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Bestuursverslag

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting RTC Transvita over 2021. Dit verslag 
vormt samen met de jaarrekening het Jaarverslag 2021 van Stichting RTC Transvita.

Hierbij zijn de richtlijnen voor de kleine organisaties-zonder-winststreven als uitgangpunt 
genomen.

2021 is ook voor RTC Transvita wederom een bijzonder jaar geweest. Corona heeft ervoor 
gezorgd dat de besturen en scholen die zijn aangesloten bij RTC Transvita nog meer 
geconfronteerd werden met de krappe arbeidsmarkt en het daarmee samenhangende 
lerarentekort. De onderlinge contacten tussen de samenwerkende besturen hebben veelal 
online plaatsgehad. Om de onderlinge verbinding toch te stimuleren heeft RTC Transvita 
online roadshows georganiseerd, maar in bepaalde situaties werden de fysieke bijeenkom-
sten gemist. Het bestuur van RTC Transvita heeft in 2021 samen met haar leden besloten 
dat er in 2022 een herijking plaats gaat vinden waar de leden nadenken over de toekomst 
van RTC Transvita en op welke manier RTC Transvita een bijdrage kan (blijven) leveren aan 
de samenwerking in de regio.
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OVERZICHT BESTUUR EN DIRECTIE VERENIGING PARTNERS IN 
ONDERWIJS EN STICHTING RTC TRANSVITA

Het hoogste orgaan van onze samenwerking is de Vereniging Partners in Onderwijs, 
bestaande uit 35 schoolbesturen binnen ons werkgebied. De vereniging heeft een eigen 
vergadering en agenda en bepaalt de koers van Stichting RTC Transvita als uitvoerings-
organisatie. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit 5 bestuurders die lid zijn van de 
vereniging. Dit zijn:
• Henk Mackloet, voorzitter
• Marjan van den Haak, vice voorzitter
• Marleen Remmers, bestuurslid
• Jan Spier, bestuurslid
• Frank Tigges, bestuurslid

Statutair is de Vereniging Partners in Onderwijs bestuurder van de stichting RTC Transvita. 
Drie van deze bestuurders vormen met elkaar het dagelijks bestuur van de Stichting RTC 
Transvita.

Dit zijn:
Jan Spier, voorzitter
Marjan van den Haak, bestuurslid
Marleen Remmers, bestuurslid

Toezichthouders namens de Vereniging zijn:
Henk Mackloet
Frank Tigges

Overige taken en rollen:
Henk Mackloet en Jan Spier vormen de renumeratiecommissie t.b.v. de directeur van RTC 
Transvita. Marleen Remmers en Frank Tigges vormen de Audit Commissie.

Directie Stichting RTC Transvita: In 2021 is RTC Transvita geleid door een interim-direc-
teur: Gerard Couprie. De directeur is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering 
van Stichting RTC Transvita en legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting RTC 
Transvita. Hij heeft evenals de bestuurders van de Vereniging Partners in Onderwijs een 
statutaire volmacht met betrekking tot Stichting RTC Transvita.

STATUTAIRE ZETEL EN INSCHRIJFNUMMER KVK

Stichting RTC Transvita heeft haar statutaire zetel op de Wattbaan 51-4 te Nieuwegein.
Stichting RTC Transvita is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijf-
nummer: 67504922

MISSIE ORGANISATIE
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ACTIVITEITEN VERSLAG, BELEID, BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

De centrale doelstelling van RTC Transvita is de vervangingsbehoefte op te lossen en hier-
door aangesloten scholen in de gelegenheid te stellen continuïteit van onderwijs vorm te 
geven wanneer er leerkrachten afwezig zijn.

Naast het oplossen van de vervangingsbehoefte biedt RTC Transvita de aangesloten bestu-
ren diverse ondersteuning met als doel het behoud van personeel, het vermijden van uit-
val van personeel, het zorgen voor het juiste personeel op de juiste plek, het werven van 
nieuw personeel en het samenwerken op diverse overstijgende (HRM) personeelsvraagstuk-
ken. Hiertoe voert RTC Transvita o.a. de volgende activiteiten uit:
• een professioneel loopbaancentrum;
• een regionale vacaturebank www.voordeklas.nl;
• een loket- en trechterfunctie voor het werven en plaatsen van zij-instromers;
• een (e-)learning academie;
• initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, anders organiseren, e.d.;
• een HR-community;
• het bijdragen aan een beter imago voor het vak leraar basisonderwijs;
• een regionale spilfunctie met betrekking tot het onderwerp personeelsbehoud.

Het beleid van Transvita richt zich op:
• het verhogen van de instroom van (inval)leerkrachten;
• het ondersteunen van ontwikkeling en doorstroom van (inval)leerkrachten;
• behoud van talentvolle (inval)leerkrachten.

Belangrijke activiteiten die passen in dit beleid zijn:

• Werving (startende) leerkrachten voor invalwerk en vaste formatie ondersteunen.  
Relaties PABO’s versterken. 

• Behoud van talentvolle leerkrachten en ondersteuning van gewenste mobiliteit. Loop-
baancentrum inbedden in de activiteiten van de aangesloten besturen.

• Goed werkgeverschap invullen voor invallers. Begeleiden en ontwikkelen en daarmee 
binden. Invaller niet meer tussen wal en schip.

• Communicatie met onze relaties verbeteren. Verwachtingen managen. Periodieke rap-
portages.

• Matchingsproces en aanpalende processen (VF, facturatie TP-ers) continueren. Meer 
aandacht voor beleving leerkrachten. Andere doelgroepen aanboren zoals onderwijs-
assistenten.

• HR beleidsontwikkeling wat bijdraagt aan de continuïteit en de kwaliteit van het 
onderwijsproces ondersteunen.

• Regiofunctie verder versterken. Regionale loketten voor bijvoorbeeld (potentiële)  
vervangers, mobiliteitskandidaten, herstarters en werkzoekenden beschikbaar hebben 
en het imago van het werken in het onderwijs verbeteren.
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• Coördinatie regionale subsidies verzorgen. In 2021 heeft Transvita de projectleiding 
gevoerd over de subsidies Regionale aanpak personeelstekorten (RAP) en Extra hulp 
voor de klas (EHK).

Onze huidige dienstverlening is weergegeven in onderstaand schema:
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RESULTATEN VAN ACTIVITEITEN 

RTC Transvita heeft haar operationele doelstellingen onderverdeeld in de volgende 4  
categorieën:
1. Financieel
2. Klant en markt
3. Processen en systemen
4. Cultuur leren en groei

Hierna treft u per categorie een overzicht aan van de operationele doelstellingen en de 
behaalde resultaten over 2021 voorzien van een korte toelichting.

FINANCIEEL

Aspect Indicator Doelstelling Resultaat 2021

Begroting 2021 Resultaat > € 0,- - € 68.380

Bekostiging 2021 Leerlingaantal per 15-10-2020 > 60.000 62.834

Aantal deelnemende besturen per 1-1-2021 > 30 35

Bijdrage per leerling voor 2021 = € 10,- = € 10,-

Bekostiging 2022 Leerlingaantal per 15-10-2021 > 60.000 62.044

Het financiële resultaat over 2021 is negatief en bedraagt -/- € 68.380,-. De jaren voor 
2021 heeft Transvita steeds een positief resultaat geboekt. Deze positieve resultaten 
zijn toegevoegd aan de reserves. Het negatieve resultaat over 2021 wordt daardoor ruim-
schoots “gedekt” door de reserves die zijn gevormd. Verderop in dit jaarverslag wordt het 
resultaat nader toegelicht.

Er zijn 35 besturen die zich hebben aangesloten bij RTC Transvita. Door een fusie van  
1 van de leden is dat 1 minder dan het aantal aangesloten besturen in 2020. Er zijn geen 
besturen aan- of afgehaakt. Het totale leerlingenaantal van de 35 aangesloten besturen 
over 2021 bedroeg 62.834, een lichte daling t.o.v. 2020 (63.285). De bijdrage per leerling 
kon daarom onveranderd op € 10,- worden gesteld.



1716

A TOEL ICHT ING OP ONDERDELEN VAN HE T JA ARVERSL AG

KLANT EN MARKT

Vervangingen

Aspect Indicator Doelstelling Realisatie 2020 Realisatie 2021

Vervangingen totaal Percentage dekking op totale 
vervangingsbehoefte

> 90% 89,65% 84,04%

Flex-invallers (PiO) Invalpool 
(de vervangers met steeds 
een vervangingscontract per 
vervanging)

Aantal nieuwe inschrijvingen 
flex-invalpool

> 200 173  70

Aantal effectief in flex-inval-
pool

> 200 210 165

Aantal uitstromers uit flex-
invalpool

< 200 199 (waarvan 65 naar 
reguliere vacatures bij 
deelnemende besturen)

133 (waarvan 55 naar 
reguliere vacatures bij 
deelnemende besturen)

Vaste-pool invallers (met 
een tijdelijk of vast contract 
bij een van de aangesloten 
besturen, zijnde niet een 
vervangings-contract)

Aantal Talentpoolers > 40 53 42

Aantal bestuurspoolers - 71 52

Overige Transvitapools Aantal onderwijsassistenten - 38 20

In het kalenderjaar 2021 heeft Transvita in 41 schoolweken in totaal 7.234 (2020: 7.888) 
unieke aanvragen behandeld, zowel kortdurende als langdurende. De aanvragen bestonden 
uit totaal 75.156 dagdelen, 37.578 dagen (2020: 73.102 dagdelen, 36.551 dagen). Hiervan 
zijn 11.998 dagdelen (2020: 7.564) niet ingevuld wat neerkomt op 15,96% (2020: 10,35%). 
In totaal zijn dus 63.158 dagdelen opgelost wat neerkomt op 84,04% (2020: 65.538 dagde-
len opgelost, 89,65%). 

Bij de score Vervangingen Totaal 84,04% dient te worden opgemerkt dat het de vervan-
gingsoplossingen betreft t.o.v. de vraag die bij de organisatie Transvita bekend was. 
Onder invloed van de dalende invalcapaciteit t.o.v. de vraag, is het aannemelijk dat een 
deel van, met name de zeer kortdurende, vervangingsbehoefte niet is gemeld omdat 
schoolleiders anticiperen op het feit dat Transvita mogelijk geen vervanger beschikbaar 
heeft. Hierdoor kan het werkelijke vervulde vervangingspercentage lager zijn dan weer-
gegeven. Het oplossingspercentage van 84,04% is lager dan de doelstelling van >90%. 
Dit komt door de situatie op de arbeidsmarkt (lerarentekort) en doordat de aangesloten 
besturen de doelstelling om minimaal 4% aan vaste poolers aan te nemen bovenop de 
reguliere formatie over de gehele breedte niet behalen.

De instroom van nieuwe leerkrachten in de flexibele pool is met 133 nieuwe invallers in 
2021 onder de doelstelling geweest. Dit komt door de situatie op de arbeidsmarkt. Het 
lerarentekort zorgt ervoor dat er nauwelijks werkzoekende leraren zijn. Wervingsacties en 
mediacampagnes leveren niet of nauwelijks iets op. De flexibele pool is daarom ook sterk 
onderbezet.

Transvita heeft op de lerarentekorten geanticipeerd door het opzetten van (flex)pools 
voor onderwijsassistenten en voor gepensioneerde leerkrachten. Tevens is er een portal 
Talent van Buiten opgestart (o.a. vakleerkrachten) en een traject voor herintreders. Ten-
slotte faciliteert Transvita veel rondom de werving, selectie en begeleiding van zij-instro-
mers zoals het verzorgen van geschiktheidsassessments, het presenteren van potentieel 
geschikte kandidaten aan scholen en het verstrekken van een financiële bijdrage voor 
begeleidingsactiviteiten aan scholen waar een zij-instromer start.

Hieronder treft u een overzicht van de gehele poolomvang in 2021 t.o.v. de situatie in 2020.

Aantallen Transvita-pools 2020 / 2021 31-12-20 01-12-21

Leerkrachten agendapool (PiO flexpool) 210 165

Leerkrachten talentpool 53 42

Leerkrachten bestuurspool 71 52

Onderwijsassistentenpool 38 20

372 279

De aantallen leerkrachten waarover RTC Transvita beschikt voor het invullen van de ver-
vangingsvraag neemt als gevolg van het lerarentekort af. 

Werving

Aspect Indicator Realisatie 2020 Realisatie 2021

Werving vaste formatie via voordeklas.nl) Geregistreerde vacatures 307 675

Geregistreerde sollicitaties 297 222

De regionale website www.voordeklas.nl is opgezet als loket voor iedereen die werkt of 
wil werken in het (speciaal) basisonderwijs in de regio waarin RTC Transvita opereert. De 
website richt zich met name op banen en op loopbaanbegeleiding. Er is een professionele 
vacaturebank, informatie en doorgeleiding voor zij-instromers en herstarters en informatie 
over het loopbaancentrum. In 2021 heeft www.voordeklas.nl 25.353 (2020: 21.631) unieke 
bezoekers verwelkomd. Het aantal rechtstreekse sollicitaties via voordeklas is laag. Dat 
komt met name doordat werkzoekenden die via voordeklas op het spoor van een vaca-
ture zijn gezet, veelal doorklikken naar de school of het bestuur waar de vacature zich 
bevindt en vervolgens solliciteren via de website van de betreffende school of bestuur. 
De geregistreerde sollicitaties op voordeklas betreft met name zij-instromers, herstarters 
en vervangers. Het aantal unieke bezoekers op www.voordeklas.nl geeft aan dat ze een 
belangrijke functie vervult voor de regio.
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Het loopbaancentrum van RTC Transvita
 
Aspect Indicator Doelstelling Realisatie 2020 Realisatie 2021

Loopbaan-centrum
 

Aantal loopbaanconsulten werven (incl. Zij-
instromers)

> 40 88 82

Aantal benutte assessments buiten selectie 
Talentenpool om

> 25 83 82

Aantal medewerkers binnen Transvita (deelne-
mende besturen) in mobiliteit.

>15 23 29

 
Op 31 december 2021 waren er 33 Talentpoolers en 6 Zilverpoolers actief. In de loop van 
het jaar is er bij 26 nieuwe kandidaten voor de Talentenpool een positief assessment afge-
nomen. Een aantal hiervan kreeg meteen in vaste formatie een plek, 29 talentpoolers zijn 
in de loop van het jaar naar vaste formatie uitgestroomd.
 
In 2021 hebben 140 kandidaten gesolliciteerd voor de zij-instroom. Hiervan zijn er 33 als 
kansrijk geselecteerd voor een préscan. In 2021 hebben 39 kandidaten zich aangemeld 
voor het gratis loopbaanconsult, waaronder 3 met doorloop naar een werk-naar-werktra-
ject. 4 herintreders hebben zich bij ons aangemeld voor assessment; 2 zijn vervolgens 
ingestroomd in de flexpool of in dienst gegaan bij een van onze besturen. 1 Participatie-
pooler is als Zilverpooler bij een van onze besturen in dienst getreden.

Naast bovengenoemde activiteiten heeft het loopbaancentrum in 2021 o.a. een pilotwork-
shop ‘Jouw Loopbaan’ verzorgd; 4 assessments voor schoolleider afgenomen en zijn er 99 
actieve poolers en 15 kandidaat zij-instromers met een e-learning account geregistreerd.

Voor 2022 is de verwachting dat het aantal loopbaanconsulten, langere trajecten, préscans 
en workshops zal toenemen. Anticiperend hierop is er een derde loopbaancoach aangenomen.
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PROCESSEN EN SYSTEMEN

In 2021 zijn er geen officiële klachten bij de directie of het bestuur van RTC Transvita 
ingediend.

CULTUUR, LEREN EN GROEI

Aspect Indicator Doelstelling 2021 Resultaat 2021

Groei vaste bezetting RTC Transvita FTE 31-12-2020: 5,8
FTE 31-12-2021: 6,1

Groei van 1,1 fte Groei van 0,3 fte

Kennis van de aangesloten scholen/
besturen verbeteren (cultuur en 
achtergrond).
Inzicht in behoeften stakeholders 
vergroten.

Aantal school/bestuursbezoeken vanuit 
Transvita 

>50 >50 (incl. online-
bezoeken)

Wet en regelgeving (CAO) bijhouden, 
intern delen

Frequentie per maand afstemming rele-
vante wet- en regelgeving
(Coördinatoren overleg) 

1x pm (coördinatoren 
overleg)

1x pm (coördinatoren 
overleg)

De vaste bezetting bij RTC Transvita is gegroeid met 0,3 fte. Er was een groei van 1,1 fte 
begroot door een gewenste uitbreiding met een secretarieel/communicatiemedewerker en 
een loopbaanadviseur. Uiteindelijk is ervoor gekozen om wegens de groei van het loop-
baancentrum alleen de loopbaanadviseur aan te nemen (per 1 augustus 2021). Er is m.i.v. 
1 november een coördinator vertrokken die vooralsnog niet is vervangen. Wegens corona, 
een langdurige extra kostenpost van een interim-directeur en mogelijk aflopende sub-
sidiestromen is RTC Transvita vooralsnog voorzichtig met het realiseren van groei. Twee 
medewerkers zijn uitgebreid in werktijdfactor om de taken met betrekking tot communica-
tie en de taken rondom www.voordeklas.nl op een adequate manier in te kunnen vullen. 

Bovengenoemde personeelsmutaties hebben gezorgd voor een lichte groei. 

Het aantal schoolbezoeken in 2021 is wegens de aanhoudende corona-pandemie niet zo 
hoog geweest als gewenst. Er is wegens de corona situatie ook nauwelijks sprake geweest 
van bezoeken om lessen te observeren. Om dit te compenseren heeft Transvita een online 
observatieinstrument ter beschikking in de vorm van Irisconnect. 

De afstemming tussen de disciplines bij RTC Transvita vindt periodiek plaats middels een 
coördinatorenoverleg. Hier wordt kennis gedeeld, geëvalueerd, samenwerking en afstem-
ming gezocht. Daarnaast komen we eens in de 6 weken met het gehele team bij elkaar in 
een teamoverleg. Ook vinden er periodiek bila’s plaats tussen de directeur en de coördina-
toren en werkoverleggen binnen de vervangingsdienst en binnen het loopbaancentrum.

Qua professionalisering heeft er scholing plaatsgevonden bij medewerkers van het loop-
baancentrum. Alle loopbaanadviseurs zijn NOLOC-gecertificeerd en in 2021 heeft 1 van de 
adviseurs een opleiding gevolgd m.b.t. Clifton Strenghts.

Medewerkers van RTC Transvita waren en zijn intrinsiek gemotiveerd. In 2021 is RTC 
Transvita meer gaan werken volgens de principes van zelfsturing. Grootschalige maar ook 
kleinschalige werkzaamheden, projecten of afgebakende taken krijgen waar mogelijk een 
projectverantwoordelijke (een in afstemming met elkaar bepaalde medewerker). De pro-
jectverantwoordelijke werkt vervolgens in vrijheid, binnen vooraf bepaalde kaders, waarbij 
dromen, vertrouwen, verantwoordelijkheid, enthousiasme en trots voorop staan. De pro-
jectverantwoordelijke is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de voortgang.

DE SUBSIDIEREGELINGEN

Naast de reguliere activiteiten die RTC Transvita in 2021 heeft uitgevoerd coördineert RTC 
Transvita de subsidieregelingen “Regionale aanpak personeelstekort” en de subsidiere-
gelingen “Extra hulp voor de klas (EHK) voor de regio. De RAP is als regeling gestart op 
1 augustus 2020 en heeft een looptijd tot 31 december 2022. De EHK subsidieregelingen 
zijn in twee tijdvakken verdeeld, tijdvak 1 van 01-01-2021 t/m 31-07-2021 en tijdvak 2 
van 01-08-2021 t/m 31-12-2021.

Voor de RAP is Transvita het uitvoeringsorgaan waar vanuit de RAP-initiatieven worden 
gecoördineerd. Daarom is ervoor gekozen om de subsidiebedragen van de drie penvoerders 
over te hevelen naar Transvita. Voor de EHK heeft Transvita alleen de coördinatietaken en 
zijn de subsidiebedragen niet overgeheveld van de drie penvoerders naar Transvita.

Bij het opstellen van de begroting over 2021 zijn de doelstellingen c.q. projecten in het 
kader van de RAP gedefinieerd in 16 actielijnen. Deze vormden de leidraad voor de opera-
tionele activiteiten die RTC Transvita in het kader van de RAP in 2021 heeft uitgevoerd. 

In het onderstaande overzicht zijn deze opgenomen met een stand van zaken per 31 
december 2021. 

De 16 actielijnen zijn geclusterd tot 4 hoofdgroepen: 
• Imago en werving
• Ontwikkeling en Mobiliteit
• Uitbreiding vervangingspools
• Zij-instroom
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RAP

Vanaf 1 augustus 2020 coördineert Transvita een nieuwe subsidieregeling. Deze heet Regi-
onale samenwerking personeelstekorten, afgekort de RAP. Deze regeling loopt tot uiterlijk 
31 december 2022 en bevat de volgende actielijnen:

Nr. Naam activiteit Voortgang in 2021

Stand i.r.t.  
subsidie- 
toekenning  
in % gereed

RAP.01 Begeleiding en scholing van zij-instro-
mers op de school organiseren.

Er zijn twee coördinatoren aangesteld. Deze zijn tot nu 
toe actief in de verbinding met de werkgroep, Transvita 
en met de pabo’s.

75%

RAP.02 Scholing van opleiders en begeleiders op 
de scholen t.b.v. RAP.01

Begeleidingscapaciteit is geborgd door het verstrekken 
van flanksubsidie. Professionalisering gebeurt door de 
pabo’s en middels de Transvita-academie.

75%

RAP.03 Zij-instroom stimuleren De flanksubsidie is binnen de RAP voortgezet naar het 
model uit de RAL.

75%

RAP.04 P&O Community De P&O community is opgezet en geïmplementeerd. Er zijn 
drie bijeenkomsten geweest in 2021.

!00%

RAP.05 Onderzoek good practices en delen in de 
P&O Community

Dit gebeurt tijdens de P&O-community- sessies. 35%

RAP.06 Werkgroep anders organiseren Deze werkgroep is in de lucht en draait. 100%

RAP.07 Transvita Academie voortzetten. Actief 
promoten.

Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd 
van de RAP. 

100%

RAP.08 Loopbaancentrum operationaliseren en 
voortzetten. Actief promoten.

Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd 
van de RAP.

100%

RAP.09 Algemene campagne gericht op imago 
van het onderwijs, www.voordeklas.nl als 
centraal platform / centrale landingspa-
gina i.c.m. www.TransPOort.nu

Er zijn in 2021 diverse activiteiten ontwikkeld om het 
imago van het beroep leerkracht te verbeteren:
- Mediacampagne richting flex-
werken in de regio.
-  Totale ontzorging scholen en 

besturen bij vacatureplaatsin-
gen www.voordeklas.nl

- Starten herintrederstraject.

70%

RAP.10 Onderwijs als werkveld promoten bij 
VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)

Er is een taskforce opgericht. Participanten zijn de 
Pabo, vertegenwoordigers vanuit PO-scholen, vertegen-
woordiging vanuit een VO-school en RTC Transvita. Deze 
taskforce draait op volle toeren en is een pilot gestart bij 
een middelbare school.

50%

RAP.11 Werving potentiele zij-instromers mid-
dels uvoordeklas.nl, keivoordeklas.nu en 
voordeklas.nl

Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd 
van de RAP. 

100%

RAP.12 Met behulp van de vacaturebank 
voordeklas.nl besturen/schoolleiders 
faciliteren bij werving voor tijdelijke en 
vaste formatie. 

Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd 
van de RAP.

100%

RAP.13 Uitrol digitaal platform voor via-via 
werving (TransVia.nu)

Doordat de arbeidsmarktsituatie ervoor zorgt dat er nau-
welijks werkloze leraren zijn, is deze activiteit voorlopig 
opgeschort. Transvita wil ervoor waken dat er geen onder-
linge concurrentiestrijd ontstaat tussen de scholen.

0%

RAP.14 Programma management RAP, project-
management, uitvoering en afstemming. 
Administratieve coördinatie en onder-
steuning. 

Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd 
van de RAP.

100%
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De RAP loopt vanaf 1 augustus 2020. In de financiële paragraaf is te zien dat er in 2021 
met name uitputting heeft plaatsgevonden in de doorlopende kosten van organisatie, 
het loopbaancentrum en zij-instroom. Dit zijn doorlopende kosten doordat er personeel 
is belast met de uitvoering van de taken die binnen deze actielijnen plaatshebben. Voor 
2022 zal het nog openstaande bedrag aan RAP-subsidie worden ingezet op de actielijnen 
met de nadruk op de actielijn RAP.03: Zij-instroom stimuleren. Het aantal gestarte zij-
instromers in onze regio overstijgt de inschattingen, zodoende zal er in 2022 extra wor-
den geïnvesteerd in deze actielijn. Transvita streeft ernaar om zo de gehele subsidie te 
kunnen inzetten.

BELEID OMVANG EN FUNCTIE VRIJ BESTEEDBARE VERMOGEN

Het bestuur heeft besloten het financiële resultaat over 2021, te weten -€ 68.380,- ten 
laste van de opgebouwde algemene reserve te laten komen.

WIJZIGINGEN IN STATUTAIRE DOELSTELLINGEN

Er zijn in 2021 geen wijzigingen i.r.t. statutaire doelstellingen.

BELEGGINGSBELEID

Er zijn in 2021 geen beleggingen gedaan.

ANALYSE VAN HET BEHAALDE RESULTAAT 2021 IN VERGELIJKING 
MET DE BEGROTING

Er is voor 2021 een resultaat gerealiseerd van minus (-) € 68.380,-. In de begroting over 
2021 is aangestuurd op een realisatie van € 0,-. De oorzaken van dit negatieve resultaat 
zijn o.a.:
• Een extra impuls voor het begeleiden van zij-instromers door 17 extra trajecten te 

voorzien van een flanksubsidie;
• het inhuren van een interim-directeur bovenop het doorlopende directeurssalaris;
• een incidentele dotatie personeelsvoorziening wegens mogelijk te maken eenmalige 

extra kosten.
• Transvita heeft een mediacampagne gedraaid om extra flexpoolers te werven, met 

name aan de randen van de regio.

Dit negatieve eindsaldo over 2021 wordt gedekt door de reserve die Transvita de afgelo-
pen jaren heeft opgebouwd. Het begrote resultaat over 2021 bewust negatief omdat we 
willen interen op de hoge algemene reserve die in het verleden is opgebouwd. 

Binnen de begroting over 2021 zijn er posten die qua uitputting substantieel zijn over-
schreden en anderen zijn minder uitgeput dan begroot.

Hierna wordt inhoudelijk ingegaan op de hoofdposten uit het financieel jaarverslag (pagi-
na 24 van de jaarrekening).

BATEN 2021

De totale baten over 2021 vallen € 74.751,- hoger uit. Dit komt met name doordat er een 
hoger bedrag is gerealiseerd aan subsidieinkomsten dan begroot. Er is door RTC Transvita 
ruim € 50.000,- gedeclareerd voor de coördinatie van de EHK-subsidie. Daarnaast heeft 
het loopbaancentrum inkomsten uit betaalde trajecten gerealiseerd.

LASTEN 2021

De totale lasten zijn in 2021 € 141.359,- hoger dan begroot.

De gerealiseerde personele lasten vallen over 2021 € 76.343,- hoger uit dan het begrote 
bedrag. Dit komt doordat de vacature voor een extra coördinator is ingevuld in een hogere 
werktijdfactor dan begroot en door de doorlopende salariskosten van de langdurig zieke 
directeur in samenhang met de te maken kosten voor de interim-directeur.

De afschrijvingen zijn € 2.563,- hoger door de aanschaf van o.a. een digibord.

De huisvestingslasten vallen een fractie lager uit dan begroot (€ 714,-).

De overige instellingslasten vallen € 63.159,- hoger uit dan begroot door een aantal extra 
investeringen in ICT, een mediacampagne voor de werving van flexpoolers die RTC Trans-
vita in 2021 heeft gedraaid en doordat ervoor gekozen is een aantal extra begeleidings-
trajecten van zij-instromers-in-beroep te financieren middels een flanksubsidie.

RESULTAAT 2021

Per saldo laat 2021 een negatief resultaat zien van - € 68.380,-.
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RISICO’S EN BEHEERSMAATREGELEN

FINANCIËLE RISICO’S 

In samenwerking met Groenendijk Onderwijsadministratie wordt er een goede financiële 
administratie gevoerd en is er goed inzicht in de financiële huishouding. De bekostiging 
van Transvita wordt opgebracht door de leden/deelnemers aan Transvita op basis van een 
afdracht per leerling. Er is altijd een risico dat er leden zijn die hun lidmaatschap herover-
wegen. Dit heeft uiteraard een gevolg voor de financiële huishouding. Door de contact-
vorm waarbij een opzegtermijn van een jaar wordt gehanteerd, is er tijd om te anticiperen 
op een eventuele inkomstendaling en kan indien nodig de begroting van het opvolgende 
jaar worden aangepast c.q. organisatorisch worden bijgesteld. Daarnaast is er een reserve 
opgebouwd, die als weerstandsvermogen wordt aangehouden om eventuele inkomstenda-
lingen in de toekomst te kunnen opvangen.

VERZEKERINGEN 

Er is door onze verzekeringsagent Zicht, een scan uitgevoerd op bedrijfsrisico’s. Hieruit 
is gebleken dat wij voor de omvang van onze organisatie de belangrijkste risico’s hebben 
afgedekt. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen risico’s gepaard gaande met eventuele 
ziekte van kantoorpersoneel niet te verzekeren. Wel is er voor de bestuurders en directie 
van RTC Transvita/Vereniging Partners in Onderwijs een bestuursaansprakelijkheidsverze-
kering afgesloten.

AVG

In 2019 is er door Groenendijk Onderwijs Consultancy een Audit uitgevoerd op de organi-
satie RTC Transvita v.w.b. de mate waarin er AVG Proof gewerkt wordt. Transvita functio-
neert zeer zorgvuldig inzake de AVG. Tevens is er een collectieve verwerkingsovereenkomst 
opgesteld t.b.v. alle aan Transvita deelnemende partijen.

BTW-PLICHT

Onderwijs is vrijgesteld van BTW maar er is al langer een dialoog gaande tussen enkele 
RTC’s en de belastingdiensten inzake eventuele BTW-heffing op de activiteiten van betrok-
ken RTC’s. RTC Transvita heeft daarom eind 2021 een onderzoek laten verrichten naar de 
BTW-positie door een fiscalist van Van Ree Accountants. In 2022 zal RTC Transvita naar 
aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen uit dit onderzoek een standpunt innemen 
hoe om te gaan met eventuele BTW-heffingsrisico’s. 

Per 1 januari 2023 zal RTC Transvita de noodzakelijke acties die voortvloeien uit boven-
staande doorvoeren.

Omdat het loopbaancentrum van RTC ook betaalde trajecten aanbiedt aan schoolbestu-
ren heeft RTC Transvita vanaf 2021 een BTW-nummer aangevraagd. Het gedeelte van de 
dienstverlening van RTC Transvita dat niet onder de BTW-vrijstelling valt wordt door het 
administratiekantoor Groenendijk geadministreerd onder het BTW-regime. 

RAP

Met de subsidietrajecten vanuit de RAP is in totaal € 1.150.000,- aan subsidieinkomsten 
gemoeid. De RAP loopt van 1 augustus 2020 t/m uiterlijk 31 december 2022. De subsi-
dies worden overgemaakt aan de penvoerders. Dat zijn Stichting Meerkring, Het Sticht en 
Fluenta. De penvoerders storten de subsidiebedragen in porties door naar RTC Transvita 
volgens de afspraken die zijn gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst.

De subsidie wordt uitgeput conform de in het plan van aanpak opgenomen actielijnen. 
Hierbij wordt er een projectadministratie gevoerd in samenwerking met Groenendijk 
Onderwijs Administratie. De accountantscontroles op de administratie en verantwoording 
wordt uitgevoerd door Van Ree accountants. 

BELANGRIJKE BESTUURLIJKE VOORNEMENS VOOR 2022

In 2022 zullen de leden gezamenlijk bekijken of de dienstverlening van RTC Transvita 
(nog) aansluit bij de behoeften en zo nodig gezamenlijk bepalen waar de speerpunten en 
de focus van de samenwerking de komende tijd dient te liggen (project Transvita 2.0). 
Tevens zal RTC Transvita per 1 januari 2023 de noodzakelijke acties doorvoeren die voort-
vloeien uit de door RTC Transvita ingenomen standpunt over hoe om te gaan met eventu-
ele BTW-heffingsrisico’s.
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DOORKIJK NAAR 2022

Hieronder treft u een samenvatting van de begroting 2022.

Begroting RTC Transvita 2022    

Inkomsten:

Algemene bijdrage € 625.000

Subsidie OCW voor coordinatierol in regionale samenwerking (RAP-subsidie) € 475.862

Inkomsten Loopbaancentrum € 12.000

Vergoeding inzet Transvita personeel door derden € 50.000

Totaal inkomsten € 1.162.862

Uitgaven:

Totaal personele lasten: € 519.226

Totaal afschrijvingen € 8.300

Totaal verkoopkosten € 15.000

Totaal huisvestingslasten € 40.696

Totaal instellingslasten € 216.642

Uitgaven RAP subsidie € 475.862

Totaal uitgaven € 1.275.726

Resultaat -€ 112.864

In 2022 presenteert RTC Transvita een begroting met een negatief resultaat van  
- € 112.864,–. Transvita zet fors in om – mede met behulp van de subsidie regionale aan-
pak personeelstekorten (RAP) – meer mensen naar het primair onderwijs te krijgen.  
Gezien de stand van zaken van het vermogen (op 1 januari 2021 bedroeg dat ruim  
€ 592 K) is deze negatieve begroting goed te verdedigen. 

Het werkveld waarin RTC Transvita zich bevindt is, zeker voor wat betreft de actielijnen 
uit de RAP-subsidie, onderhevig aan onvoorspelbaarheid. Dit zorgt ervoor dat er binnen 
een kalenderjaar op bepaalde posten sprake is van verschillen tussen de begroting en de 
realisatie. Het is niet altijd mogelijk om de realisatie van activiteiten die voortvloeien 
uit een subsidieregeling geheel gelijkmatig over een subsidieperiode te verdelen. De RAP 
begroting is daarom zowel qua inkomsten als qua uitgaven voor een gelijk bedrag ingebed 
in de Transvita begroting. De inkomsten wegens inzet van Transvita personeel op de RAP-
actielijnen vallen egaal weg tegen de meerkosten in de uitgaven wegens Personele lasten. 
Deze meerkosten worden geleidelijk afgebouwd wegens een mogelijk einde van de subsidi-
einkomsten. RTC Transvita wil niet het risico lopen om te hoge personeelslasten te hebben 
indien de subsidiestromen eindigen.

Kengetallen

2020 2020

Liquiditeit 2,54 3,68

(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Quick ratio 2,54 3,68

(Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 59,75 65,54

(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 61,38 73,29

(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit -5,53 7,18

(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Kapitalisatiefactor 73,11 73,04

(Totaal kapitaal (ex gebouwen) / totale baten (incl. fin.baten ) * 100 %)

Materële lasten / totale lasten (in %) 51,94 55,06

Personele lasten / totale lasten (in %) 48,06 44,94

Liquiditeit / Quick ratio
Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle 
verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans 
zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een 
onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tus-
sen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Kapitalisatiefactor
Dit kengetal geeft de mate aan waarin kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken.
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B1 GRONDSLAGEN

ACTIVITEITEN

Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals beschreven in het Sectorplan PO en 
heeft als regio Midden-Nederland.
De vijf hoofdactiviteiten van RTC Transvita zijn:
1. Het werven en begeleiden van leerkrachten ten behoeve van vervangingsvragen;
2. Het bemiddelen van leerkrachten op vervangingsvragen;
3.  Invulling geven aan het gedelegeerd werkgeverschap van leerkrachten van de Talenten-

pool. Dit zijn leerkrachten met een vaste aanstelling die op invalvragen worden  
ingezet;

4.  Het ontwikkelen van een Loopbaancentrum waar alle medewerkers van aangesloten 
besturen gebruik van kunnen maken;

5.  Het verzamelen en ontsluiten van vacatures voor tijdelijke en vaste formatie via  
Voordeklas.nl.

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslag-
geving C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven.” 

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht geno-
men indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het 
voorgaande jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar. 

Door afronding op hele euro’s kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminde-
ringen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Meubilair: 5 jaar;
ICT: (computers, servers, printers, telefoons) 5 jaar. Digitaal platform 3 jaar.
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt 
€ 1.000,- aangehouden. Afhankelijk van het soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de 
prijs per stuk (inclusief b.t.w.).

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor 
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het 
bestuur.

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

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

Op grond van de “Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-
winststreven” is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor 
de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het 
onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen 
jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met 
een variabele blijfkans en een rekenrente van 1%.

Voorziening langdurig zieken
De instelling is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers gedurende 
de eerste 2 jaar. Voor medewerkers die per balansdatum langdurig ziek zijn (en dit naar 
verwachting blijven) wordt een voorziening gevormd voor de loonkosten van de nog 
resterende maanden van deze periode. Dit vanuit de veronderstelling dat deze medewer-
kers tijdens hun ziekte geen prestaties voor de instelling leveren. De voorziening wordt 
opgenomen voor de nominale waarde. De dotatie wordt ten laste van de personeelskos-
ten gebracht. De werkelijke loonkosten voor deze medewerkers worden onttrokken aan de 
voorziening.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzienin-
gen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde van de uitgaven.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Contributies
De opbrengsten uit contributies worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben.

Overige baten
De overige baten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende  imma-
teriële- en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afge-
schreven.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen interest wordt opge-
nomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgeno-
men onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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B2 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1

Meubilair 5.852 8.087

ICT 10.275 8.256

16.127 16.343

Vlottende activa

Vorderingen 2 2

Debiteuren 15.410 1.481

Overlopende activa 18.807 12.361

Overige vorderingen 16.029 67.800

50.246 81.643

Liquide middelen 3 813.989 3 806.283

880.362 904.268

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 4 4

Algemene reserve 517.633 517.633

Algemene reserve 0 75.000

526.000 592.633

Voorzieningen 5 5

Personeelsvoorzieningen 14.394 70.135

14.394 70.135

Kortlopende schulden 6 6

Crediteuren 27.332 74.284

Belasting en premie sociale verzekeringen 19.983 17.872

Schulden terzake van pensioenen 6.523 5.557

Overige kortlopende schulden 40.832 27.229

Overlopende passiva 245.297 116.448

339.967 241.500

880.362 904.268
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij 
wordt het saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties 
worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en 
uitgaven.

2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -64.853 89.519

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 5.713 2.533

- Mutaties voorzieningen -55.740 65.497

-50.028 68.029

Veranderingen in vlottende middelen

 - Vorderingen 31.397 184.894

 - Kortlopende schulden 98.468 -408.002

129.864 -223.108

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.984 -65.559

 - Ontvangen interest 0 20

 - Betaalde interest -1.780 -667

-1.780 -647

Kasstroom uit operationele activiteiten 13.203 -66.206

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -5.497 -14.187

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.497 -14.187

Mutatie liquide middelen 7.707 -80.392

Beginstand liquide middelen 806.283 886.675

Mutatie liquide middelen 7.707 -80.392

Eindstand liquide middelen 813.989 806.283

B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

€ € €

Baten

Baten 1.137.677 1.114.862 1.238.065

Overige baten 66.437 0 0

1.204.114 1.114.862 1.238.065

Lasten

Personele lasten 609.844 520.747 516.133

Afschrijvingen 5.713 3.150 2.533

Huisvestingslasten 38.804 39.518 30.635

Overige instellingslasten 614.606 551.447 599.245

1.268.966 1.114.862 1.148.545

Saldo baten en lasten -64.853 0 89.519

Financiële baten en lasten

Financiële baten 0 0 20

Financiële lasten 1.780 0 667

Financiële baten en lasten -1.780 0 -647

Resultaat -66.633 0 88.873
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA 31 12 2021 31 12 2020

€ €

1 Materiële vaste activa

Meubilair 5.852 8.087

ICT 10.275 8.256

16.127 16.343

meubilair ICT Totaal

€ € €

Boekwaarde 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 11.177 10.400 21.578

Cumulatieve afschrijvingen -3.090 -2.145 -5.235

Boekwaarde 31 december 2021 8.087 8.256 16.343

Mutaties

Investeringen 5.990 8.197 14.187

Afschrijvingen -1.636 -896 -2.533

Mutaties boekwaarde -2.235 2.019 -216

Boekwaarde 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 11.177 15.897 27.074

Cumulatieve afschrijvingen -5.326 -5.622 -10.948

Boekwaarde 31 december 2021 5.852 10.275 16.127

Afschrijvingspercentages 

van t/m

meubilair 20% 20%

ICT 20% 33,33%
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VASTE ACTIVA 31 12 2021 31 12 2020

€ €

2 Vorderingen

Debiteuren 15.410 1.481

Overige vorderingen 16.029 67.800

Overlopende activa 18.807 12.361

50.246 81.643

Overige vorderingen

Overige vorderingen 16.029 67.800

16.029 67.800

Overlopende activa

Overige overlopende activa 18.807 12.361

18.807 12.361

3 Liquide middelen

Banktegoeden 813.989 806.283

813.989 806.283

Banktegoeden

Betaalrekening bestuur 238.955 131.258

Spaarrekening 575.035 675.025

813.989 806.283

PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo 31 12 2020 Resultaat Overige mutaties Saldo 31 12 2021

Algemene reserve 517.633 8.367 0 526.000

Bestemmingsreserves

Reserve zij-instromers 75.000 -75.000 0 0

75.000 -75.000 0 0

Totaal bestemmingsreserves 75.000 -75.000 0 0

Eigen vermogen 592.633 -66.633 0 526.000

Saldo  
31 12 2020

Donaties Onttrekking vrijval
Saldo  

31 12 2021
Kortlopend 
deel < 1 jaar

Langlopend 
deel > 1 jaar

5 Voorzieningen

Personeel:

Langdurig zieken 68.522 12.754 0 -68.522 12.754 12.754 0

Jubilea 1.613 27 0 0 1.640 0 1.640

70.135 27 0 -68.522 14.394 12.754 1.640

Voorzieningen 70.135 27 0 -68.522 14.394 12.754 1.640

Langlopend deel > 1 jaar als volgt te verdelen:

Middellang Lang

< 5 jaar > 5 jaar

Jubilea 0 1.640
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31 12 2021 31 12 2020

€ €

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 27.332 98.552

Belasting en premie sociale verzekeringen 19.983 16.605

Schulden terzake van pensioenen 6.523 5.162

Overige kortlopende schulden 40.832 5.828

Overlopende passiva 245.297 523.354

339.967 241.500

Belasting en premie sociale verzekeringen

Loonheffing 19.983 17.872

19.983 17.872

Overige kortlopende schulden

Salarissen 0 369

Overige kortlopende schulden 40.832 26.860

40.832 27.229

Overlopende passiva

OCW-subsidie: Regionale Aanpak Lerarentekort 977 977

OCW-subsidie: Regionale Aanpak Personeelstekort 229.581 101.587

Nog te betalen vakantiegeld 14.738 13.993

245.297 116.558
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

BATEN

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten € € €

Algemene bijdrage 628.340 630.000 630.000

Inkomsten loopbaancentrum 2.850 9.000 0

Subsidie Regionale Aanpak Lerarentekort 0 0 509.603

Subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort 506.487 475.862 96.689

1.137.677 1.114.862 1.238.065

Overige baten

Vergoeding inzet personeel 51.936 0 0

Overige baten 14.501 0 0

66.437 0 0

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen 293.816 466.755 308.235

Pensioenlasten 56.826 0 49.015

Sociale lasten 46.780 0 51.798

Overige personeelslasten 212.422 53.992 107.084

609.844 520.747 516.133

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 313.387 466.755 317.557

Uitkeringen -19.571 0 -9.323

293.816 466.755 308.235

Pensioenlasten

Pensioenlasten 56.826 0 49.015

56.826 0 49.015

Sociale lasten

Sociale lasten 46.780 0 51.798

46.780 0 51.798

Overige personeelslasten

Kosten nascholing 8.977 12.500 10.820

Arbodienst 9.422 3.500 2.755

Kosten WKR (ambtsjubilea/afscheid, lief & leed) 2.381 500 1.092

Werving en selectie personeel 0 3.000 0

Dotatie voorziening jubilea 27 0 1.695

Dotatie voorziening langdurig zieken 12.754 0 68.522

Vrijval voorziening langdurig zieken -68.522 0 0

Personele lasten extern 89.822 30.492 22.070

Zij-instromers (Flank) 127.500 0 0

Overige personele lasten 30.059 4.000 131

212.422 53.992 107.084

PERSONEELSBEZETTING

Aantal FTE’s 2021 Aantal FTE’s 2020

DIR 1,00 1,00

Overig 4,84 4,75

5,84 5,75

De personeelsbezetting betreft het gemiddelde FTE op de vermelde lonen en salarissen.

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Afschrijvingen € € €

Technische zaken 0 100 0

Meubilair 2.235 1.500 1.636

ICT 3.477 1.000 896

Inventaris en apparatuur 0 550 0

5.713 3.150 2.533

Huisvestingslasten

Huur 26.159 26.754 22.313

Service-, schoonmaakkosten + parkeerplaatsen 12.645 12.764 8.322

38.804 39.518 30.635

Overige instellingslasten

Verkoopkosten

Kosten Communicatie 39.193 1.500 514

Representatiekosten 0 3.000 161

Overige verkoopkosten 3.021 6.500 1.383

42.215 11.000 2.059

Algemene kosten

Telecommunicatie 7.766 7.500 9.239

Kantoorbenodigdheden 2.307 2.500 2.882

Drukwerk en portikosten 8.407 7.000 3.809

Kosten Salarisadministratie en Financiële adm. 9.813 8.500 8.512

Advieskosten 6.586 7.000 3.673

Accountantskosten 10.098 0 3.199

Aanschaf kleine inventaris en ICT apparatuur 4.289 3.000 2.164

Onderhoud inventaris en apparatuur 119 500 369

Matchingstool + kn verrek. en fact. talentenpool 39.404 45.650 41.689

Software en licentiekosten kantoor ICT 13.342 18.500 15.737

Website beheer 3.446 5.000 5.099
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Ontwikkelinstrument talentenpoolers 5.000 1.300 962

Selectie instrumentarium HRM Force 7.617 2.500 7.139

Kosten VOG 9.433 12.500 12.690

Professionalisering & events poolers 10.041 12.500 6.860

Seminars 0 3.000 0

Productontwikkeling 0 1.000 0

Verzekeringen 1.506 2.500 1.841

Overige kosten inzake RAL 0 0 399.878

Overige kosten inzake RAP 433.217 396.910 71.094

Overige instellingskosten 0 5.087 351

572.391 540.447 597.187

Totaal Overige instellingslasten 614.606 551.447 599.245

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten 0 0 20

0 0 20

Financiële lasten

Bankkosten 1.780 0 667

1.780 0 667

Totaal financiële baten en lasten -1.780 0 -647

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
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B7 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

HUUROVEREENKOMST:
Stichting RTC Transvita gevestigd aan de Wattbaan 51-4 te Nieuwegein heeft een  
huurovereenkomst met Van Luin Invest B.V. ingaande per 1 september 2020 gedurende  
2 jaar waarbij aansluitend telkens met 1 jaar verlengd mag worden. De aanvangshuurprijs 
bedraagt € 25.790,00 te vermeerderen met 5% BTW compensatie. Jaarlijks zal de huurprijs 
per 1 september geïndexeerd worden. Er is een bankgarantie afgegeven ter hoogte van  
€ 9.093,08. 

CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN:
Stichting RTC Transvita heeft vanaf 1-8-2015 een contract afgesloten voor “Vervangings-
Manager”. Het contract wordt steeds stilzwijgend verlengd met één jaar. Bij een verlen-
ging wordt uitgegaan van de algemeen geldende geïndexeerde tarieven. 
Met DO-it@school is een overeenkomst aangegaan t/m 30-11-2023 inz. licenties en IRIS 
Connect Cloud platform. Software updates worden gedurende de looptijd zonder bijko-
mende kosten aangeboden. 

B8 BIJLAGE VERANTWOORDING SUBSIDIE RAP 2021

Verantwoording subsidie RAP 2021

Activiteiten Kosten

RAP01: Beg. & scholing zij-instromers € 80.236

RAP02: Scholing opleiders en begeleiders € 810

RAP03: Zij-instroom stimuleren € 285.675

RAP04: P&O Community € 1.485

RAP05: Onderzoek + good pract. P&O € 270

RAP06: Werkgroep anders organiseren € 1.350

RAP07: Transvita academie € 1.665

RAP08: Loopbaancentrum € 22.744

RAP09: Alg. campagne imago onderwijs € 12.895

RAP10: Onderwijs promoten VO-scholieren € 3.540

RAP11: Werving potentiële zij-instromers € 40.053

RAP12: Faciliteren werving € 7.935

RAP13: Dig. platform via-via werving € –

RAP14: Management/coördinatie & onderst. € 47.874

€ 506.487*

* Hiervan bedraagt € 73.279 personeelskosten d.m.v. lonen en salarissen.
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C1 CONTROLEVERKLARING

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de leden en het bestuur van Stichting RTC Transvita

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Stichting RTC Transvita te Nieuwegein

gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 

een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting 

RTC Transvita per 31 december 2021 en van het resultaat over het boekjaar 2021 in

overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties 

zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021; en 

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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting RTC Transvita 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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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.

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

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de 

andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

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

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

bestuursverslag in overeenstemming met RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder 

winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 

Kleine Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 

in de jaarrekening.

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 fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 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, 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, 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 stichting; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar continuïteit niet 

langer kan handhaven; 

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

opgenomen toelichtingen; en

d 
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- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur 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. 

Alblasserdam, 26 september 2022

Van Ree Accountants

Was getekend

J. Berkouwer RA MSc

C2 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2020 ad € 88.873 als volgt over de reserves.

2021

€ €

Resultaat algemene reserve 8.367

Resultaat reserve zij-instromers -75.000

Resultaat bestemmingsreserves -75.000

Resultaat Eigen vermogen -66.633

C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afl oop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk 
zijn voor de interpretatie van de cijfers.
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VASTSTELLING JAARVERSLAG

G. Couprie
Nieuwegein, … …  2022

Ondertekening namens het Algemeen Bestuur:

                             
Nieuwegein, … … 2022
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Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen dan kunt u contact opnemen met:

RTC Transvita 
Gerard Couprie, directeur a.i.
gerardcouprie@transvita.nl
T 030 600 88 18 


