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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 

bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

drs. D. van der Bijl MME

F.N. Cornet MLE

4 7 7

Het verzorgen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs alsmede peuterwerk en 
kinderopvangactiviteiten op christelijke grondslag.

Stichting h3o

www.h3o.nl

Postbus 151     3300 AD Dordrecht

secretariaat@h3o.nl

4 1 1 2 0 1 1 0

0 0 8 8 8 6 5 2 0

0 7 8 8 9 0 5 0 0 0
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 

verricht de instelling?

Wanneer worden 

welke werkzaamheden 

uitgevoerd? En hoe 

dragen die bij aan het 

realiseren van de 

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

Op welke manier 

en aan welke doelen 

worden de verkregen 

inkomsten besteed?  

Als uw instelling vermogen 

aanhoudt, vul dan in 

waar en op welke manier 

dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor-

beeld spaar rekening, 

beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Het geven van primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Het geven van voortgezet onderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. 
Het geven van kinderopvang/peuterwerk aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

Voor het primair onderwijs ontvangt de stichting subsidie van het Ministerie van 
Onderwijs. 
Voor het voortgezet onderwijs ontvangt de stichting subsidie van het Ministerie van 
Onderwijs. 
Voor de kinderopvang activiteiten ontvangt de stichting subsidie van de Gemeente 
Dordrecht alsmede ouderbijdragen van de ouders.

Verkregen middelen van het Ministerie van Onderwijs worden besteed aan 
leerkrachten en leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Verkregen middelen van de Gemeente Dordrecht en bijdragen ouders voor 
peuterwerk/kinderopvang worden besteed aan medewerkers in de 
kinderopvang/peuterwerk alsmede leermiddelen.

Openhttps://www.h3o.nl/stichtingh3o/verantwoording/
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar 

het activiteiten verslag te 

vinden is.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten 

die  zijn uitgevoerd. 

Of vul bij de volgende 

vraag de url in naar het 

activiteitenverslag, of de 

url naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het betreffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven.

Open

De medewerkers in het primaire onderwijs worden bekostigd volgens de CAO Primair 
Onderwijs. 
De medewerkers in het voortgezet onderwijs worden bekostigd volgens de CAO 
Voortgezet Onderwijs. 
De medewerkers in de kinderopvang worden bekostigd volgens de CAO 
Kinderopvang. 
 
De leden van het College van Bestuur worden bekostigd volgens de CAO 
bestuurders-VO. 
 
De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse bezoldiging van € 7.000 
voor een lid en € 10.500 voor de voorzitter. Dit is ruim beneden volgens de conform de 
WNT vastgestelde maxima.

zie het gepubliceerde jaarverslag 2021 op de website van de stichting: 
 
https://www.h3o.nl/stichtingh3o/verantwoording/ 

https://www.h3o.nl/stichtingh3o/verantwoording/
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

5.841.864

1.512.743

3.592.138 3.173.816

13.643.035 11.482.757

16.460.298

6.579.732 6.428.2575.841.864

23.814.905 21.084.830

17.973.041

23.814.905

5.824.924

3.978.780

11.281.126

5.824.924

15.259.906

21.084.830

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-202131-12-2020 (*) 31-12-2020 (*)

https://www.h3o.nl/stichtingh3o/home/
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €

+ +

45.523.434

1.657.666

3.723.074

50.904.174

40.041.732

1.177.036

3.402.710

4.062.939

48.684.417

40.206.908

1.790.921

3.262.941

45.260.770

36.490.164

1.226.926

3.883.507

3.680.321

45.280.918

3.723.074 3.262.941

-59.479

2.160.278

0

2.160.278

-56.231

-76.379

13.726

-62.653

2021 2020 (*)

2.160.278 -62.653



06 van 06

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten of vul de url naar 

de jaarrekening in als hier 

een toelichting in is 

opgenomen.

https://www.h3o.nl/stichtingh3o/verantwoording/ Open

zie voor een nadere toelichting de gepubliceerde jaarrekening op de hieronder 
vermelde link/website: 
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