapirstraat 2 

te Nijmegen

Vereniging van Eigenaars 

Brede School Prins Maurits

€ 162.000 
€ 1.000.000 
€ 111.000 
€ 65.000 
€ 80.000 
€ 293.500 
€ 353.000 

Tapirstraat 2, 

6523 AL Nijmegen

Zwanenveld 235-24, 

6538 NK Nijmegen

3 jaar 
1 jaar 
5 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars

Het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen 

van het appartementsgebouw en 

alle andere gemeenschappelijke 

belangen van de eigenaren

De vereniging heeft ten doel 

het beheer van het gebouw en 

de grond en het behartigen van 

gemeenschappelijke belangen van de 

eigenaars

Verplichting

Naam

Jaarlijks bedrag

Statutaire Zetel

Looptijd

Rechtsvorm Activiteit

2.6 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen van materiële betekenis na balansdatum die het beeld van de 
jaarrekening beïnvloeden.

2.7 Verbonden partijen
Stichting Conexus is medebestuurder in een tweetal Verenigingen van Eigenaren:

De overige aangegane verplichtingen zijn:

Er is geen sprake van beslissende zeggenschap.
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(*1.000)

52.495 
763 
2.178 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.3 Ontv. Doorbetalingen

rijksbijdrage SWV

49.293 
- 
1.735 

51.679 
279 
1.978 

Rijksbijdragen

Totaal

Resultaat 2020

55.437 

Begroting 2020 Resultaat 2019

51.028 53.936 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020
3.1 Rijksbijdragen

De rijksbijdragen bedroegen in 2020 € 55.500K. Dit is een stijging van € 1.501K ten opzichte 
van 2019 en € 4.409K hoger dan begroot. De hogere rijksbijdragen zijn voor het overgrote deel 
het gevolg van de ontvangen indexering over schooljaar 2019/2020 en daarmee ook hogere 
tarieven voor schooljaar 2020/2021. In de begroting was uitgegaan van de bedragen uit de eerste 
bekostiging voor schooljaar 2019/2020. Dit was een bewuste keuze omdat bekend was dat de 
hogere bekostiging ingezet zou worden op de onderhandelingstafel van de cao. Deze cao is 
uiteindelijk eind 2019 afgesloten. De definitieve bedragen van de rijksbekostiging zijn uiteindelijk 
nog hoger uitgevallen wat heeft geresulteerd in een toename van de rijksbijdragen van bijna 
€2.900K.

Naast de hogere tarieven heeft er in 2020 ook eenmalige vrijval plaats van circa € 1.000K 
gevonden van subsidiegelden voorgaande jaren, waarvan de activiteiten reeds afgerond waren. 
Conform de voorwaarden van deze gelden mochten de ontvangen middelen ingezet worden voor 
andere doeleinden waar rijksbekostiging voor is ontvangen. 

De ontvangen bijdragen van het samenwerkingsverband waren hoger in 2020, hier is € 443K meer 
ontvangen dan begroot. Ten opzichte van 2019 is er € 200K meer ontvangen.
Ten opzichte van de begroting zorgt de groeibekostiging van het SBO en SO voor een toename. 
Daarnaast zijn een aantal arrangementen begroot als overige overheidsbijdragen, hierdoor vindt er 
een verschuiving plaats tussen rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen à € 130K. Ten opzichte 
van 2019 is de toename volledig toe te schrijven aan een hoger aantal leerlingen op het SBO.

Tot slot waren er een aantal kleinere ontwikkelingen welke ook bij hebben gedragen aan de hogere 
rijksbijdragen. Een voorbeeld hiervan is het inhaalprogramma onderwijsachterstanden Covid. De 
verantwoorde baten in 2020 voor dit project waren € 112K.
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3.5 Overige baten

(*1.000)

1.005 
1.077 
126 
1.792 

Opbrengst verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige

869 
1.211 
126 
1.124 

811 
1.146 
212 
619 

Overige baten

Totaal

Resultaat 2020

3.999 

Begroting 2020 Resultaat 2019

3.329 2.789 

De overige baten bedragen in 2020 € 3.999K. Deze baten zijn € 670K hoger dan begroot en 
€ 1.210K hoger dan in 2019. In 2020 heeft de teruglevering van het schoolgebouw van de 
Kampus plaats gevonden. De verkoop heeft een boekwinst van € 934K opgeleverd, daar waar 

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn in 2020 € 5.584K. De afname ten opzichte van 2019 bedraagt 
€ 352K en € 162K ten opzichte van de begroting. 
Belangrijkste onderschrijding ten opzichte van de begroting zit in de bijdragen en subsidies 
gemeente. Binnen deze post zit een verschuiving van € 170K die zijn verantwoord binnen de 
Rijksbijdragen en de Overige baten.

In de baten van 2019 is de eenmalige vrijval vanuit de maatwerkvergoeding van De Verwondering 
opgenomen. Voor de doordecentralisatie is in 2020 meer ontvangen echter vallen de 
projectsubsidies voor 2020 lager uit dan in 2019.

en -subsidies (*1.000)

26 

5.532 

26 

3.2.1 Provinciale bijdragen en 
 subsidies
3.2.2 Gemeentelijke bijdragen

en subsidies
3.2.3 Overige overheden

- 

1.139 

- 

85 

5.851 

- 

Overige overheidsbijdragen

Totaal

Resultaat 2020

5.584 

Begroting 2020 Resultaat 2019

1.139 5.936 

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
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4.1 Personeelslasten

(*1.000)

(*1.000)

35.729 
8.090 
5.274 
5.594 
54.688 
-3.408
-

110 
4.134 
1.350 

Bruto lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Af: ontvangen uitkeringen
Af: doorberekende 
personeelskosten

Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige

43.948 
- 
- 
4.795 
48.743 
-1.531
-

21 
2.719 
2.055 

33.296 
7.705 
5.319 
5.533 
51.853 
-2.715
-

142 
3.913 
1.478 

Personeel

Overige personeelskosten

Totaal

Totaal

Resultaat 2020

Resultaat 2020

51.281 

5.594 

Begroting 2020

Begroting 2020

Resultaat 2019

Resultaat 2019

47.211 

4.795 

49.138 

5.533 

in de begroting rekening was gehouden met € 800K. Ten opzichte van 2019 zorgt de verkoop 
voor het overgrote deel van de stijging. Daarnaast zijn de huurbaten in 2020 hoger dan begroot. 
Dit resulteert ten opzichte van de begroting € 136K aan extra baten door niet begrote huur en 
uitbreiding van verhuurlocaties.
Ten opzichte van de begroting hebben een aantal eenmalige posten ook nog bijgedragen aan de 
hogere baten. Een voorbeeld hiervan is een eenmalige uitkering van het participatiefonds voor 
onderwijsondersteunend personeel, deze is gerelateerd aan de eind 2019 afgesloten cao.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 14 juni 2021



CONEXUS -  JAARVERSLAG 2020 6 6

Personeelslasten
De totale personeelslasten zijn € 4.070K hoger dan begroot. Vergeleken met 2019 bedraagt de 
stijging € 2.143K. De grootste stijging zit in de brutolonen en salarissen. De eind 2019 afgesloten 
CAO resulteerde in een stijging van de salarissen met 4,5% per 1 januari 2020. Daarnaast maakte 
ook een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalige uitkering van € 875 per 
Fte (naar rato dienstverband) onderdeel uit van de nieuwe CAO. 
Als tegenhanger van de gestegen loonkosten zijn er in 2020 gemiddeld minder Fte’s verloond dan 
in 2019 en is dit aantal ook lager dan begroot.
Het gemiddelde aantal Fte is gedaald van 668 in 2019 naar 657 in 2020. Op directieniveau – incl. 
bestuur – is er ruim drie Fte minder verloond. Naast het vertrek van het toenmalige bestuur eind 
2019 zijn er in de loop van 2019 en 2020 een aantal schooldirecteuren vertrokken. Zowel op het 
gebied van schooldirecteuren als het bestuur heeft dit ook geleid tot een toename van kosten voor 
externe inhuur. Op vier scholen heeft in 2020 een interim-directeur de school (een deel van het 
jaar) geleid. De daling op onderwijs ondersteuning is twee Fte geweest en op onderwijsgevend 
personeel vijf Fte. Ten opzichte van de begroting is met name de inzet op onderwijsgevend 
personeel hoger geweest, namelijk 519 Fte versus 493 Fte begroot. Van dit hogere aantal fte is het 
grootste deel toe te wijzen aan ziekteverzuim (15 fte) en vervanging zwangerschapsverlof (5 fte). 

Naast de hogere lonen en salarissen zijn ook de Overige personeelskosten hoger dan begroot. Ten 
opzichte van 2019 is dit redelijk op een gelijkblijvend niveau gebleven maar ten opzichte van de 
begroting is het met name de externe inhuur die voor de hogere lasten zorgt. In de begroting was 
rekening gehouden met het vroeg in het jaar kunnen invullen van een aantal posities, zoals de vaste 
invulling van de bestuurders en schooldirecteuren. Daarnaast was ook rekening gehouden met het 
afschalen van extra ondersteuning. Beiden is in de praktijk niet haalbaar gebleken, wat resulteerde 
in extra inhuur op onder andere bestuur, schooldirecties, financiën en P&O.

In de begroting van Conexus is geen onderscheid gemaakt tussen brutolonen en salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten. Derhalve zijn de totale lasten van deze drie posten onder brutolonen en 
salarissen opgenomen.

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Directie
OP
OOP

31,8 
519,3 
105,7 

36,0 
526,0 
106,0 

2020

656,8 

2019

668,0 

Aantal FTE’s

Totaal
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4.2 Afschrijvingen

(*1.000)

(*1.000)

2.231 

881 

997 

318 
34 

Afschrijving materiële vaste activa

Afschrijvingen gebouwen 
en terreinen
Afschrijvingen inventaris 
en apparatuur
Afschrijvingen leermethoden
Afschrijvingen overige materiële
vaste activa

2.413 
-

904 

1.153 

355 
- 

2.180 
-

888 

939 

319 
34 

Afschrijvingen

Afschrijvingen

Totaal

Totaal

Resultaat 2020

Resultaat 2020

2.231 

2.231 

Begroting 2020

Begroting 2020

Resultaat 2019

Resultaat 2019

2.413

2.413 

2.180 

2.180 

De afschrijvingslasten zijn € 182K lager dan begroot en € 51K hoger dan in 2019. De lagere 
afschrijvingen ten opzichte van de begroting zijn toe te schrijven aan afschrijvingen inventaris 
en apparatuur en leermethoden. Er is met name minder geïnvesteerd dan begroot op hardware, 
hetgeen leidt tot de lagere afschrijvingen. Ten opzichte van 2019 is het vooral de investering in 
leerlingdevices die zorgt voor de toename van de afschrijvingen.
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(*1.000)

949 
86 
327 
884 
1.548 
712 
957 
341 

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie voorziening groot onderhoud
Overige huisvestingskosten

1.149 
80 
259 
683 
1.267 
654 
957 
204 

753 
79 
360 
838 
1.291 
657 
997 
300 

Huisvesting

Totaal

Resultaat 2020

5.803 

Begroting 2020 Resultaat 2019

5.253 5.275 

4.3 Huisvesting

De huisvestingslasten zijn € 550K hoger dan begroot en € 528K hoger dan 2019. De kosten voor 
schoonmaak zijn in 2020 fors hoger geweest dan zowel begroot als een jaar eerder. Hierin spelen 
een aantal factoren een rol namelijk de indexering van tarieven, extra kosten i.v.m. Covid-19  (zowel 
extra schoonmaakwerkzaamheden als inkoop van bijvoorbeeld desinfectiemiddelen) en bij de 
Uitdaging was 2020 het eerste volledige jaar waarin de school open was waardoor de kosten hoger 
waren dan een jaar eerder.
Naast schoonmaak zijn de kosten van beveiliging gestegen. Er zijn veel werkzaamheden uitgevoerd 
aan de noodverlichting op diverse scholen, aanzienlijk meer alarm meldingen dan een jaar eerder 
en meer onderhoud aan alarm en installaties.
Een deel van de stijging ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt doordat in 2019 een eenmalige 
correctie heeft plaatsgevonden op de huur van de Verbinding. Deze lasten gaan ten laste van de 
ontvangen maatwerkvergoeding. In 2019 is er met terugwerkende kracht gecorrigeerd sinds de 
oprichting van de school in 2017. Hierdoor vertekent het cijfer van 2019.
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4.4 Overige lasten

(*1.000)

(*1.000)

2.051 
33 
1.735 
1.505 

- 
-3 
-661

Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

Dividend en rente
Kosten vermogensbeheer en
soortgelijke kosten
Betaalde rente

1.763 
45 
1.743 
940 

- 
-15 
-679

1.996 
74 
1.760 
932 

1 
-3
-689

Overige lasten

Financiële baten en lasten

Totaal

Totaal

Resultaat 2020

Resultaat 2020

5.323 

-664

Begroting 2020

Begroting 2020

Resultaat 2019

Resultaat 2019

4.490 

-694

4.761 

-692

5.1 Financiële baten en lasten

De overige lasten zijn € 833K hoger dan begroot en € 562K hoger dan in 2019. Hiervan is 800K 
het gevolg van een eenmalige lasten in 2020. In 2020 heeft een desinvestering van materiële vaste 
activa (voornamelijk verbouwingen) van € 771K plaatsgevonden naar aanleiding van het opschonen 
van de materiële vaste activaregistratie. Dit boekverlies is verantwoord onder de Overige lasten – 
Overige. Als de eenmalige last buiten beschouwing wordt gelaten, dan is 2020 conform begroting 
en € 268K lager dan in 2019.
In 2020 is er een contract afgesloten voor EVPN Acces / VPN t.b.v. snellere datalijnen (€ 110K). 
Daarnaast zijn de kosten voor het gebruik van software op nagenoeg alle scholen toegenomen. 
Dit ligt in lijn met de ontwikkeling dat er meer gebruik wordt gemaakt van digitale lesmethoden. 
Deze hogere uitgaven vallen weg tegen lagere uitgaven rondom cultuureducatie, sportdagen en 
vieringen en reisjes/excursies. Op deze vlakken hebben er door Covid-19 minder activiteiten plaats 
gevonden.
Ook ten opzichte van 2019 zorgen de posten cultuureducatie, sportdagen en vieringen en reisjes/
excursies voor een aanzienlijk deel van de lagere uitgaven.
De post inventaris is in 2020 lager dan in 2019 daar er in 2019 voor Brede School de Klumpert in 
het kader van Brede Schoolgelden kleine inventaris is aangeschaft.
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De financiële baten en lasten zijn licht lager dan begroot en 2019. In 2020 is er geen nieuwe schuld 
aangegaan en door aflossing is de resterende langlopende lening verlaagd waarover rente is 
verschuldigd. Ten opzichte van de begroting is de rente licht lager uitgevallen, maar speelt ook de 
lager dan verwachte beheerslasten op de financiële vaste activa een rol.

Subsidieverantwoording Model G

Subsidie voor studieverlof 

Vrijroosteren leraren 2017-2019 

Gelijke kansen in het onderwijs 

Vervolgpilot tweetalig primair onderwijs 2019-2020 12JJ 

Vervolgpilot tweetalig primair onderwijs 2019-2020 27LH 

Bèta-technieknetwerken 

Tel mee met Taal 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Lerarenbeurs 2020-2021 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs 2020-

2021 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs 2020-

2021 tijdvak 2 

Zij-instroom 2019 

Zij-instroom 2020 

Vervolgpilot tweetalig primair onderwijs 2020-2021 12JJ 

en 27LH 

18/02/2009

30/10/2017

20/12/2017

06/08/2019

06/08/2019

30/09/2017

01/06/2019

23/07/2020

26/08/2020

26/08/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

02/07/2020

16/10/2020

19/12/2019

20/10/2020

22/09/2020

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

DL/B/110284 

VRL17017 

GKO17017 

1005579

1005575

TNRPO-17008 

TMMTD19013 

ABLTTOE-360002 

ABLTTOE-367188 

ABLTTOE-367183 

ABLTINS-263824 

ABLTTOE-363602 

ABLTINS-264115 

ABLTINS-263914 

ABLTINS-263955 

ABLTINS-263690 

ABLTINS-262644 

ABLTINS-261315 

IOP-29810-PO 

IOP2-29810-PO 

VO/1091439

VO/1091439

PO/5330988

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Volgnummer

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, EUR Bedragen: x1 

Omschrijving Toewijzing 

kenmerk

Toewijzing 

datum

Prestatie 

afgerond?
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Wet Normering Topinkomens
Complexiteitspunten

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 6
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen    3
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten  3

Totaal aantal complexiteitspunten  12

Bezoldigingsklasse              D
Bezoldigingsmaximum              € 157.000
Afwijkende bezoldigingsklasse     n.v.t.
Afwijkend bezoldigingsmaximum n.v.t.
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Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Bedragen x €1

-
-
nee 

nvt 

nvt 

-
-
-

-

- 

- 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 
Dienstbetrekking? 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloning betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigd bedrag 

-
-
nee 

nvt 

nvt 

-
-
- 

- 

- 

- 

Gegevens 2020

Functiegegevens

Bezoldiging

Bezoldiging

Voorzitter CvB Lid CvB

J.M. van de Logt A.W.H. Janssen

Bedragen x €1

1/1 - 24/11 
1
ja

116.466 
18.249 
134.715 

136.592 

- 

134.715 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 
Dienstbetrekking? 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloning betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

1/1 - 22/12 
1
ja 

128.089 
19.955 
148.044 

148.253 

- 

148.044 

Gegevens 2019

Functiegegevens

Bezoldiging

Bezoldiging

Voorzitter CvB Lid CvB

J.M. van de Logt A.W.H. Janssen
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Bedragen x €1

Voorzitter CvB
1

2019

85.995

64.879

N.v.t. 

N.v.t. 

Voor het vakantiegeld 
en eindejaarsuitkering 
is rekening gehouden 
met artikel 3 lid 2 van de 
Uitvoeringsregeling WNT 
waarin bepaald is dat een 
component van bezoldiging 
die betrekking heeft op 
een eerder kalenderjaar 
dan waarin deze in de 
salarisadministratie wordt 
verwerkt, toegerekend 
kan worden aan het 
kalenderjaar waarop deze 
betrekking heeft. Op basis 
hiervan is sprake van een 
toegestane overschrijding.

75.000

Functie(s) bij beëindiging dienstverband  
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte) 
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 

Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband  

Waarvan betaald in 2020 

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan 

Lid CvB
0,969

2019

57.212

53.842

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

72.675

Gegevens 2020

Functiegegevens

Uitkering wegens beëindiging van 
het dienstverband

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband

85.995 57.212

Individueel toepasselijk maximum

J.M. van de Logt A.W.H. Janssen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt. 
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x €1

Gegevens 2020 H.M. Tromp F. van Winkelen J.P.S. ten Brink 

Functiegegevens

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Bezoldiging € 190.630 € 181.350 € 217.588

College van Bestuur Lid CvB Voorzitter CvB

Kalenderjaar

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

Maxima op basis van de normbedragen per maand

Individueel toepasselijke maximum voor gehele periode  

kalendermaand 1 t/m 12

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Bezoldiging in de betreffende periode

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen 

bedrag

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

2020

1/1 - 19/2

2

260 

€ 193 

€ 40.600

Ja in 2020,

namelijk € 162,50

€ 42.448

N.v.t.

N.v.t.

2020

23/3 - 31/12

10

1.116 

€ 193 

€ 242.000

Ja in 2020 , 

namelijk € 162,50

€ 181.350

N.v.t.

N.v.t.

2020

5/3 - 31/12

10

1.339 

€ 193 

€ 242.000

Ja in 2020, 

namelijk € 162,50

€ 217.588

N.v.t.

N.v.t.

2019

24/06 - 31/12

7

905 

€ 187 

€ 175.000 

Ja in 2019, 

namelijk € 162,50

€ 148.182

2019

nvt

€ 187

N.v.t.

N.v.t.

2019

nvt

€ 187

N.v.t.

N.v.t.

€ 215.600 

€ 190.630

N.v.t.

€ 181.350

N.v.t.

€ 217.588

N.v.t.

€ 215.388 € 242.000

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 14 juni 2021



CONEXUS -  JAARVERSLAG 2020 7 5

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x €1

Bedragen x €1

Gegevens 2020

Gegevens 2019

R.A.L. Frauenfelder 

R.A.L. Frauenfelder 

J. Klomp

J. Klomp

R.P.J. Leushuis 

R.P.J. Leushuis 

N. Dogan-Altundal

N. Dogan-Altundal

N.M. van Gestel

N.M. van Gestel

P.A.J.H. Kindt 

P.A.J.H. Kindt 

Functiegegevens

Functiegegevens

Bezoldiging

Bezoldiging

Bezoldiging 14.453 9.635 9.635 9.635 9.635 9.635 

Voorzitter RvT

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom

de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

14.453

23.550 

N.v.t.

9.833 

22.800 

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

9.635 

15.700 

N.v.t.

4.000 

15.200 

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

9.635 

15.700 

N.v.t. 

7.333 

15.200 

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

9.635 

15.700 

N.v.t. 

4.000 

15.200 

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

9.635 

15.700 

N.v.t.

7.333

15.200 

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

9.635 

15.700 

N.v.t. 

4.000 

15.200 

N.v.t.

N.v.t.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 14 juni 2021



CONEXUS -  JAARVERSLAG 2020 7 6

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.

Deloitte Accountants B.V. 
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2020
De Raad van Toezicht heeft de door het College van Bestuur vastgestelde 
jaarrekening 2020 goedgekeurd op …..................................................................

Samenstelling College van Bestuur:

Mw. L. van den Brand Dhr. H. Matser

Samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. R.A.L. Frauenfelder voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. P.A.J.H. Kindt lid Raad van Toezicht

Dhr. J. Klomp lid Raad van Toezicht

Dhr. R.P.J. Leushuis lid Raad van Toezicht

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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Bestemming van het resultaat
De resultaatbestemming is opgenomen in de jaarrekening en gepresenteerd na de Staat van Baten 
en Lasten. Daarnaast geeft de toelichting op het eigen vermogen ook inzicht in de bestemming van 
het resultaat. 

Verantwoording doordecentralisatiemiddelen gemeente 
Nijmegen

(bedragen in € 1.000)

- 
2.794 

1.516 

-661

23 
864 
1.095 
848 

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheids- 
 bijdragen en- subsidies
3.5 Overige opbrengsten

5.1 Financiële baten en lasten

4.1 Personeel
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvesting
4.4 Overige lasten

- 
2.613 

1.246 

-679

27 
913 
1.130 
45 

- 
2.827 

455 

-689

48 
836 
813 
26 

Exploitatie huisvesting

Totaal baten

Huisvestingsresultaat

Totaal lasten

Baten

Exploitatieresultaat

Lasten

Resultaat 2020

4.310 

819

2.831 

1.479 

Begroting 2020 Resultaat 2019

3.859 

1.065 

2.115 

1.744 

3.282 

823

1.770 

1.512 
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Conexus 

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 
2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Conexus te Nijmegen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Conexus op 31 december 2020 en van het resultaat over 
2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2020. 

2. De staat van baten en lasten over 2020. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Conexus 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. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT- plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE 
INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Het bestuursverslag 
• De overige gegevens 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. 
Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en de met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
‘2.2.2. Bestuurverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, 
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook 
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.3.1. Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol 2020. 
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In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel 
moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s: 
− dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude; 
− van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van    

materieel belang zijn.  

Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.  

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de onderwijsinstelling. 
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• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.  

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

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

• 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 rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

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

Eindhoven, 14 juni 2021  

Deloitte Accountants B.V. 
 
Was getekend: I. Wetters MSc RA  
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 29810
Naam instelling  Stichting Conexus

Postadres  Panovenlaan 1
Postcode/Plaats 6525 DZ Nijmegen
Telefoon  024-3733960
E-mail info@Conexus.nu
Internetsite www.Conexus.nu
Contactpersoon Mw. L. van den Brand
Telefoon 024-3733960
E-mail info@Conexus.nu
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