Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting I.E.A. Secretariaat Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 8 8 7 1

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

Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 5 3 6 2 5

E-mailadres

secretariat@iea.nl

Website (*)

www. iea.nl

RSIN (**)

8 0 3 6 5 5 5 0 2

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dr Thierry Rocher

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) is een
internationale coöperatie van nationale onderzoeksinstellingen, onderzoeksbureaus
van de overheid, wetenschappers en analisten die wereldwijd onderwijs onderzoeken
en verbeteren.
IEA heeft tot doel zijn leden te helpen effectieve praktijken in het onderwijs te begrijpen
en empirisch onderbouwd beleid te ontwikkelen om het onderwijs te verbeteren

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?

IEA voert hoogwaardige, grootschalige, vergelijkende onderwijs studies uit over de
hele wereld om opvoeders, beleidsmakers en ouders inzicht te geven in hoe leerlingen
presteren.
Sinds 1958 meet IEA de beheersing van studenten in vakken als wiskunde,
wetenschappen en lezen, burgerschaps- en burgerschapseducatie en onderzocht de
computer- en informatievaardigheden van studenten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

IEA financiert zijn activiteiten door middel van lidmaatschaps- en participatiebijdragen
voor IEA studies.

De vergelijkende studies van onderwijssystemen over de hele wereld worden elke 3 tot
5 jaar herhaalt en maken een beter begrip mogelijk van het beleid en de praktijken die
onderwijsvooruitgang bevorderen. De studies spelen een cruciale rol bij het helpen van
landen bij het opbouwen van hun eigen kennis en onderzoekscapaciteit. Andere
activiteiten omvatten het werken met partnerorganisaties om een breed scala aan
aanvullende onderzoek projecten uit te voeren en opleidingsmogelijkheden voor
onderzoekers te bieden.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het doel van de Vereniging is het bevorderen, ondersteunen en bevorderen van
onderzoek naar:leerprestatie. Bij het nastreven van haar doel staat het de Vereniging
vrij om:deelnemen aan de volgende activiteiten:a) direct onderzoek op het gebied van
onderwijs op internationaal niveau;b) onderzoek bevorderen dat gericht is op het
onderzoeken van problemen op het gebied van onderwijsgemeenschappelijk voor een
aantal landen, met het oog op het creëren van een uitgangspunt voor deanalyse en
ontwikkeling van een beleid, beide gebaseerd op sluitendegegevens;c) in het kader
van de Vereniging middelen voorstellen waarmee onderzoekcentra die lid zijn van de
Vereniging kunnen coöperatieveprojecten, en;d) bevordering van de versterking van de
capaciteiten om onderwijs te evaluerenprestatie;e) het uitvoeren van alle andere
activiteiten die verband houden met het onderzoek en bijdragen aan de uitvoeringde do

www.iea.nl

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Leden van het beleidsorgaan mogen voor hun werkzaamheden geen andere beloning
ontvangen dan vergoeding van gemaakte kosten. Bij uitvoerend werk kunnen zij:
competitieve vergoeding ontvangen. Het bezoldigingsbeleid van de Vereniging
weerspiegelt algemeen aanvaarde relevante richtlijnen voor niet-gouvernementele
organisaties zoals de Vereniging.

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.

IEA-onderzoeken richten zich op de prestaties van leerlingen en de factoren die
daarmee samenhangen. Ze biedenhoogwaardige gegevens voor empirisch
onderbouwd onderwijsbeleid en hervormingen. Momenteel zijn ereen aantal lopende
onderzoeken over een reeks onderwerpen, waaronder ICCS 2022 (civic
andburgerschapseducatie), PIRLS 2026 (leesvaardigheid), TIMSS 2023 (wiskunde
enwetenschap) en ICILS 2023 (computer- en informatievaardigheden).Het IEA Data
Processing and Research Centre (Hamburg) is de gegevensverwerkings- en
onderzoeksafdeling van het IEA. Het centrum voert activiteiten uit op verschillende
belangrijke gebieden:databeheer voor internationale IEA-studies, hulp bij organisatie
enuitvoering van schoolprestatiestudies in Duitsland, coördinatie vaninternationale
studies, en studie software ontwikkeling. Het centrum biedt ook ondersteunende
diensten bij data-analyse en rapportage voor IEA-lidstaten, en voert andere reguliere
opleidingsactiviteiten.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.iea.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.136.857

345.701

€

+

€

1.136.857

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 11.776.233

€

+
345.701

Continuïteitsreserve

€

2.251.821

€

5.056.896

Bestemmingsreserve

€

935.325

€

-3.075.788

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

7.741.703

+

€ 20.654.793

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

+

3.187.146

€

1.981.108

Bestemmingsfondsen

€ 10.495.516

€

3.699.769

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 20.654.793

4.140.170

5.709.917

+
€

9.850.087

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€ 19.517.936

Totaal

Passiva

+
€ 10.195.788

€

6.972.131

4.514.911

+

+
€ 10.195.788
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

28.162.409

€

13.230.555

Subsidies van overheden

€

-35.488

€

61.283

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

-35.488

+

61.283

€
€

0

+

+
0

+

+

€

28.126.921

€

13.291.838

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

10.379.136

€

6.116.473

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

791.485

€

380.911

Personeelskosten

€

10.063.988

€

6.645.747

Huisvestingskosten

€

2.278.141

€

1.611.132

Afschrijvingen

€

164.541

€

391.553

Financiële lasten

€

420.045

€

-88.802

Overige lasten

€

3.094.260

€

1.310.612

Som van de lasten

€

27.191.596

€

16.367.626

Saldo van baten en lasten

€

935.325

€

-3.075.788

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Het financiële verslag geeft het bedrijfsresultaat van 2021 weer. Hoewel 2021 in het
begin van het jaar werd gekenmerkt door strikte lock-downs als gevolg van COVID-19,
zijn er in Duitsland verschillende projecten opgestart die in 2019 en 2020 werden
uitgesteld. Hierdoor slaagde IEA erin het jaar af te sluiten met een positief
bedrijfsresultaat en een verbeterde cashflowpositie. De start van verschillende
projecten zorgde voor een zware werkdruk in Hamburg en er moest extra personeel
worden aangeworven. De vooruitzichten zien er goed uit voor zowel de Duitse
projecten als de internationale studies, mede door een toename van deelnemende
landen.

Open

