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Bestuursverslag SvPO 2021 
Gun kinderen de effectiviteit van persoonlijk onderwijs 

De SvPO is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om kinderen algemeen toegang te geven tot persoonlijk 
voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs waar de docenten ruim voldoende tijd hebben om iedere leerling 
de aandacht en uitleg te geven die nodig is. 
Om die aandacht te kunnen geven moeten de klassen niet al te groot zijn (circa 16 leerlingen) en moeten 
docenten over ruim voldoende onderwijstijd beschikken (circa 20% boven de gangbare norm). Bovendien 
moeten docenten lesmethoden hebben die adaptief genoeg zijn om met verschillen tussen leerlingen rekening te 
houden. 
De SvPO helpt hierbij door: 
 

1. Bijdragen aan door de overheid bekostigde scholen te geven voor het aanstellen van extra docenten. 
2. Blauwdrukken te maken waarmee bekostigde scholen hun organisatie kunnen vereenvoudigen en de 

overhead beperken, zodat voldoende middelen overblijven om meer docenten aan te nemen. 
3. Bijdragen te geven aan nieuwe door de overheid bekostigde scholen voor persoonlijk onderwijs die op 

deze blauwdrukken zijn gebaseerd. 
4. Lesmethoden en leermiddelen waarmee persoonlijk onderwijs gegeven kan worden te laten ontwikkelen 

en gratis ter beschikking te stellen. 
5. Te helpen bij het realiseren van huisvesting. 
6. Onderzoek te laten uitvoeren naar de beste manieren om persoonlijk onderwijs te geven. 
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Activiteiten 2021 

1. Campagne 'Kies voor onderwijs' 

De 'Kies voor onderwijs' campagne is voortgezet. Het gaat om een advertentie-campagne waarmee ouders en 
docenten geïnformeerd worden over persoonlijk onderwijs.  

De campagne is beperkter in omvang dan het vorige jaar, maar had niettemin een flink gegroeid bereik van 
9.873 reacties (was 6.978 in 2020). 

2. Onderhoud ict naar externe partij 

In 2021 is een begin gemaakt met de overdracht van het onderhoud van de ict rond lesmiddelen aan een nieuwe 
partij. Tegelijk met de overdracht worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De bijdragen die de Stichting 
in het verleden heeft gemaakt zijn doorbelast aan de scholen. 

3. Directe bijdragen aan scholen 

Directe bijdrage aan scholen voor persoonlijk onderwijs. Er zijn in 2021 directe bijdragen gedaan aan scholen 
voor persoonlijk onderwijs ter dekking van exploitatielasten. 

4. Extra docenten voor persoonlijk onderwijs 

Extra docenten voor persoonlijk onderwijs en examentrainingen. Er zijn in 2021 docenten op tijdelijke basis 
ingehuurd om onderwijs en om examentrainingen te geven op de acht scholen voor persoonlijk onderwijs. 

5. Hosting 

Hostingfaciliteit voor technische services scholen. De ingekochte hostingfaciliteiten voor scholen zijn uitgebreid 
voor nieuwe voorzieningen en functies. Er waren voor alle voorzieningen in 2021 in totaal 2.629 (was 2.514 in 
2020) unieke gebruikers (leerlingen) van de systemen voor opgaven en oefeningen. De portalen die online ter 
beschikking zijn gesteld hadden in 2021 een aantal van 22.334 unieke gebruikers (ouders, leerlingen, docenten) 
(was 19.504). 

6. Organisatie taalreizen 

De Stichting voert de organisatie uit van bijzondere taalreizen voor leerlingen om hen tegen zo laag mogelijke 
kosten met een andere taal en cultuur te laten kennismaken. 

Er is in 2021 ook een zoektocht gestart naar een campus voor taalreizen in Engeland en in Frankrijk. Doel is om 
ervoor te zorgen dat aan leerlingen zo goedkoop mogelijk taalreizen aangeboden kunnen worden. De campus 
moet zorgen voor een intensievere beleving van taal en cultuur doordat activiteiten op de campus georganiseerd 
kunnen worden samen met de lokale gemeenschap. Het levert meer een onderdompeling op dan met een 
taalschool en verblijf bij gastgezin mogelijk is. 

De zoektocht in Engeland is voorlopig gestaakt. De combinatie Brexit en corona maakt reizen naar Engeland 
moeilijk. De zoektocht in Frankrijk heeft een optie opgeleverd die onderzocht wordt op financiële en 
organisatorische haalbaarheid. 

7. Overname kerkgebouw in Deventer voor school 

Van de Stichting Frederikssoon is de grond van de kerk en de pastorie in Deventer overgenomen die in erfpacht 
wordt gegeven aan de school voor persoonlijk onderwijs aldaar.  
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8. Overname gebouw in Hoorn 

De aankoop van de grond van het zogeheten Missiehuis in Hoorn is afgerond. De grond is in erfpacht uitgegeven 
aan de school voor persoonlijk onderwijs in Hoorn. 

Grond in erfpacht aan scholen 

Door grond of gebouwen te verwerven en in erfpacht af te geven aan scholen, faciliteert de Stichting de start 
van nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs. 
 
Het zorgt er ook voor dat de ene school de andere kan helpen bij de voorziening in de huisvesting. Scholen 
mogen geen geld aan elkaar lenen, alleen schenken. Als dat een nieuwe school helpt om te starten dan kan dat 
zinvol zijn voor de scholen omdat het netwerk groeit en er gezamenlijke schaalvoordelen behaald kunnen 
worden. De nieuwe school kan bovendien besparen op huisvestingskosten, waardoor ze in de toekomst geld 
overhoudt en daarmee weer de andere scholen kan helpen. 
 
Er is één probleem met deze schenkingen: als de nieuwe school het niet redt en opgeheven moet worden, dan 
vervalt het schoolgebouw aan het ministerie of aan de gemeente. De school die geld geschonken heeft kan dan 
fluiten naar het geld. 
 
Om dit te voorkomen geeft de Stichting de grond in erfpacht. Als de nieuwe school dan ophoudt te bestaan blijft 
tenminste een deel van de investeringen behouden. De Stichting kan het geld dan weer gebruiken voor steun 
aan scholen. 
 
De onderwijsinspectie heeft hier kritiek op geuit. Doordat de grond ‘slechts’ in erfpacht is uitgegeven heeft de 
nieuwe school niet het bezit over het gebouw, aldus inspectie. Alle investeringen in het gebouw door de school 
zijn dan onrechtmatig. Er wordt momenteel onderzocht hoe deze kritiek opgelost kan worden. Een mogelijkheid 
is om bovenop de erfpacht nog een recht van opstal te geven, de erfpacht eeuwigdurend te maken, of de 
Stichting de grond te laten verkopen aan een ‘centrale dienst’ van de scholen. 

Voornemens 2022 en verder 

Met de realisatie van acht scholen voor persoonlijk onderwijs zijn de doelstellingen van de Stichting in belangrijke 
mate gerealiseerd. Het is verder een kwestie van onderhoud en waar nodig hulp aan de scholen.  

Gelet op de beperkte omvang van de verdere activiteiten zal de Stichting vanaf 2022 niet meer actief om 
schenkingen vragen.  
 
Met de opbrengsten uit erfpacht moeten er voldoende inkomsten zijn om een campus voor taalreizen te 
financieren.  
 
Er is vorig jaar advies ingewonnen of de anbi-status nog wel relevant is aangezien het voor giften niet meer 
nodig zal zijn. Er is besloten om de status te handhaven, omdat er discussie is ontstaan over de rol van de 
Stichting. Die zou volgens de onderwijsinspectie een ‘private stichting’ zijn en daarmee wordt de suggestie 
gewekt als zou de Stichting een eigen belang nastreven. De anbi-status laat echter duidelijk zien dat het doel van 
de Stichting het publiek belang is. 
 
De Belastingdienst heeft vragen gesteld over de aangifteplichten. De Stichting draagt loonheffingen af, maar 
gaat er van uit dat over de inkomsten uit schenkingen geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden en 
ook geen BTW - dat laatste ook al niet omdat gelet op de activiteiten die de Stichting voor de bekostigde scholen 
uitvoert het 0%-tarief zou gelden. Mocht de Belastingdienst tot een andere conclusie komen, dan is het 
theoretische risico ca. 600.000 aan vpb (gerekend over de resultaten van vijf jaar terug). Eventuele btw zal nog 
bij de scholen in rekening gebracht moeten worden. 

Begroting en realisatie 2021 

Er is in 2021 toch nog extra onderwijs geleverd op scholen, wat in de begroting niet was voorgenomen. 
Daardoor zijn ook de personeelskosten hoger. Het verklaart tevens een deel van de baten uit 
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onderwijsondersteuning. Die baten zijn vooral eenmalig hoog vanwege een doorbelasting van kosten die in het 
verleden voor de scholen zijn gemaakt. Het gaat om de kosten voor ict ondersteuning en voor advertenties in 
kader van de ‘Kies voor persoonlijk onderwijs’-campagne. 
 
De overige lasten zijn aanzienlijk lager dan begroot doordat maar een klein deel van de geplande taalreizen in 
2021 is doorgegaan. Een deel is verschoven naar 2022. Er waren daardoor ook minder bijdragen aan scholen 
nodig. 

Begroting 2022 

Inkomsten  

Erfpacht 220.000 

Bijdragen  

 
Uitgaven 

 

Campus 188.000 

Bijdragen aan scholen 30.000 

 
Resultaat 

 
2.000 

 

Bestuur 

Dhr. Ir. B.A. Soels (penningmeester) 
Dhr. M. van Denderen MSc MA (voorzitter) 
 


