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Woord vooraf van de bestuurder 
 

Voor het Schoonhovens College was 2017 een bijzonder en ijzersterk kalenderjaar. 

Bijzonder vanwege de onverwachte wending die de strategische oriëntatie nam, sterk 

vanwege de ingezette kwaliteitszorg en de onderwijsontwikkeling. 

 

Strategische oriëntatie nog niet ten einde 

Waar in het vorig jaarverslag nog positief en hoopvol werd gesproken over de mogelijke 

samenwerking met Coenecoop College Waddinxveen en Scala College in Alphen aan de 

Rijn die zou gaan uitmonden in een bestuurlijke fusie, moet begin 2018 geconstateerd 

worden dat het onderzoek uiteindelijk tot niets geleid heeft. Een ervaring rijker, een 

illusie armer. Dat wel. 

In september 2017 tekenden de drie betrokken bestuurders nog een 

intentieverklaring waarin zij een onderzoek naar een bestuurlijke fusie faciliteerden. De 

beoogde fusie zou kunnen plaatsvinden op 1-1-2019. Gaandeweg het onderzoek werd 

duidelijk dat de drie partijen binnen een verschillende context in het proces zaten. Voor 

het Coenecoop bleek er vooral sprake van een financiële noodzaak, voor het Scala leken 

met name onderwijspolitieke motieven ten grondslag te liggen en het Schoonhovens 

College was vooral op zoek naar een kwalitatieve en kwantitatieve borging op 

ondersteunend en onderwijskundig vlak. Die verschillende ambities van de drie besturen 

leidden er toe voor Scala en Coenecoop de realisatie van de fusie vooral van belang was 

en ook op de beoogde datum, voor het Schoonhovens College was de kwalitatieve 

verbeterslag van primair belang. Een gedegen onderzoek was daarom volgens ons 

noodzakelijk. Tot dat gedegen onderzoek is het echter nooit gekomen. Nog voor de 

afronding van de onderzoeksfase besloten Scala en Coenecoop het traject samen voort te 

zetten om de realisatiedatum niet in gevaar te brengen. Het Schoonhovens College 

oriënteert zich daarom begin 2018 opnieuw op haar positie. Een noodzaak, zeker gezien 

ook het krimpend leerlingaantal.  

 

Trots 

Het Schoonhovens College kan met gepaste trots terugkijken op het traject 

kwaliteitszorg. De implementatie van de kwaliteitszorg binnen de organisatie was 

bijzonder succesvol en leidde daarbij ook tot het inhoudelijke onderwijsgesprek binnen de 

organisatie. Aan wie en waarom geven wij onderwijs, hoe doen we dat en kan dat beter, 

het zijn vragen die op verschillende niveaus en binnen verschillende geledingen hebben 

plaatsgevonden. De inspecteur, die halverwege december het College van Bestuur 

bezocht, toonde zich onder de indruk. Niet alleen vanwege de hoeveelheid en inhoudelijk 

uitstekende rapportages, maar met name over het gesprek dat gaande was en is binnen 

de school.  

 

Tegelijkertijd startte vlak voor de zomer van 2017 de onderwijsontwikkeling op beide 

locaties. Hoewel er op de Vlisterweg met de vernieuwing VMBO al het nodige was 

gerealiseerd, richtte de ontwikkeling sterk op klassenmanagement en differentiatie in de 

klas. Op de locatie Albert Plesmanstraat mag gesproken worden over een inhoudelijk 

sterke analyse van waaruit een voor Schoonhoven ‘radicale’ vernieuwing op pedagogisch 

en didactisch vlak zal plaatsvinden. Er zijn echte keuzes gemaakt, waarin de leerling 

weer centraal in beeld is gekomen.  
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Het is daarmee dat ik met trots durf te zeggen dat het Schoonhovens College er 

uitstekend voor staat aan het einde van 2017 en het begin van 2018. Er is sprake van 

een financieel stevig fundament en een ambitieus onderwijskundige visie. Schoonhovens 

College maakt keuzes die in het belang zijn van de leerlingen. Jongeren op weg naar 

volwassenheid. Onze leerlingen, waar wij het voor doen. Dat dat nooit uit beeld raakt.  

 

Het Schoonhovens College, een school om trots op te zijn! Waarbij het voor Berend 

persoonlijk een genoegen en eer was om op deze school rector-bestuurder te mogen 

zijn. Halverwege 2018 gaat hij de parel van de Krimpenerwaard echter verlaten voor de 

parel van het zuiden. Berend wenst daarom het Schoonhovens College alle goeds toe! 

    

 

drs. Berend J. Buddingh’    

rector-bestuurder tot 1 juni 2018 

 

G.L. Schenk 

(interim) rector-bestuurder vanaf 1 juni 2018  
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Jaarverslag Raad van Toezicht 
 

Samenstelling Raad van Toezicht                                                                           

De Raad van Toezicht van het Schoonhovens College bestaat uit 5 leden. De leden 

houden zich met verschillende disciplines bezig, het betreft: juridische en bestuurlijke 

zaken, onderwijs, financiën, kwaliteit, algemene zaken. De huidige Raad van Toezicht 

bestaat uit de volgende leden: dhr. D.W. de Cloe (voorzitter), ir. W. Beekman, mevr. 

H.A.G. Roosenburg, dhr. A.R.J.M. van Huut en dhr. R. van der Raaij. 

 

Bijeenkomsten.                                                                                                      

In 2017 heeft de Raad van Toezicht verschillende bijeenkomsten gehouden. Naast de vier 

reguliere vergaderingen was er een themabijeenkomst en waren er bijeenkomsten van 

de auditcommissie, de onderwijscommissie en waren er gesprekken met de 

Medezeggenschapsraad. Ook werden door de leden van de Raad diverse activiteiten op 

de scholen bezocht zoals de opening en afsluiting van het schooljaar, een speciale 

personeelsbijeenkomst in het kader van de mogelijke fusie en de jaarlijkse bijeenkomst 

van de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College. 

 

Themabijeenkomst 

Op 15 februari 2017 kwam de Raad van Toezicht in dit verslagjaar voor het eerst bijeen. 

De eerste bijeenkomst was, traditiegetrouw, een themabijeenkomst. Onderwerp van de 

middag was onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg zoals we die hebben ingericht op het 

Schoonhovens College. De middag werd georganiseerd en gepresenteerd door Esther van 

Looijengoed (binnen de directie belast met de portefeuille kwaliteitszorg) en Isolde van 

de Allemeersche (projectleider Kwaliteitszorg). Naast het algemene beeld hoe de 

kwaliteitszorg ingericht wordt, was er voor de leden van de RvT de mogelijkheid om zelf 

in te zoomen op de verschillende aspecten en details. 

 

Reguliere bijeenkomsten 

Tijdens de reguliere vergaderingen is er standaard ruim aandacht voor de 

bestuursrapportage. Hierin vormen de financiële stand van zaken en de financiële 

verwachting voor het kalenderjaar een belangrijk aandeel. Daarnaast is er ook ruimte 

voor ontwikkelingen of terugkoppelingen op het gebied van onder andere HRM: 

ziekteverzuim, leeftijdsopbouw, bevoegdheden. 

De eerste reguliere bijeenkomst vond plaats op 14 maart 2017. Buiten de 

reguliere agendapunten was er vooral aandacht voor de quickscan 3in1, waarin de 

mogelijkheid om te komen tot een bestuurlijke fusie is verkend.    

De tweede bijeenkomst was op 27 juni 2017. Er werd gesproken over het 

formatieplan, het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Krimpenerwaard, de 

examenresultaten en vanzelfsprekend over het jaarverslag en de jaarrekening. De 

jaarrekening werd daarna ook goedgekeurd en ondertekend door alle leden. 

Op 11 oktober waren onder andere geagendeerd het jaarplan van het College van 

Bestuur 2017-2018, het rapport Onderwijs & Kwaliteit, een vernieuwd Treasurystatuut en 

verschillende rapportages in het kader van de governance (code good governance VO-

raad).  
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De laatste vergadering in 2017 vond plaats op 20 december. De Raad van 

Toezicht keurde deze vergadering de ‘Begroting 2017: Voorwaarts en niet Versagen’ 

goed. Ook werd er gesproken over de nieuwe kwaliteitsrapportages. 

Tijdens alle reguliere vergaderingen is meer of minder uitgebreid stilgestaan bij de 

strategische ontwikkelingen en de mogelijke fusie met Scala en Coenecoop College. 

Daarover meer onder het subkopje ‘Strategische oriëntatie’. 

 

Overige bijeenkomsten 

De Auditcommissie (dhr. T. van Huut, dhr. R. van der Raaij) is afgelopen jaar twee maal 

bijeen geweest. Op 16 juni is voorafgaand aan de reguliere vergadering de jaarrekening 

besproken (in bijzijn van de heer G.J. de Jong, Van Ree Accountants); op 1 december 

besprak de auditcommissie de begroting 2018 met bestuurder en hoofd Staf. Tevens is 

hierbij gesproken over de rechtmatige verwerving en de rechtmatige en doelmatige 

besteding van middelen. De naleving van de wettelijke voorschriften is per thema ook 

besproken. Het contract met het huidige accountantskantoor is verlengd. 

Mevr. H. Roosenburg en dhr. T. van Huut voerden op 14 november twee gesprekken 

over onderwijs met de locatiedirecteuren. Op 20 juni 2017 hadden de voorzitter en dhr. 

Beekman het jaarlijks gesprek met de rector-bestuur over diens functioneren. 

 

De Raad van Toezicht heeft voorafgaand aan de reguliere vergadering van maart 2017 

de op 8 november 2016 gehouden zelfevaluatie verder besproken. Onderdeel van deze 

evaluatie is de omgang met de code goed bestuur (model VO-Raad). Hieruit bleken geen 

cruciale afwijkingen. De vergoeding voor de RvT is vastgesteld op € 3.000 per lid en       

€ 3.500 voor de voorzitter.  

De Raad van Toezicht heeft dit jaar tweemaal gesproken met de Medezeggenschapsraad. 

Voorafgaand aan de vergaderingen van juni en december. Onderwerp waren in 

hoofdzaak de strategische oriëntatie en het fusie-onderzoek. 

 

Strategische oriëntatie van het Schoonhovens College 

Het centrale thema voor de RvT was in 2017 de strategische oriëntatie op de toekomst 

van het Schoonhovens College. Sinds 2015 loopt dit thema middels een onderzoek naar 

de mogelijkheden van een bestuurlijke samenwerking/fusie als een rode draad door alle 

bijeenkomsten van de Raad van Toezicht.  

In de loop van 2017 wordt steeds meer duidelijk dat de gewenste en 

noodzakelijke samenwerking niet vanzelf tot stand gaat komen. Vanuit het 

Schoonhovens College wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht gevraagd om de 

bestuurlijke ondersteuning van de deelnemende scholen op een verantwoorde en stevige 

manier vorm te geven. Zeker in de tweede helft van 2017 blijkt dat er tussen het Scala 

College in Alphen aan de Rijn en het Coenecoop College in Waddinxveen en Boskoop 

enerzijds en het Schoonhovens College anderzijds een verschil in opvatting bestaat. De 

eerste twee scholen benadrukken vooral dat de beoogde vormgeving van de 

samenwerking per 1 januari 2019 moet zijn afgerond. Vanuit het Schoonhovens College 

wordt met name op de inhoud de nadruk gelegd in plaats van het moment van afronding.  

Uiteindelijk heeft het verschil in opvatting over dit aspect – tempo versus inhoud 

– er toe geleid dat het Scala College en het Coenecoop college besloten hebben om het 

traject van samenwerking dan ook samen verder af te ronden. Vanuit het Schoonhovens 

College wordt deze keuze betreurd. 

 



15OM Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven 

 

7 

 

Deze uitkomst begin 2018 betekent dat het Schoonhovens College zich zal moeten 

bezinnen op welke wijze de toekomst tegemoet kan worden getreden om de stevige 

positie van onze school op een goede en toekomstbestendige manier vorm te geven. In 

2018 zal daaraan volop aandacht worden gegeven in samenwerking met alle betrokken.  

 

Dat aspect loopt samen met het vertrek van de huidige rector-bestuurder Berend 

Buddingh’. Na bijna acht jaar Schoonhoven heeft hij ervoor gekozen om een nieuwe 

uitdaging in het onderwijs aan te gaan. Wij wensen hem daarbij veel succes maar 

bovenal danken wij hem voor de enthousiaste inzet om onze school de plaats te geven 

waar ze nu staat. Want aan dat laatste heeft Berend een belangrijke bijdrage geleverd. 

Tot slot wil de Raad van Toezicht alle medewerkers van de beide locaties danken voor 

hun inzet om inhoud te geven aan het motto dat ‘het Schoonhovens College er uit haalt 

wat er in zit’ zodat onze school een moderne school is die midden in de samenleving 

staat! 

 

Dick de Cloe 

Voorzitter Raad van Toezicht StOVOS 

 

Schoonhoven, april 2018 
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Bestuursverslag 
 

Algemene informatie 

 

Juridische structuur 

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (Stovos) is opgericht op 3 juli 2012 te 

Schoonhoven en met ingang van 1 augustus van dat jaar actief. Het Schoonhovens College 

maakt integraal onderdeel uit van de stichting. In het bestuursmodel is sprake van een 

eenhoofdig College van Bestuur met een Raad van Toezicht. Stovos is juridisch eigenaar 

van de schoolgebouwen en de daartoe behorende terreinen, de gemeente Schoonhoven is 

economisch eigenaar.   

Missie en kernwaarden.  

Op 6 januari 2014 heeft de Medezeggenschapsraad als laatste gremium ingestemd met 

het strategisch beleidsplan Visie 2018. Een document dat richting geeft aan de inrichting 

en de doelen van de school.  De missie en kernwaarden worden als volgt gedefinieerd.  

Onze missie is dat leerlingen onze school verlaten als jong volwassenen die weten wat de 

wereld om hen heen aan kansen en risico’s biedt. Daar hebben we hen op voorbereid. Ze 

beschikken daarbij over een diploma dat past bij hun capaciteiten en interesses en 

waarmee ze kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs of een baan.  

Kwaliteit  

Leidend in alle geledingen is kwaliteit. Kwaliteit van onderwijs, begeleiding en resultaten, 

kwaliteit van omgeving, van processen en van leiding geven. Er is sprake van een 

permanente kwaliteitscyclus, waarbij de focus ligt op opbrengstgericht werken. We stellen 

doelen en checken of we de gewenste resultaten behalen. Alles met het oog op het beste 

onderwijs. 

Nieuwsgierigheid  

Leerlingen op het Schoonhovens College willen ontdekken, zijn nieuwsgierig. Dat is de 

basis voor beter onderwijs, de voorwaarde voor kwaliteit. Docenten stimuleren leerlingen 

in hun nieuwsgierigheid. Door enthousiast onderwijs te geven en de leerlingen uit te dagen. 

Een kritische blik hoort daarbij en is de basis voor excellente prestaties van leerlingen op 

ieder niveau. 

Veiligheid 

In de school moeten leerlingen zich veilig voelen; alleen dan kunnen zij optimaal presteren. 

Respect voor elkaar, jong en oud, docent en leerling, is voor ons dan ook van cruciaal 

belang. Het personeel heeft hierin een voorbeeldfunctie.  

Tevens kiezen wij voor een kleinschalige aanpak. De afdelingsstructuur is van dien aard 

dat, in geval van groei, de omvang van de afdeling herkenbaar blijft, leerlingen zich daar 

bij betrokken voelen en zichtbaar zijn. Ook de dagelijkse organisatie en de inrichting van 

het gebouw zorgen voor blijvende kleinschaligheid. Leerlingen kennen de weg en weten 

waar ze moeten zijn. 
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Openheid 

Het openbare karakter van onze school resulteert op alle vlakken in een open houding. 

Onze school staat midden in de samenleving en brengt leerlingen normen en waarden bij 

waarmee zij zich in die samenleving kunnen bewegen. Respect en transparantie zijn daarin 

sleutelwoorden. In combinatie met een veilige, ontspannen schoolomgeving levert dit 

goede resultaten op.  

Kernactiviteiten 

Het Schoonhovens College is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. 

Binnen het vmbo worden drie leerwegen aangeboden: de theoretische, de 

kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg. De beroepsvoorbereidende 

profielen binnen het vmbo zijn: Zorg en Welzijn, Produceren, Installeren, Energie (PIE), 

Economie & Ondernemen èn Bouwen, Wonen, Interieur (BWI). Daarnaast biedt het 

Schoonhovens College LWOO aan èn Tweetalig VWO. 

Het onderwijs wordt verzorgd  op twee locaties: Albert Plesmanstraat 4 (AP), Vlisterweg 

22 (VW).  Op beide locaties is in 2014 vernieuwbouw gerealiseerd. Door de stormachtige 

groei op de locatie VW blijft de huisvesting echter achter op de vraag. Daarom wordt er 

nog altijd onderwijs gegeven op de Bergambachterstraat. Tot het schooljaar 2013-2014 

waren hier 6 leslokalen gesitueerd en voor de schooljaren 2014-2015 tot en met 2017-

2018 (naar verwachting) 3 lokalen. Daarnaast wordt hier een ruimte gehuurd van het 

Schoonhovens College door het Samenwerkingsverband MHR voor de huisvesting van het 

Opvangvoorziening Schoonhoven.   

Klachten 

Het beleid met betrekking tot de afhandeling van klachten is erop gericht om tijdig 

en adequaat de klacht te behandelen, door zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan 

met de klager en naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Is dit vanwege de aard van 

de klacht niet mogelijk of heeft de afhandeling naar het oordeel van de klager niet naar 

behoren plaatsgevonden, dan spreken we van een klacht in formele zin. In dat geval 

treedt de Klachtenregeling Stovos in werking. Op iedere locatie is één contactpersoon, 

die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. De klachtenregeling, 

contactpersonen en externe vertrouwenspersoon worden in de schoolgids en op de 

website vermeld. 

Een klacht  wordt gezien als een leerpunt voor de organisatie. 

Voedingsgebied 

Het Schoonhovens College heeft een regionale onderwijsfunctie. Het beleid is gericht op 

een kwalitatief goed en zo breed mogelijk onderwijsaanbod, hetgeen met name binnen het 

vmbo (de beroepsvoorbereidende vakken) aantrekkelijk moet zijn voor zowel meisjes als 

jongens. Dit betekent dat in een groot voedingsgebied een breed onderwijspakket wordt 

aangeboden door een relatief kleine school. 

Voedingsgebied Albert Plesmanstraat 

 
  

Gemeente top 3 Voedingsgebied 

Krimpenerwaard 65,4% 

Lopik 21,2% 
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Molenwaard 10,6% 

 

 

Voedingsgebied Vlisterweg 

 

Gemeente top 3 Voedingsgebied 

Krimpenerwaard 62,6% 

Lopik 27,4% 

Molenwaard 8,7% 

 

Leerlingaantal 

Het leerlingaantal betrof op de teldatum (1 oktober 2017) 1401 leerlingen, waarvan 3 

vavo-leerlingen. De afgelopen 5 jaar kenden wij een aanmelding van 309, 320, 337, 286, 

298 en 255 leerlingen. Hoewel de teruggang in 2015 onverwachts kwam, kan nu ook  

gesteld worden dat de voorspelde bevolkingskrimp definitief doorzet. Aanmeldingen van 

boven de 300 leerlingen zijn sinds vier jaar voorbij. De aanmelding voor het schooljaar 

2018-2019 bedraagt 232 leerlingen, een teruggang met 9%. Dit jaar blijft de aanmelding 

op de locatie Albert Plesmanstraat (129) ver achter op de prognose, onduidelijk is nog 

wat de reden hiervoor is. De locatie Vlisterweg (103) heeft zich ten opzichte van een jaar 

geleden flink hersteld met een goede aanmelding. 

Het totaal aantal leerlingen daalt tot onder de 1300 leerlingen in het schooljaar 2018-2019. 

Na de nieuwe aanmeldingscijfers van begin 2018 is duidelijk dat de teruggang naar minder 

dan 1200 leerlingen voor de komende jaren is ingezet.  
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Aantal leerlingen in leerjaar 1 (per 1 oktober) 

Locatie 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Schoonhovens College AP  216 205 171 193 178 

Schoonhovens College VW  113 135 122 111 81 

Totaal 329 340 293 304 259 

       

Totaal aantal leerlingen (per 1 oktober) 

Locatie  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Schoonhovens College AP  947 980 957 947 917 

Schoonhovens College VW  464 514 543 529 484 

Totaal  1411 1494 1500 1476 1401 

 

 

Uitgangspunten begroting 

De directie legt jaarlijks medio september de uitgangspunten voor de komende begroting 

vast. Een aantal uitgangspunten hebben een algemeen karakter.  

1 Begrotingsdiscipline. Kosten blijven binnen deze gestelde kaders. Meevallers komen 

ten goede aan het resultaat 2017. Budgetverantwoordelijkheid ligt bij 

locatiedirecteuren en hoofd Staf met bestuurder. 

2 Er is geen ruimte voor overschrijdingen of nieuwe, maar wel te voorziene uitgaven. 

Alleen het College van Bestuur is gerechtigd afwijkingen te accorderen. In principe 

wordt er binnen de verdichte begrotingspost per locatie gezocht worden naar dekking 

voor de overschrijding. Het Hoofd Staf heeft hierin een centrale rol.  

3 De begroting 2017 biedt een meerjarenperspectief waarin nadrukkelijk de  personele 

ontwikkeling aangaande leeftijdsopbouw, verschuiving pensioenleeftijd, functiemix-

ontwikkeling en leerlingaantal is meegenomen. Ook de huisvesting en de stand van 

het onderhoud wordt meegenomen. 

4 Voor een gezond eigen vermogen is het doel een minimaal weerstandsvermogen van 

+ 10%. Op basis van een gehouden externe risico-inventarisatie, is het beoogd eigen 

vermogen vastgesteld. Dit is verwerkt in de meerjarenraming.  

5 Voor de P&C-cyclus komt het uiteindelijk aan op ‘handelen naar’ door alle 

betrokkenen. Binnen de organisatie moeten we komen tot automatismen. Het Hoofd 

Staf heeft daarbinnen een sleutelrol.    
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6 Voor het volgend schooljaar wordt uitgegaan van het defensieve scenario van een 

nieuwe aanmelding. 

In de begroting wordt in beeld gebracht welk aandeel beide vestigingen in de totale 

begroting hebben.    

 

Scholen op de kaart 

Sinds eind 2012 is het Schoonhovens College volledig aangesloten bij het door de VO-

Raad ingestelde tool Vensters voor Verantwoording (www.scholenopdekaart.nl/). Hierin 

kunnen ouders/leerlingen en ieder andere geïnteresseerde op tal van gebied informatie 

krijgen over het Schoonhovens College (en bijna alle andere scholen in Nederland). Van 

leerlingenaantallen, voedingsgebieden, resultaten tot financiën.  

B1. Organisatie & beheer 
 

Organisatiestructuur 

Het bevoegd gezag van het Schoonhovens College wordt gevormd door het College van 

Bestuur. Er is sprake van een eenhoofdig CvB. De voorzitter van het CvB wordt betiteld als 

rector-bestuurder.  

De directie van het Schoonhovens College bestaat uit de rector-bestuurder en de twee 

locatiedirecteuren.  

De locatiedirecteuren zijn belast met de dagelijkse leiding van de twee locaties: Albert 

Plesmanstraat en Vlisterweg. Op deze locaties is het onderwijs georganiseerd in afdelingen 

onder leiding van afdelingsleiders.  

De besturingsfilosofie van het Schoonhovens College onderkent vijf principes.  

1. Formaliseren zonder bureaucratie 

Door de bijna onstuimige groei is er voor het Schoonhovens College sprake van een 

noodzaak tot formaliseren (van beleid tot procedures) om te kunnen groeien naar een 

professionele schoolorganisatie. In dit proces hanteren we de volgende uitgangspunten:  

● Formaliseren is een natuurlijke stap in de ontwikkeling van de school. De school is 

de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zonder een professionele organisatie kan het 

Schoonhovens College deze groei niet dragen. 

● Formaliseren is geen doel op zich, maar een middel. 

● Formaliseren staat niet gelijk aan top-down. Collega’s worden betrokken in 

beleidsontwikkeling, de ontwikkeling van procedures en het maken van afspraken. 

● Formaliseren is noodzakelijk om ruimte te kunnen geven aan collega’s. 

2. Beleid is richtinggevend kader 

Het beleid op diverse deelterreinen (onderwijs, personeel, organisatie, financiën) is 

gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan van het Schoonhovens College. Belangrijk is dat 

de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan, Do, Control, Act) consequent en op verschillende 

niveaus wordt gehanteerd.  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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3. Geen integraal management 

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor locatiespecifieke keuzes ten aanzien van 

onderwijs, kwaliteit, personeelsontwikkeling en huisvesting. Deze keuzes worden gemaakt 

binnen de kaders van het meerjaren beleidsplan en het jaarplan. De directie kiest ervoor 

om niet met locatiebudgetten te werken. Keuzes ten aanzien van formatieve inzet en 

financiën worden binnen de directie gemaakt om financiële stromen transparant te houden 

en om flexibiliteit te behouden ten aanzien van de inzet van middelen. 

4. Besluitvorming en mandatering 

In de directie wordt besluitvorming voorbereid. Formele besluiten worden “gehoord 

hebbende het directieoverleg” genomen door de rector-bestuurder. Deze worden in een 

apart overzicht gedocumenteerd, naast het verslag van het directieoverleg.  

5. Een passende stafondersteuning 

De toegenomen regeldruk vanuit de overheid (bijvoorbeeld op het gebied van 

verantwoording), de groei van de school vragen om een adequate kwantitatieve en 

kwalitatieve stafondersteuning. Bij het bepalen van de omvang van de ondersteuning 

spelen twee overwegingen een rol. Enerzijds wil het Schoonhovens College voorzichtig zijn 

met investeringen in overhead, omdat zoveel mogelijk geld naar het primaire proces moet 

gaan. Anderzijds is het niet wenselijk dat leidinggevenden tijd besteden aan (operationele) 

activiteiten die ten koste gaan van de uitvoering van de managementopdracht.  

De vertaling van deze principes heeft geleid tot een ingreep in de afdelingsstructuur, 

waarbij gekozen is voor meer en dus compactere afdelingen. De beoogde 

organisatiestructuur is met ingang van 1 augustus 2014 geëffectueerd.  Voorjaar 2016 is 

een nieuwe functiebouwwerk OOP vastgesteld, inclusief nieuwe functiewaardering. 

Bijzondere aandacht was er voor de herpositionering van de staf.  

Het jaar 2016 heeft daarbij meer duidelijkheid gegeven over de positie van het College 

van Bestuur (CvB), de directie en de staf. De staf moet groeien naar een ondersteunende 

dienst voor directie en CvB, waarin data een belangrijke informatievoorziening vormen en 

beleidsvoorbereidende voorstellen kunnen worden gedaan. Het beleid wordt uiteindelijk 

binnen de directie bepaald en vastgesteld door de bestuurder. Binnen de staf functioneren 

de onderdelen: Financiën, HRM en Leerlingadministratie. ICT vormt een aparte 

(staf)afdeling. De facilitaire dienst (conciërgerie), evenals de mediathecarissen, de TOA’s 

als de praktijkinstructeurs vallen onder de locaties en hun directeuren of afdelingsleiders. 

Het College van Bestuur is een zelfstandige entiteit, het bevoegd gezag. Verantwoording 

richting Raad van Toezicht is een cruciaal gegeven. Het door de RvT vastgestelde 

toezichtskader heeft een doorwerking binnen de organisatie. Het CvB houdt zich in principe 

niet bezig met de dagelijkse gang van zaken. 

RvT hanteert in haar toezichthoudende rol de Code Goed Onderwijsbestuur VO (2015).  
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College van Bestuur en directie 

De heer drs. B.J. Buddingh’ is rector-bestuurder van het Schoonhovens College. 

Mevrouw drs. E.J. van Looijengoed is locatiedirecteur Albert Plesmanstraat, tevens belast 

met de portefeuille kwaliteit. De locatie Vlisterweg wordt geleid door dhr. L. Prins, tevens 

belast met de portefeuille personele zaken.  

Personeel 

In onderstaande paragrafen staan enkele belangrijke gegevens inzake personeel over het 

kalenderjaar 2017 kort toegelicht. 

Verzuim 

 

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2017 is 4,29%. Opvallend is het hoge 

verzuimpercentage aan het begin van 2017. In de zomermaanden is het gezakt naar 

gemiddeld 2,5%. Met name vanwege een aantal langdurig zieken is ook in de 

zomermaanden het ziektecijfer relatief hoog.Het landelijk verzuimpercentage voor 2017 

is nu nog niet bekend. Het landelijk verzuimpercentage over 2016 was 5,25%. Onze 

streefwaarde is 1%-punt lager dan het landelijk cijfer, dat lijkt met 4,29% net iets hoger 

te liggen. Hierbij gaan we er vanuit dat het landelijke gemiddelde verzuimpercentage 

voor 2017 niet afwijkt van dat van 2016. 
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De reden dat het hoge verzuim na maart 2017 is gedaald is dat één van de langdurig 

zieke medewerkers via een extern bureau is begeleid naar ander werk.  

In- en uitstroom 

In 2017 zijn 14 medewerkers in dienst getreden. Dit zijn 12 OP medewerkers, één LIO 

medewerker en één OOP medewerker. Al deze medewerkers hebben een tijdelijk contract 

gekregen. In 2017 heeft één OOP medewerker een aanstelling voor onbepaalde tijd 

gekregen, maar is per 1 december 2017 omgezet naar een zzp-verband. 

In 2017 zijn 19 medewerkers uit dienst gegaan. De grootste groep medewerkers, te 

weten 10 medewerkers, is op eigen verzoek uit dienst gegaan. Twee medewerkers zijn 

met pensioen gegaan en van 7 medewerkers is het contract niet verlengd. Als we kijken 

naar de functies dan is de grootste groep die uit dienst is gegaan OP, namelijk 17 

medewerkers. Twee OOP medewerker zijn op eigen verzoek uit dienst gegaan.  

Fte 

Per 31 december 2017 zijn er 132,22 fte in dienst. Het aantal absolute medewerkers is 

158. Dit betekent dat iedere medewerker gemiddeld een baan heeft van 0,8386 fte. 

De verhouding man/vrouw is 47% man en 53% vrouw, te weten 75 mannen en 83 

vrouwen. Als we kijken naar de verhouding man/vrouw binnen de grootte van de baan, 

dan zien we dat de mannen gemiddeld een hogere fte hebben dan de vrouwen. De 

verdeling is 0,9348 fte voor mannen en 0,7484 fte voor vrouwen. 

De leeftijdsklassen zijn als volgt verdeeld: 

 

De gemiddelde leeftijd van alle medewerkers is 46 jaar.  

Functiemix 

De stand van de functiemix wordt altijd gemeten met peildatum 1 oktober van enig jaar.

 

Binnen de LD formatie is ook LE gerekend (1,0 fte).  

Zoals te zien is in de tabel wordt de invulling van de functiemix niet gehaald conform de 

maatwerkafspraak die gemaakt is met de vakbonden in 2014. Binnen de 
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(maatwerk)afspraak van de functiemix geldt de regel dat 2x een aanstelling in LC, 1x een 

aanstelling in LD kan compenseren. Indien hiermee rekening wordt gehouden dan is er 

ongeveer een tekort van 2,5% in LD formatie. De invulling is op korte termijn niet 

eenvoudig te bewerkstelligen. Er is te weinig potentieel LD onder de docenten binnen de 

vakken waar LD nog onvoldoende vertegenwoordigd is. Er zijn enkele collega’s die 

opgeleid worden voor hun eerstegraads bevoegdheid en lijken te passen binnen het 

profiel wat is gesteld aan een LD-functie.  

 

Willen we enigszins in de buurt komen van de maatwerkafspraak dan moeten we het 

beleid aanpassen voor het toekennen van de LD posities. In 2018 wordt binnen de 

directie in overleg met de MR hierover opnieuw gediscussieerd. 

gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

In 2017 is een bemiddelingsbureau ingeschakeld om de oud-collega’s te bemiddelen naar 

een nieuwe betrekking, teneinde de ww-premie te reduceren en goed werkgeverschap te 

betrachten. De betrokkenheid van onze organisatie houdt niet op na ontslag. De recente 

oud-collega’s die in de ww-zaten zijn aangemeld en worden begeleid. De eerste 

resultaten zijn bemoedigend.  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek : De Spiegel personeel en school 

Alle medewerkers zijn in november 2017 uitgenodigd om mee te doen aan de enquête 

Spiegel personeel en school (hierna te noemen Spiegel). De uitkomsten van de Spiegel 

helpen mee om een breed beeld te krijgen van wat er leeft binnen de school en kunnen 

helpen om de juiste accenten te leggen in het nieuw op te stellen strategisch plan voor 

2018 – 2022.  

De vragen gingen over onderwerpen zoals: 

- Hoe goed doen we het als school?  

- Zorgen het personeelsbeleid en de ondersteuning door leidinggevenden ervoor dat 

medewerkers goed werk kunnen leveren?  

- Ben je tevreden over de school als werkgever?  

- Kun je je professioneel ontwikkelen en ervaar je voldoende professionele ruimte?  

- Is de werkdruk acceptabel?  

- Voel je je gewaardeerd?  

De medewerkers zijn verdeeld in vier functiegroepen, waarbij iedere functiegroep vragen 

heeft gekregen die passen bij de specifieke rol. De vier functiegroepen zijn directie, 

afdelingsleiders, docenten en OOP medewerkers. 

 

Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek niet branchevreemd zijn is per deelgeleding 

actie uitgezet op de belangrijkste elementen. 

 

Huisvesting 

In 2017 liepen er twee trajecten bij de gemeente Krimpenerwaard. De Gemeente wilde 

de gymzaal aan de Albert Plesmanstraat afstoten. Op bedrijfseconomische gronden is dit 

voor de school een te groot risico gebleken gezien de verkrijgingsvoorwaarden. 

Verder heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. In het IHP 

wordt van alle schoolgebouwen in de Krimpenerwaard (PO en VO) een quickscan kwaliteit 
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en onderhoud gemaakt. Hieruit is voor het Schoonhovens College naar voren gekomen 

dat de locatie Vlisterweg op korte termijn nieuwbouw krijgt. Het formele besluit hierover 

dient door de nieuwe Gemeenteraad te worden genomen, maar de voorbereidende 

activiteiten kunnen medio 2018 – onder voorwaarden -  wel in gang worden gezet. 

AFAS – Driessen  

Per 1-2-2016 maakt het Schoonhovens College gebruik van de dienstverlening door 

Driessen op het gebied van HRM/Payroll en is vraagbaak op financieel gebied. De school 

heeft sinds 2012 AFAS Financieel en HRM, binnen een eigen omgeving. De primaire 

insteek is om de uitvoering en invoering door de school te laten plaats te laten vinden en 

Driessen de salarisverwerking te laten doen inclusief de cruciale koppelingen te 

verzorgen voor UWV, belastingdienst en ABP, de personele begroting te laten maken en 

op de achtergrond het systeem te monitoren.  

B2.  Onderwijs 
 

Onderwijsstructuur 

De school is opgedeeld in zeven afdelingen, elk onder leiding van een afdelingsleider: 

onderbouw vwo-havo-vmbo-tl (klassen 1 en 2), onderbouw vmbo-bk (klassen 1 en 2) 

onderbouw vmbo-lwoo, bovenbouw vmbo bk (klas 3 en 4), vmbo-tl (klas 2 t/m 4), havo 

3-5, vwo 3-6.  

Toegankelijkheid 

Het Schoonhovens College is een openbare scholengemeenschap. Dit betekent dat de 

toegang, mits ondersteund door het advies van de basisschool, de eindtoetsen en 

mogelijk aanvullend test/toetsmateriaal, drempelloos is.  

Onderwijsprestaties 

Goede examenresultaten halen en behouden, behoort tot de belangrijkste doelstellingen 

van het Schoonhovens College. En met succes. Al enkele jaren liggen onze 

examenresultaten boven het landelijke gemiddelde. Toch is waakzaamheid gewenst. Ook 

in Schoonhoven zien we resultaten op bijvoorbeeld de havo teruglopen. Een uitdaging 

voor docenten en leerlingen, maar ook een bevestiging van het gegeven dat we in 

Schoonhoven niet op een eiland zitten. De landelijke trends gaan niet aan Schoonhoven 

en de regio voorbij. 

Slaagpercentages Albert Plesmanstraat en Vlisterweg van de afgelopen 3 jaar 

 

Schoolsoort Cursusjaar Slagingspercentage driejaarsgemiddelde 
 

streefwaarde 

VMBO-B 14/15 97,0% 
98,5% 

 
 

 
95% 

 
 15/16 98,6% 

 16/17 100,0% 

VMBO-K 14/15 97,6% 
97,8% 

 
 

 
95% 

 
 15/16 95,7% 

 16/17 100,0% 

VMBO-(G)T 14/15 98,1% 
96,5% 

 
 

 
95% 

 15/16 98,5% 

 16/17 92,9% 
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HAVO 14/15 91,6% 
91,1% 

 
 

 
90% 

 15/16 87,8% 

 16/17 93,8% 

VWO 14/15 89,8% 
90,2% 

 
 

 
95% 

 
 15/16 88,1% 

 16/17 92,6% 

  

Kwaliteitszorg 

Het afgelopen jaar is de kwaliteitszorg definitief geïmplementeerd binnen de school. Het 

gehele project was ambitieus, maar noodzakelijk. Het was tenslotte de 

onderwijsinspectie die in het voorjaar van 2016 constateerde dat de kwaliteitszorg 

onvoldoende was.  Concreet zijn de volgende doelen gesteld: 

1. Opstellen van een systematische kwaliteitsagenda, die de leidraad wordt voor de 

komende jaren 

2. De management-tool MMP benutten (monitoren/analyseren resultaten en acties) 

3. Komen tot een gezamenlijke visie op kwaliteitszorg 

 

Doorstroomgegevens (bovenbouwsucces) 

Afdeling Cursusjaar Resultaat Norm Gecorrigeerde norm Driejaarsgemiddelde 

VMBO-B 
  
  

14/15 95,86 88 
 
 

87,38 
 
  

96,25 
 
 

15/16 96,77 

16/17 96,08 

VMBO-K 
  
  

14/15 99,08 
87 
 
  

86,66 
 
  

97,25 
 
 

15/16 95,83 

16/17 97,04 

VMBO-(G)T 
  
  

14/15 87,20 
87 
 
  

86,94 
 
  

89,86 
 
 

15/16 93,43 

16/17 88,82 

HAVO 
  
  

14/15 85,90 
80 
 
  

79,91 
 
  

84,67 
 
 

15/16 82,14 

16/17 86,13 

VWO 
  
  

14/15 86,93 
82 
 
  

81,95 
 
  

89,00 
 
 

15/16 89,30 

16/17 90,82 

 

Kwaliteitsagenda 

In de kwaliteitsjaaragenda staan per maand de activiteiten gepland die cyclisch binnen 

alle geledingen moeten worden uitgevoerd.  Deze agenda is ontwikkeld in overleg met 

alle betrokken geledingen, gedurende het jaar al uitgevoerd en uiteindelijk vastgesteld. 

Er zijn gesprekken gevoerd met de afdelingsleiders over de resultaten in hun afdeling 

aan de hand van MMP. Met sectievoorzitters zijn bijeenkomsten geweest om de 

bewustwording op gang te brengen en draagvlak te verkrijgen voor de visie op 

kwaliteitszorg. Secties zijn bijeengekomen om hun resultaten te bespreken aan de hand 

van cijferrapportages.  
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Benutten MMP 

Het goed inrichten van het leerlingvolgsysteem en cijferprogramma Magister (tevens de 

basis voor MMP) heeft veel aandacht gekregen. Er valt immers niets te analyseren als de 

data niet kloppen. De datakwaliteit sterk verbeterd en geborgd. Er zijn specifieke 

cijferrapportages ontwikkeld. Tevens zijn handleidingen geschreven voor de 

afdelingsleiders en de (nieuwe) medewerker kwaliteitszorg om rapportages uit MMP te 

halen. 

 

Een gezamenlijke visie 

Halverwege 2017 is er een gemeenschappelijk werk-/denkkader ontwikkeld. Dit kader is 

expliciet gemaakt in een visiedocument.  

 

Op 1 oktober 2017 is er voor 0,6 fte een kwaliteitszorgmedewerker toegevoegd aan de 

staf.  

 

Onderwijsontwikkelingen 

 

Locatie Vlisterweg 

Op de locatie VW is het afgelopen jaar ingezet op het thema leerdoelgerichtheid. 

Docenten zijn geschoold in activerende didactiek. Deze scholing moet uiteindelijk als 

resultaat hebben:  

● Het is leraren duidelijk dat leren over meer gaat dan lesgeven alleen. 

● Het gaat over de complete begeleiding van leerlingen in hun leerproces die niet 

ophoudt bij de klassendeur. 

● Leraren weten wat een goede les en wat goede begeleiding is. 

● Leraren hebben zicht op wat er nodig is in hun praktijk. 

● In alle groepen zijn er stappen gezet in de richting van actief leren van leerlingen. 

● In alle groepen is meer doelgericht leren zichtbaar. 

● Elke docent heeft een proeftuin waarin deze experimenteert met de aangedragen 

ingrediënten. 

● Elke sectie heeft een gezamenlijke proeftuin met de aangedragen ingrediënten. 

● Leraren leren het gesprek over lesgeven voeren. 

 

Locatie Albert Plesmanstraat 

Op de locatie AP is onder alle docenten de bewustwording op gang gekomen m.b.t. de 

onvoldoende doorstroom. In dat kader heeft de locatiedirectie een opdracht geformuleerd 

voor de vier afdelingen. Iedere afdeling wordt geacht in het schooljaar 17/18 een 

onderwijsconcept te formuleren voor de toekomst dat concreet gaat over het primaire 

proces. Wat gebeurt er in de lessen, hoe organiseren wij de lessen, hoe krijgen wij de 

individuele leerling goed in beeld, hoe bedienen wij de verschillende leerlingen, hoe 

krijgen we de leerling echt aan het werk, hoe vergroten wij het elan in de school. 

Het doel is een ambitieus leerklimaat, met als gemene deler maatwerk en de leerling in 

beeld. 

 

Er zijn middelen vrijgemaakt om de afdelingen te ondersteunen in dit traject. Iedere 

afdeling heeft een denktank van 4 docenten, die zich met de afdelingsleider verdiepen in 

de mogelijkheden van vernieuwend onderwijs. Het gesprek gaat over de rol van de 
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docent, zelfverantwoordelijkheid van de leerling, leerdoelgerichtheid, het doel van 

toetsing etc. De voorstellen zullen begin 2018 worden opgeleverd, om vanaf het 

schooljaar 2018-2019 te worden uitgevoerd.  

 

Verbinding met mbo 

Mede op initiatief van de gemeente Krimpenerwaard is in 2016 is een verkenning gestart 

naar de mogelijkheid om tot een verregaande samenwerking te komen met het ID-

college te Gouda. Streven is hierbij dat er voor de leerlingen van de locatie Vlisterweg 

een doorgaande leerweg komt nabij. Optimistisch zou er gesproken kunnen worden over 

6-jarig vmbo in Schoonhoven. Het doel van de gemeente is te komen tot een Leerwerk-

ervaringsbedrijf voor langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden. Eind 2016 is er 

besloten tot het aanstellen van een verkenner. Deze is in 2017 aan zijn opdracht 

begonnen. De kosten worden vooralsnog gedragen door de gemeente Krimpenerwaard. 

Ambitie is om van start te gaan in augustus 2018. In januari 2018 is door alle betrokken 

partijen een convenant getekend.   

Tweetalig Onderwijs 

Binnen het vwo is vanaf augustus 2012 tweetalig onderwijs ingevoerd. Het TTO-team is 

na een intensieve voorbereiding aan de slag gegaan met de ontwikkeling. In het 

schooljaar 2017-2018 is ook het zesde en laatste leerjaar van start gegaan. De 

aanmelding is redelijk constant. In 2015-2016 is gestart met senior TTO in 4 VWO. In 

2018 zullen de eerste kandidaten afstuderen. 

  

Op woensdag 21 september 2016 ontving de tto-afdeling van het EP Nuffic het keurmerk 

tto-junior-school. Dat betekent dat het Schoonhovens College een gecertificeerde tto-

school is en voldoet aan alle eisen die het tto-netwerk aan tto-scholen stelt. De tto-

leerlingen die de onderbouw hebben afgerond mag de school vanaf nu een tto-certificaat 

geven.  

 

Het doel gaat verder dan alleen het op natuurlijke wijze thuis voelen in het Engels. 

Uiteindelijk gaat het erom dat de leerling leert begrijpen wat er buiten de grenzen 

gebeurt. Een oriëntatie op de internationale samenleving. Een samenleving waar je later 

kunt leren, studeren en werken. Ouders betalen voor TTO een extra bijdrage, waarvoor 

de leerlingen onder andere diverse internationale excursies maken.  

 

Cambridge-English 

In de bovenbouw biedt het Schoonhovens College de facultatieve cursus Cambridge-

English. Deze cursus staat los van TTO, maar biedt een waardevolle aanvulling tijdens de 

bovenbouw om het niveau Engels te verhogen en een internationaal erkend certificaat te 

behalen. Onderstaand de grafiek die het aantal deelnemers in de afgelopen 6 jaar toont, 

waarbij uitgezonderd een piek in 2015 het aantal deelnemers rond de 20 is. 
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Vavo 

Het Schoonhovens College heeft in juni 2006 een VAVO-overeenkomst gesloten met het 

ID-college in Zoetermeer (locatie Gouda) en later met het Albedacollege. Deze zijn voor 

2016-2017 en 2017-2018 gecontinueerd voor zover van toepassing. In 2016-2017 

specifiek ten behoeve van 5 HAVO-leerlingen van onze school en heeft de duur van één 

schooljaar 2016-2017. Hiervan zijn er 3 geslaagd en zijn er 2 naar een particuliere vavo-

gegaan. 

In 2017-2018 zijn er 2 Havo-leerlingen en 1 VWO leerling ondergebracht bij het VAVO. 

De VAVO-instelling verstrekt periodiek een voortgangsoverzicht. 

(samenwerkingsovereenkomstnummer 1617, 1718) Het doel is om volgens de VAVO-

richtlijn (S3/dir/2005/29838) meer toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de 

leerlingen het onderwijsaanbod aan te bieden om hen met een VO-diploma de school te 

laten verlaten voor de resterende vakken. (Rutte-regeling)  

In 2013 is tevens een contract met het VAVO Lyceum afgesloten voor een VAVO leerling. 

Hiervan is in 2017 geen gebruik gemaakt. 

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek 

Het Schoonhovens College is aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland 

& Rijnstreek. Binnen het samenwerkingsverband is goed overleg. Het 

samenwerkingsverband beschikt vooralsnog over voldoende middelen om de reguliere 

zorg in het kader van Passend Onderwijs invulling te laten geven door de scholen. 

Periodiek wordt bepaald of extra middelen beschikbaar gesteld worden. De huidige wijze 

van bekostiging van LWOO-leerlingen staat landelijk wel ter discussie. 

B. 3. Juridische zaken 
In het verslagjaar 2017 heeft zich geen formeel juridische kwestie of geschil  

voorgedaan. Wel heeft één personeelslid (OP) zich begin 2017 tot tweemaal toe gewend 

tot de voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met vermeend aangedaan onrecht 

op basis van ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Raad 

van Toezicht heeft het personeelslid op formele gronden terugverwezen naar het College 

van Bestuur. Het personeelslid heeft de organisatie met ingang van 31 juli 2017 verlaten. 
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C. Financiën 
 

In dit hoofdstuk worden de financiën op balansdatum vergeleken met vorig kalenderjaar 

en de begroting. Deze vergelijking vindt plaats op hoofdlijnen. In 2017 heeft geen 

herziening van de begroting plaatsgevonden. 

AFAS - Driessen 

Per 1-1-2012 maakt het Schoonhovens College gebruik van AFAS Financieel, binnen een 

eigen omgeving. Driessen heeft in 2017 onze Payroll-verwerking verzorgd. De primaire 

insteek is om de uitvoering en invoering door de school te laten plaats te laten vinden en 

het administratiekantoor de salarisverwerking te laten doen inclusief de cruciale 

koppelingen te verzorgen voor UWV, belastingdienst en ABP, de personele begroting te 

laten maken en op de achtergrond het systeem te monitoren. Op het gebied van 

Financiën bieden ze diensten die we kunnen afnemen in de optimalisatie van (het gebruik 

van) AFAS en het opstellen van de technische jaarrekening. 

Samenvatting 

 

Tabel : verdichte exploitatie 2017 met vergelijking 2016 en begroting 2017 

 

Het exploitatieoverzicht laat een batig saldo zien van € 270.000 wat €42.500 hoger is 

dan voorgaand jaar en €157.000 hoger dan begroot. Aan baten is er € 458.000 meer 

ontvangen. Hiervan zijn de Rijksbijdragen €372.000 hoger, vanwege de ophoging van de 

lumpsum. De overige bijdragen zijn €85.000 hoger dan begroot vanwege een hogere 

ouderbijdrage en bijdrage vanuit het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft er een 

foutcorrectie plaatsgevonden van ruim € 95.000, omdat er een bapocomponent in de 

voorziening was opgenomen, wat ertoe heeft geleid dat er een verschuiving van de 
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voorziening personeel naar het eigen vermogen heeft plaatsgevonden. Deze €95.000 is 

dus geen resultante van operationele activiteiten in 2017. 

De lasten zijn met €302.000 gestegen, wat met name valt toe te schrijven aan de 

stijging van de salariskosten. De loonkostenstijging zijn grotendeels verklaarbaar door de 

ophoging vanuit de CAO, waarvoor ook extra middelen zijn verstrekt. Daarnaast heeft er 

extra detachering plaatsgevonden. Verder zijn de leermiddelen (materialen en 

lesmethodes) fors duurder dan begroot. 

C.1. Baten 

 

De baten zijn in drie hoofdgebieden onder te verdelen; de rijksbijdrage, overige 

overheidsbijdragen en overige baten. In onderstaande tabel zijn de bedragen 

gedetailleerd en in vergelijking met het voorgaande jaar en de begroting 2017 

weergegeven. 

 
 

Tabel : batenvergelijking 2017-2016, begroot & realisatie 

 

Er is meer dan € 458.000 aan baten ontvangen. De rijksbijdragen zijn met € 372.000 

gestegen en de overige baten met € 85.000. In onderstaande alinea’s wordt per 

grootboekpost een toelichting verstrekt voor zover het een sterke afwijking betreft. De 

overige overheidsbijdragen zijn conform het voorzichtigheidsbeginsel begroot. 
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Rijksbijdrage OC&W 

De stijging in de rijksbijdrage OC&W van € 372.000 valt te verklaren door een stijging 

van €270.000 in de personele lumpsum. Dit betrof met name een compensatie voor 

gestegen loonkosten, waaronder de eenmalige uitkering van €500 per fulltime 

medewerker in 2017. Deze stijging is ook zichtbaar in de toename van de personele 

lasten.  

De materiële lumpsum is licht gecorrigeerd voor inflatie met € 22.000 hetgeen ook heeft 

doorgewerkt in de vergoeding voor de leermiddelen van € 5.000. De 

Prestatieboxmiddelen zijn opgehoogd en hiervoor is € 27.000 meer ontvangen. Tenslotte 

zijn vanuit het samenwerkingsverband onvoorziene extra incidentele niet geoormerkte 

middelen toegekend en is er voorzichtig begroot, waardoor er bijna € 41.000 meer is 

ontvangen. 

 

De belangrijkste financiële ontwikkelingen voor het VO van de begroting 2017 zijn de volgende:  

 

1. Doordat de leerlingenraming voor het VO behoorlijk hoger is dan de vorige keer, worden flinke bedragen aan de begroting 

toegevoegd.  

2. De loonbijstelling 2016 is toegekend. Deze is bij de gpl-regeling van eind 2015 al naar de scholen gegaan.  

3. Er wordt nog € 19,5 mln toegevoegd aan de gpl voor 2016 als compensatie van de stijging van de herstelopslag met 1% 

per 1 april van dit jaar.  

4. De prijsbijstelling 2016 is toegekend. Deze wordt nog toegevoegd aan de materiële lumpsum.  

5. Zoals bekend was, wordt de prestatiebox vanaf 2017 opgehoogd. Hiertoe is € 41,0 mln aan de begroting toegevoegd.  

6. Er wordt een bezuiniging opgelegd, die oploopt tot € 67,0 mln structureel. Van deze bezuiniging zal € 17,0 mln niet leiden 

tot verlaging van de lumpsum. Dit bedrag zal gedekt worden uit het ophogen van de ontvangstenraming en het niet 

indexeren van prestatiebox en leerplusarrangement.  

7. Voor gelijke kansen is vanaf 2017 € 25 mln beschikbaar. Hoeveel hiervan bestemd is voor het VO, is nog onduidelijk.  

8. Tegenover de bezuiniging staat een intensivering van € 50 mln.  

9. Tenslotte is er nog een onduidelijke bezuiniging onder de titel ramingsbijstelling. Deze bedraagt € 150 mln structureel 

vanaf 2017. Over de invulling van deze bezuiniging moet nog besloten worden. Het is dus ook onduidelijk of de bezuiniging 

het VO zal raken en, zo ja, voor welke bedragen. Wel lijkt het erop dat de dekking van het bedrag 2017 al gevonden is. 

 

Uit: de VO-Raad financiële mutaties 2017 

 

Wederom is een subsidie (preventie) voortijdig schoolverlaten (VSV) ontvangen van bijna 

€ 24.000 (grb 81210), bestaande uit een vast deel van €16.000 en een variabel deel van 

€ 8.000 hetgeen een daling is van € 3.000 ten opzichte van 2016.  

In 2016-2017 heeft de school een pilot Lenteschool uitgevoerd teneinde de resultaten 

van de (vrijwillige groep) examenleerlingen te laten stijgen. De resterende middelen zijn 

in 2017 besteed. 

Er is voor €8.300 ontvangen voor een pilot tussen VO en PO. Deze middelen zijn in 2017 

ontvangen, maar worden in 2018 besteed en conform matchingbeginsel derhalve niet in 

de baten over 2017 opgenomen. 

Geoormerkte personele subsidies (zij-instroom en lerarenbeurs) 

Er is voor schooljaar 2016-2017 1 zij-instromersvergoeding (€ 20.000) ontvangen en 

voor schooljaar 2017-2018 ook 1 zij-instromersvergoeding. Tevens zijn er 6 collega’s die 

via de lerarenbeurs studeren (€23.828 (schooljaar 16-17) en €40.000 (schooljaar 17-

18)) studeren. De baten van de zij-instromersvergoeding worden genomen in het jaar 

waarin de opleidings- en verletkosten worden gemaakt, uiterlijk tot het moment dat het 

diploma is behaald. De zij-instromersvergoeding verloopt buiten de exploitatie om en 
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wordt direct verrekend met de scholingsfacturen en verletkosten. De baten van de 

lerarenbeurs zijn in het betreffende schooljaar genomen ter dekking van de reële verlet- 

en scholingskosten. De vergoedingen voor de lerarenbeurzen zijn conform beschikking, 

maar dit betreft puur de verletkosten. De studiekostenvergoeding wordt door DUO direct 

aan de betreffende collega overgemaakt. 

Prestatiebox-middelen 

Aan prestatieboxgelden is € 399.000 ontvangen. Deze middelen zijn de afgelopen jaren 

fors toegenomen. In 2017 zijn deze middelen besteed en vanaf 2017 wordt hieruit o.a 

ook de kwaliteitsmedewerker uit bekostigd.   

Het Sectorakkoord VO legt de gezamenlijke ambities voor de sector voortgezet onderwijs 

voor de komende periode vast. Het sectorakkoord legt prioriteit bij de 

toekomstbestendigheid van het onderwijs en de professionaliteit van 

scholen/leraren/schoolleiders en besturen. Hiervoor is de Prestatiebox als middel ingezet 

met onderstaande doelstellingen: 

Toekomstbestendig onderwijs  

● Uitdagend onderwijs voor elke leerling (meer aandacht en uitdaging voor 

toptalenten) en brede vorming voor alle leerlingen  

● Verminderen zittenblijven  

● De lerende organisatie 

 

Professionele scholen  

● Professionalisering en deskundigheidsbevordering van leraren  

● Professionalisering schoolleiders en bestuurders (versterking bestuurskracht) 

 

De school heeft in 2017 ingezet op: 
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Overige overheidsbijdragen 

In 2016 heeft na 10 jaar de laatste afboeking is de vrijval van de egalisatierekening 

investering inzake de praktijkgerichte leeromgeving plaatsgevonden.  

Voor €1.000 is de jaarlijkse veiligheidssubsidie ontvangen ter gedeeltelijk dekking van de 

alarmopvolgingscontracten.  
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Overige baten 

Onder grootboekpost overige baten staan diverse overige baten opgenomen, waaronder 

verhuur, detachering, ouderbijdragen, opbrengst kantine en mediatheek en subsidies 

Europese uitwisseling en overige niet verder te specificeren baten. 

 

De verhuurbaten zijn met bijna €2.500 toegenomen wat grotendeels te maken heeft 

met de doorverhuur van een deel van het kantoorpand aan de opvangvoorziening 

Schoonhoven (SOOV). In het licht hiervan is genoegen genomen met een hogere 

huursom van de locatie Bergambachterstraat. 

Het tarief voor de verhuur kluisjes is in schooljaar 2016-2017 verhoogd, waardoor de 

baten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. 

Detachering 

Eén collega participeert bij Cevo, waarvoor een vergoeding is ontvangen. Gesteld kan 

worden dat deze baten niet van invloed zijn op de bedrijfsvoering, omdat dit direct 

samenhangt met de loonkosten. 

Vanuit het samenwerkingsverband wordt de inzet van de ambulant begeleider vergoed 

voor € 46.500. De school draagt wel het volledige risico inzake de WGA en WW-

verplichting. De loonkosten zijn navenant gestegen. Daarnaast is van het Minkema 

college te Woerden een vergoeding ontvangen voor de praktijkscholing van de PIE en 

BWI leerlingen op de Vlisterweg. 

De ouderbijdragen zijn minder sterk gedaald dan begroot, het leerlingaantal is hoger 

dan begroot. Het tarief van de te innen ouderbijdragen zijn zo laag mogelijk gehouden, 

maar zijn niet neerwaarts aangepast. Het betreft derhalve een reële stijging, waarbij het 

leerlingaantal en de invoering van TTO in klas 6 effect heeft. Er is verder voorzichtig 

begroot voor 2017. Dit geldt ook voor de reizen en excursies, waarbij deze 

kostendekkend dienen te zijn. De realisatie bevindt zich op het niveau van 2016, waarbij 

vanwege de toename van de meerdaagse excursie-activiteiten rekening was gehouden 

met een stijging van €16.500. De ouderbijdragen zijn in lijn met de begroting. 

 

De oudervereniging (stichting Ouderraad) heeft middels stortingen een deel van de 

aanvullende leerlingactiviteiten gesponsord. Te denken valt aan het kerstbal, 

fotojaarboek en de poldersurvival. 

 

De kantinebaten zijn hoger ten opzichte van de begroting en laten een daling zien ten 

opzichte van 2016. De verwachte dalende inkomsten hebben zich echter wel doorgezet. 

De kantine exploitatie blijft negatief indien de personeelskosten, energie en afschrijving 

worden meegenomen in de analyse. 

 

Als bijdrage van derden zijn ten opzichte van 2016 fors gedaald, omdat in 2016 veel 

incidentele subsidies zijn verkregen (vb Projectgroep Risicoregio Rijnstreek, Otib). Voor 

internationalisering is wel een financiële impuls gekregen vanuit EP Nuffic voor de 

excursies naar Frankrijk en Italië (€ 11.500). 

Vanuit VOION (onderdeel van de VO-raad m.b.t. HRM) is € 4.000 verkregen voor het 

project Vierslagleren, waar twee collega’s in participeren. Tevens is € 3000 gekregen aan 

extra scholingssubsidie. 
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De grootboekrekening overige baten is voorzichtig begroot, waarbij in 2016 

aanvullende middelen zijn geboekt inzake de afrekening boekenfonds in verband met de 

bonus-regeling gebruiksduur theorieboeken (€24.000). Er is €3.000 ontvangen omdat 

landelijk het cultuurkaartbudget niet geheel is benut. De vrijval personeelsfonds van de 

bijdragen voor de personeelsdag is opgenomen in de post overige baten (€8.000). 

Daarnaast zijn er vele kleine baten binnengekomen, zoals leenboetegeld, printkosten 

mediatheek. 

 

C.2. Lasten 
In deze paragraaf worden de lasten per thema toegelicht voor zover dit een substantiële 

afwijking laat zijn ten opzichte van begroot. Dit betreft een afwijking van meer dan 10% 

en een materieel effect van meer dan > € 5.000. De volgorde van het grootboek is 

aangehouden in de toelichting van de rubrieken. Tevens is een absoluut en relatief 

verschil in de tabellen opgenomen. 

 

Tabel: lastenvergelijking personeel 

Personele lasten 

Administratiekantoor Driessen gebruikt andere grootboeknummers in haar 

payrollverwerking. Dat zorgt vanaf 2016 voor een lastige vergelijking op 

grootboekniveau. Het totaal van de salariskosten laat een overschrijding zien van bijna 
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€408.000 ten opzichte van de begroting, terwijl in vergelijking met de loonkosten 2016 

een stijging van € 391.000 valt te constateren. Er heeft in april een incidentele betaling 

plaatsgevonden aan het gehele personeel. Ook heeft er een ophoging van het salaris 

plaatsgevonden vanuit de CAO, waarvoor ook bekostiging is ontvangen. Daarnaast is de 

taakstellende bezuiniging vanaf 1-8-2017 niet geëffectueerd, maar zijn er eigen 

onderwijsimpulsgelden ingezet.  

 

De totale personele lasten (salarissen en overige personele kosten zijn redelijk conform 

begroot. Een aantal noemenswaardige zaken hebben een rol gespeeld: 

● De voorziening personeel is fors hoger. Aan dotatie jubileavoorziening diende 

€24.000 extra te worden toegevoegd, om de voorziening op peil te houden. 

● De voorziening spaarverlof is gecorrigeerd voor de gespaarde uren x tarief. Er 

sparen 2 collega’s en 1 collega onttrekt hieraan. Deze voorziening is opgehoogd 

om te komen tot een 100% dekking. 

● De dotatie overige spaarvoorzieningen betreft met name de opbouw personele 

budgetten vanuit de cao, waarvoor in 2017 een bestedingsplan is opgesteld. Ten 

opzichte van de begroting is hier € 93.000 minder aan gedoteerd. Hiervan is € 

95.000 gecorrigeerd omdat bij herbeoordeling de basis van deze voorziening in de 

opbouw van bapo-uren zat. Dit is gecorrigeerd. 

● De voorziening ww-verplichting is in 2016 aangemaakt om de ingeschatte 

wettelijke en bovenwettelijke toekomstige verplichtingen vanuit het 

voorzichtigheidsbeginsel op te nemen. Er is voor bijna €106.000 aan 

voorzieningen gedoteerd. 

 

● De omvang van de langdurig zieken is hoog. Daar is weliswaar in de begroting op 

geanticipeerd, door in de ziektevervanging € 150.000 te begroten. Dit is geheel 

opgegaan in externe vervanging, waarbij ook interne vervanging is gerealiseerd. 

In deze vervanging zit ook de vervanging inzake de WAZO. Hiervoor zijn middelen 

ontvangen die via de UWV (grb rek 41300) zijn ontvangen. Tevens staat in deze 

post ook opgenomen de JongerenOpvang Schoonhoven voor € 3.000, de inzet van 

de kwaliteitsmedewerker (€3.500), de examentraining € 9.000 en is voor €6.500 

iemand ingehuurd als personeelsadviseur. De totale overschrijding bedraagt € 

40.000. 

● De interne vervangingskosten zijn verwerkt in de reguliere loonkosten.  

● Een aantal collega’s zijn verloond via de school, maar waren gedetacheerd bij o.a. 

vmbo platform, CEVO. Hiervoor is conform begroot een vergoeding ontvangen. 

● De uitvoering van de combiregeling is per 1-8-2016 vervallen.  

● Via het samenwerkingsverband worden middelen ontvangen voor een ambulant 

begeleider die sinds 2015 bij ons op de loonlijst staat (2017 : € 47.000) 

● De post cursuskosten is onder begroot. Wel is extra ingezet op coaching en 

scholing van directie, schoolleiding en staf. Daarnaast zijn er een flink aantal 

individuele opleidingstrajecten. 

● De werving en selectie heeft in 2017 ook nog via folio plaatsgevonden wat een 

kostbare wervingsvorm is (+ €4.000).  

● De reiskosten zijn in de grootboeksystematiek van Driessen onderdeel van de 

loonkosten op de overblijfkosten na en zijn in 2017 geherrubriceerd op de overige 

personele lasten. Dit leidt tot een verschuiving van € 58.000 van salariskosten 

naar overige personele lasten 
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● De kosten aan de bedrijfsgezondheidsdienst zijn te hoog begroot, omdat veel 

individuele (preventieve en curatieve) trajecten via de scholingskosten zijn 

verlopen. 

● De IPAP-verzekering was in oktober 2016 beëindigd als collectieve regeling ten 

laste van de werkgever. Na oktober 2016 en in 2017 wordt deze premie verhaald 

op de (aangesloten) medewerker en drukt deze last niet op de werkgever. 

● Aan de stelpost overige personele lasten is slechts de vergoeding voor de 

Govak-gelden en de BWOO-premie. De stelpost in overige personele lasten is 

minimaal aangesproken waardoor er €35.000 is vrijgevallen ten gunste van het 

resultaat. Normaliter kan deze mogelijke uitgave worden bekostigd uit het eigen 

vermogen, maar gezien de huidige omvang dient dit als risicomaatregel in de 

exploitatie opgenomen te worden. 

● De post uitkeringen is begroot op de inhoudingen op de Personele Lumpsum 

door het Ministerie, maar hierop vinden tevens de UWV baten plaats 

samenhangend met de zwangerschaps- en bevallingsverlofvergoeding (WAZO-

uitkeringen). Het is dus een hybride-post. De verrekening uitkeringskosten 

inclusief de WW-premies en effecten WGA en deze zijn op €111.000 uitgekomen. 

Hierin zit een terugbetaling van € 7.000 over voorgaande jaren. De bijdrage van 

het UWV ter dekking van de loonkosten vanwege zwangerschapsverlof en 

bevallingsverlof (WAZO) bedroeg €74.500 en hiervoor is vervangen. Er drukten 4 

oud-collega’s op de uitkeringskosten ww. Begin 2018 stroomt een nieuwe collega 

in de ww. In 2017 is een bemiddelingsbureau ingeschakeld om de oud-collega’s te 

bemiddelen naar een nieuwe betrekking, teneinde de ww-premie te reduceren en 

goed werkgeverschap te betrachten. 

Materiële lasten 
De materiële lasten vallen uiteen in een aantal subcategorieën die afzonderlijk worden 

toegelicht. 

 

Tabel: lastenvergelijking afschrijvingen, huisvestingslasten 
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Afschrijvingen 

De component afschrijvingen is redelijk constant gebleven (3% lager). In de begroting 

2017 is rekening gehouden met een extra toename die verband houdt met de 

verbouwingen VMBO bij inventaris en apparatuur (-€ 16.000), dat heeft meer invulling 

gevonden in de exploitatie leermiddelen. Met name de grootboekposten ICT (+€ 8.000) 

en leermiddelen (+€ 8.000) zijn hoger uitgepakt. Voor wat betreft de analyse wordt ook 

verwezen naar de paragraaf voorziening onderhoud en investeringen. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot (€ 58.000), waarbij in de onderlinge posten 

wel wat verschillen zijn. In het licht van de nieuwbouw Vlisterweg is een 

bestemmingsreserve in het eigen vermogen gecreëerd, in verband met de eigen bijdrage 

of het afwaarderen van het geactiveerde pand. Hiervoor zijn een tweetal verklaringen te 

geven: de energielast en de schoonmaakkosten. Onderstaand de toelichting: 

● De gas- en elektralasten binnen de component energie laten een zeer fluctuerend 

beeld zien, mede vanwege de wijziging van leverancier en de op een schooljaar 

gebaseerde afrekening.  De extra energielasten van de Bergambachterstraat zijn 

ook opgenomen. In de begroting is €34.000 minder uitgegeven aan gas, €10.000 

minder aan elektrakosten en € 3.000 minder aan waterlasten. 

● De schoonmaakkosten zijn iets lager vanwege het laten vervallen van een 

glasbewassingsbeurt. 

● De dotatie voorziening onderhoud is conform begroting en is opgenomen voor 

€150.000.  

Beheer en bestuur 

 

In de rubriek beheer en bestuur is €7.000 meer besteed. De meeste posten zijn conform 

begroot. De belangrijkste afwijkingen betreffen: 

● Het administratiekantoor is €6.000 lager, omdat optimalisaties in de administratie 

hangende de beoogde fusie on hold zijn gezet.  

● De stijging in de post deskundigenadvies komt vanwege de oriëntatie op een 

fusie, het strategisch beleidsplan hetgeen begroot was. Er is echter ook 

geïnvesteerd in kwaliteitszorg door een externe adviseur voor € 32.000. Deze 

functie is ultimo 2017 ingevuld door een eigen medewerker.  
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● Bij planmatig onderhoud is geen gebruik gemaakt van bouwkundig advies. Dit 

leverde een voordeel op van € 10.000.  

● Bijzonder is te melden dat de post Porti serieus een daling laat zien (minus € 

5.000) onder invloed van de verdere digitalisering. 

● De stelpost overige administratiekosten is niet aangesproken. 

 

 

 
 

● Aan PR is € 25.000 meer uitgegeven. Dit om invulling te geven aan een andere 

positionering van de school, door een ander bureau. Er is €2.500 verstrekt aan de 

Stichting Vrienden van het Schoonhovens College vanwege de hoge PR waarde, 

wat mede tot uitdrukking komt in het infomagazine. 

● De bijdrage aan scholen is leerlingafhankelijk en heeft betrekking op de 

uitbestede VAVO-leerlingen en de uitbestede VMBO leerlingen (m.n. locatie 

Vlisterweg) aan het samenwerkingsverband. 
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Overige instellingslasten 

 
 

De onderwijslasten zijn € 44.000 toegenomen ten opzichte van de begroting 2017, zijnde 

5%. Met name de reproductie, leermiddelen en reizen-en excursies zijn fors hoger. In de 

ICT-lasten lijken grote verschillen te zitten. Onderstaand zijn deze posten uitgelicht.  

● De beoogde reductie in digitalisering en het copiercontract, waar veel printers in 

zijn opgenomen, wat scheelt in de supplykosten heeft nog steeds een positief 

effect, maar is al ingebouwd in de begroting. De intensivering van de digitalisering 

heeft nog niet in die mate effect. Van de lasten is het servicecontract en supplies 

€ 22.000 en bestaat het restant uit papier ed.  

● De post leermiddelen, waaronder de aanschaf van de werkboeken (en ict) 

onderbouw ten behoeve van het Interne Boekenfonds en de vergoeding van het 

Externe Boekenfonds aan boekenbedrijf Van Dijk Educatie is afgenomen ten 

opzichte van 2016, maar nog boven het begrotingsbedrag (€ 33.000). De overige 

kosten betreffen de materiaalkosten voor de secties, waarvoor ter compensatie 

ook een deel via de ouderbijdrage (gym t-shirts, tekendoos, enkele 

materiaalkosten, etc.) is ontvangen, 

● Binnen de leermiddelen leidt digitalisering echter wel tot een verhoging van de 

component hardware, software, licenties en overige ict-lasten. Er is zoals 

genoemd voor € 117.000 opgenomen binnen de leermiddelen aan ICT-licenties. 

Op de grootboekpost ICT software is niet begroot, omdat dit op de grootboekpost 

ict-licenties zou worden gecumuleerd. Binnen deze ICT posten is een stijging 

zichtbaar (€6.000). Wel is geïnvesteerd in een herziening van het redactionele 

gedeelte van de website. 

● De post abonnementen is fors afgenomen met bijna € 14.000. Dit is deels 

geherrubriceerd onder de ict licenties/software. 
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● De post excursies en werkweken zijn conform begroot, maar die post is partieel 

dekkend te zijn door de ouderbijdragen. De verwachte reductie in het 

excursieprogramma is niet doorgezet, maar is zelfs uitgebreid. 

● De stelpost overige materialen is in 2017 aangesproken. (€6.500) voor de 

uitgaven van de Challengeday. Hiervoor is vanuit de Gemeente een subsidie 

ontvangen. 

● De post culturele vorming is deels kostendekkend doordat ouders via de 

ouderbijdrage hiervoor betalen en via CJP is aan de batenkant (overige baten) 

een beperkte bonus ontvangen van €3.500, waarvoor extra activiteiten zijn 

ontplooid. De toneelactiviteiten zijn ook via deze post verantwoord. 

● De testen en toetsen zijn fors hoger vanwege het aantal Cambridge Engels 

examenleerlingen en de Goethe-Duits examenleerlingen (€ 10.000). Deze kosten 

worden door de ouders vergoed. (grb 85500) (zie ook de tabel in paragraaf B2: 

Cambridge English & Goethe) 

● De kantine-uitgaven zijn op het niveau van begroting gebleven, maar gezien het 

leerlingaantal wel dalend. Loonkosten, energieverbruik en afschrijvingslasten 

inventaris staan hier niet in opgenomen. 

 

C.3. Financiële baten 

 

 

Ten opzichte van 2016 is de rentestand is nog verder gedaald, waardoor het rendement 

op de uitgezette gelden minimaal is. Gezien de turbulentie in de Europese bankensector 

en de wettelijke verplichting vanuit de Wet belenen en beleggen heeft sinds enige jaren 

een heroriëntatie plaatsgevonden op onze liquide positie. Het spaargeld stond risicoarm 

weggezet in deposito’s bij de SNS-bank, die niet bij 2 kredietbeoordelaars meer een A-

rating had. Er waren geen andere signalen met betrekking tot de SNS-bank die een actie 

noodzakelijk maakten. Het spaargeld is eind 2011 grotendeels bij de ABN AMRO-bank 

ondergebracht. De rentebaten staan onder druk. Er wordt gebruik gemaakt van een 

maanddeposito, kwartaaldeposito en jaardeposito waarbij dit echter nauwelijks in de 

rentestand uitmaakt. De rentestand is extreem laag, waardoor de (meerjaren) begrote 

financiële baten niet behaald kunnen worden. Het zelf afstorten is medio 2015 

overgenomen door een geldtransporteur. Hierdoor zijn de financiële lasten gestegen, 

maar dit is tevens een risicomaatregel.  
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C.4. Treasury management 
 

In 2012 is het Treasurystatuut door het bestuur vastgesteld. Dit is in 2017 herijkt in het 

licht van de nieuwe wet Belenen en Beleggen. In het licht van dit statuut is in 2017 

gehandeld.  

Om te gaan voldoen aan de wet Belenen en Beleggen is in 2012 gekozen om de ABN 

AMRO-bank als huisbankier te nemen, die wel een A rating heeft. Er wordt bewust nog 1 

spaarrekening bij de SNS-bank aangehouden met een dagelijks opvraagbaar tegoed, 

teneinde enig rendement op de gelden te verkrijgen. 

De optie van schatkistbankieren is vanuit het oogpunt van de rentebaten onaantrekkelijk, 

maar de school voldeed niet aan de omvangseisen om hiervoor in aanmerking te komen.  

 

Het voldoen aan de wet Belenen en Beleggen op het gebied van de ratings van de 

banken begint te knellen, gezien de licht dalende ratings van de Nederlandse banken. De 

school meent haar risico met de ABN AMRO bank als huisbank beheersbaar te houden. 

Onderdeel van het treasury management is de auditcommissie, die vanuit de Raad van 

Toezicht actief toeziet op de toepassing van het treasury statuut. Deze commissie 

(bestaande uit twee leden Raad van Toezicht, Hoofd Financiën en de rector-bestuurder) 

heeft financieel vooroverleg inzake de begroting en Jaarrekening en toetst de wet 

Belenen en Beleggen. 

 

C.5. Saldo Liquide middelen & kasstroomoverzicht 

 

Het saldo liquide middelen, bestaande uit bank- en kassaldi, is met € 484.000 

toegenomen. Deze zijn vrij opneembaar.  

Het kasstroomoverzicht betreft de herkomst en besteding van middelen. Aangegeven 

wordt waar de liquide middelen vandaan komen en hoe deze worden aangewend in het 

lopende boekjaar. Dit vormt de verklaringsgrond voor de wijziging in het saldo liquide 

middelen.  

1. Er is voor meer dan € 236.500 geïnvesteerd in materiële vaste actie (wel 

uitgaven, geen exploitatie), dat was in 2016 €386.500. De afschrijvingslasten € 

350.000 (geen uitgaven, maar exploitatie) hebben in relatie tot de exploitatie een 

positief effect op de liquiditeit. 

2. De personele voorzieningen zijn per saldo sterk afgenomen met €250.000, 

waarvan €95.000 aan herrubricering van voorzieningen naar Eigen Vermogen. 

3. De onderhoudsvoorziening is toegenomen (+€ 50.000). 

4. Mutaties in de vlottende middelen hebben in 2017 een positief effect op de 

liquiditeit ( €45.000). 

5. Het positieve resultaat van € 270.000 leidt tevens tot een positieve cashflow. 
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C.7. Voorziening Onderhoud & investeringen 
 

De reguliere post Voorziening Onderhoud is met € 50.000 toegenomen. Er is € 150.000 

toegevoegd aan de voorziening onderhoud en er is voor € 100.000 in 2017 besteed.  

De post Materiële Vaste Activa is door investeringen met ruim €236.500 toegenomen, 

waarbij € 405.000 was begroot. Op hoofdlijnen worden de belangrijkste elementen 

genoemd n.a.v. onderstaande tabellen.  

Investeringen 

Bestuur 

De investeringen in het netwerk zijn met € 20.000 lager uitgepakt dan begroot. De 

begrote administratieve aanpassingen zijn deels uitgevoerd, maar zijn voor €9.000 on 

hold gezet in verband met de fusie-oriëntatie en de mogelijke toekomstige uniformering 

van systemen. 

Locatie Albert Plesmanstraat 

Opvallend is de sterke stijging van de investeringen in gebouwen vanwege de 

meerwerknota door Hevo. Vanwege keuzes zowel vooraf als achteraf (meerwerk) is de 

aan- en verbouw bijna € 38.000 meer uitgegeven. 

 

De inrichting in de overblijfruimte stond begroot in 2017 (€ 47.500), maar dat zal in 

2018 gaan plaatsvinden. De inrichting van de gangen van de nieuwbouw is in 2017 wel 

gerealiseerd. In de komende investeringsbegrotingen komt een verdere optimalisatie. 

De bewegwijzering is in 2017 wel geëffectueerd. 

 

In de daling van de aanschaf theorieboeken Onderbouw (leermiddelen € 41.000 minder) 

valt de verdere doorvoer van de digitale content te herleiden. In de exploitatie is de post 

leermiddelen dan ook fors gestegen. 

Aan ICT is € 8.000 minder besteed dan begroot. 

Locatie Vlisterweg 

Op de VW heeft de vernieuwing VMBO geleid tot een herinrichting van de praktijklokalen. 

Hiervoor zijn geen extra middelen vanuit het ministerie ontvangen. Aan ICT is meer dan 

€ 3.500 besteed. Gekozen is voor het gebruik van laptops en meer digiborden en 

beamers te vervangen. De stelpost vervanging Meubilair is niet aangesproken. De 

bewegwijzering is in 2017 geëffectueerd. 

 

De post machines & installaties en inventaris & apparatuur stonden voor € 50.000 

begroot en zijn voor € 36.000 besteed, waarvan € 7.000 aan een incidentele vervanging 

van de fietsoverkapping. 

 

De post leermiddelen (aanschaf theorieboeken) is afgenomen (€ 7.500). Er zijn 

onvoorzien veel methodes vervangen, waarvan er veel extra theorieboeken staan 

opgenomen. 
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Voorziening Onderhoud 

Locatie Vlisterweg 

Vanwege de aanstaande nieuwbouw zijn de grote aanpassingen in het gebouw ten laste 

van de voorzieningen sterk teruggeschroefd. Vanwege het binnenklimaat moet er 

gevelbekleding (zonwering) worden aangelegd voor €12.500. Er heeft in 2017 wel een 

reguliere dotatie plaatsgevonden. 

Locatie Albert Plesmanstraat 

Op de locatie Albert Plesman is ook geïnvesteerd in zonwering. Hier is gekozen voor 

screens. Deze zijn voor €83.044 geplaatst. Er heeft herstelwerk aan de kozijnen 

plaatsgevonden voor € 1.402.  

Daarnaast zijn er twee dakventilatoren technisch vervangen (€ 3.115), de goedgekeurde 

brandslangen niet. Hiervoor zijn stelposten opgenomen. 

 

Met een dotatie van € 150.000 is de feitelijke voorziening onderhoud met €50.000 

toegenomen. 

Conclusie 

Er is in 2017 voor meer dan €405.000 begroot aan investeringen en € 237.000 besteed 

en €237.000 aan MOP begroot en slechts € 100.000 besteed, wat totaal €284.000 

minder is dan begroot. De omvang van de investeringen is momenteel lager dan de 

totale afschrijvingslasten wat Ceterus Paribus betekent dat de liquiditeit toeneemt. De 

investeringen zijn € 199.000 lager dan in 2016.  

C.9. Voorzieningen 

 

Er zijn een drietal type voorzieningen: onderhoud, personeel en overig (claims).  De 

voorziening claims is in 2013 weggevallen. 

De personele voorzieningen bestaan uit jubileumgratificaties, spaarverlof, toekomstige 

ww-verplichting en overige personele voorzieningen. In de boekhouding is de post 

personele voorzieningen gesplitst in deze 4 onderverdelingen, zodat deze inzichtelijker is 

geworden. De voorzieningen leiden op termijn tot uitgaven, waarbij de omvang ultimo 

2017 een fors beslag kan gaan leggen op de benodigde toekomstige liquiditeit. Zie 

onderstaande tabel. 

 

Tabel: onderverdeling in bestedingstermijn en verloop 

Onderhoud 

Conform de meerjaren onderhoudsbegroting (dd 2014) van bureau Ben van der Vlist te 

Bergambacht wordt de voorziening onderhoud op peil gehouden.  
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Vooralsnog is besloten over 2017 €150.000 te doteren. Nu de verbouwingen gerealiseerd 

zijn wordt over een periode van 20 jaar gekeken naar de verwachte onttrekkingen en de 

stand van de onderhoudsvoorziening. Dit mede in het licht van de aanstaande 

nieuwbouw Vlisterweg. 

 

Er is voor € 100.000 onttrokken in 2017, waardoor het saldo met € 50.000 toeneemt. De 

verdere toelichting is in paragraaf C7 al versterkt. 

 

Jubileumgratificatie 

In 2008 is de voorziening jubileumgratificatie gecreëerd, voortvloeiende uit de RJ 660. 

Dit leidde tot een stelselwijziging per 01-01-2008. De onttrekkingen en dotaties aan de 

voorziening over 2017 vertonen wederom een stabiel patroon. Er zijn 4 collega’s geweest 

die hun 40-jarig ambtelijk dienstjubileum hebben gevierd en 2 hun 25-jarig 

ambtsjubileum. Een mooie mijlpaal voor de betrokkenen.  

In de berekening van het benodigde saldo is gebruik gemaakt van de systematiek door 

€600 per medewerker te hanteren. Dit bedrag is conform benchmark-gegevens en sluit 

ook aan bij de historische omvang van deze voorziening. 

De te maken dotatie om toekomstige jubileumverplichtingen te kunnen voldoen is 

conform begroting, maar per saldo is de hoogte van de voorziening niet noemenswaardig 

gestegen. In 2018 hopen wederom 6 collega’s te jubileren. 

 

Spaarverlof 

Er maken 3 personen gebruik van de reguliere spaarverlofregeling, waarvan één persoon 

in 2017 aan het onttrekken is. In 2018 gaan 2 personen hieruit onttrekken. Hierdoor 

daalt deze voorziening aanzienlijk. 

 

Toekomstige WW-verplichtingen 

Conform de RJ660 dient de organisatie ook een voorziening op te nemen voor 

toekomstige ww-verplichtingen inclusief het bovenwettelijk deel, waarvan ultimo jaar een 

inschatting is gemaakt van de verwachte duur van de ww-verplichting. 

Voor 4 collega’s is deze voorziening opgenomen, met de maximale inschatting. De 

organisatie is in 2017 via een bemiddelingsbureau begonnen de instroomgroep WW te 

laten begeleiden naar ander werk. 

Overige personele voorzieningen 

Onder de overige personele voorzieningen zijn de gespaarde uren van de collega’s 

opgenomen, waaronder de nieuw op te nemen gespaarde uren uit het persoonlijk budget 

voortvloeiend uit de cao 2014-2015. De nieuwe opbouw van schooljaar 2016-2017 is 

voor 7/12e meegenomen en de saldi van 2017-2018 voor 5/12e, verder staan hier de 

overige spaarregelingen in. Vanuit het voorgaande schooljaar is 7/12e meegenomen. De 

collega’s mogen sparen en voor wat betreft de bestedingsmogelijkheden qua verlof is 

hier eind 2016 een beleidsdocument van verschenen. Idealiter sluiten de 

bestedingsplannen per collega aan bij de meerjaren formatieplanning en de betreffende 

lesbehoefte en relatie tot het zittende personeel. De dotatie bedraagt € 491.000 (nog te 

corrigeren voor de vrijval van €95.000) die niet in deze mate was begroot (per saldo € 

65.000 hoger). Indien deze niet gespaard was maar opgenomen had dit tot een hogere 

formatie geleid en derhalve een stijging in de loonkosten. 
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Tevens zijn de spaaruren opgenomen in deze voorziening. Per individu is een indeling 

gemaakt wanneer hieruit onttrokken gaat worden. Er is een inschatting gemaakt of op 

korte termijn (< 1 jaar), middellange termijn (2-5 jr) of langere termijn (>5 jaar) 

aanspraak gemaakt zal worden van deze uren (of van haar financiële tegenwaarde). 

 

C.10. Projecten  

 

Er liepen in 2017 2 projecten. Vanuit de EU is de Erasmus+ subsidie ontvangen, 

waarvoor we gedurende 2 schooljaren de leerkrachten mogen scholen in internationale 

oriëntatie van henzelf en het lesprogramma. Het ontvangen bedrag van € 42.500 wordt 

in de baten genomen, zodra er lasten tegenover staan. In 2017 was dit € 3.500. Het 

restantbedrag staat op een tussenrekening opgenomen. 

Vanuit de Gemeente Krimpenerwaard is een bedrag van € 16.000 ontvangen van waaruit 

het meerjarige project Challengeday op de locatie VW is bekostigd. Vanwege 

voorfacturatie door de organisatie heeft dit geleid tot een balanspositie. 

 

C.11. Nog te besteden doelsubsidies 

 

De toerekening van de subsidiebaten naar bestedingsmaanden heeft geleid tot het over 

een langere periode verdelen van de zij-instromerssubsidie. In 2017 heeft de school 

voor één collega een zij-instromerssubsidie ontvangen. De lasten van de (oude) zij-

instromers worden jaarlijks in mindering gebracht op de verstrekte subsidie. Het 

resterende deel is opgenomen als nog te besteden doelsubsidies.  

 

De vrijval egalisatierekening ter dekking van de afschrijvingslasten project 

praktijkgerichte leeromgeving is in 2016 afgerond. In 2017 viel niets meer te 

verrekenen. 

Er zijn lerarenbeurzen aangevraagd, waarvoor de betreffende collega’s kosteloos en 

met verlet de studie mag volgen (€ 45.500). De werkgever zet deze verletkosten in in de 

reductie van de lestaak. 

De subsidie voortijdig schoolverlaten (VSV) bestaat uit 2 componenten een vast deel 

(€ 15.915) en een variabel deel (€8.000) en is beschikbaar gesteld voorafgaande aan het 

toerekeningsjaar. Hiervoor is op beide locaties een verzuimmedewerker aangesteld. Deze 

middelen zijn vooralsnog niet structureel. 

In 2017 zijn de resterende middelen van de pilot Lenteschool besteed op de vestiging 

AP voor € 4550 en in mindering gebracht op de loonkosten. 

C.8. Kortlopende schulden, vorderingen 

 

Met name de post crediteuren is fors gedaald. De belastingen, premies soc. 

verzekeringen en vakantiegeldopbouw vertoond een stabiel beeld ook in relatie tot de 

wijziging van de loonsom. In de overige personele voorzieningen is een nabetaling 

opgenomen van overwerkverrekeningen OOP.  
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D. Toekomstige ontwikkelingen 
 

Hernieuwde strategische oriëntatie 

Begin 2018 is er een het onderzoek naar een mogelijke besturenfusie tussen Coenecoop 

College, Scala College en Schoonhovens College verder gegaan zonder het Schoonhovens 

College. Daarmee is deze optie tot bestuurlijke schaalvergroting en een kwalitatieve en 

kwantitatieve verbeterslag op ondersteunend niveau definitief van de baan. Voor het 

Schoonhovens College resteert derhalve een heroriëntatie op de strategische toekomst. 

Cruciaal in het kader van een duurzame invulling van openbaar voortgezet onderwijs in 

de Krimpenerwaard.  

Onderwijs, onderwijs, onderwijs 

Met de onderwijsontwikkelingen op de locatie Vlisterweg (Sterk Vmbo) en de locatie 

Albert Plesmanstraat (Van ambitie naar resultaat) is de onderwijsvisie op beide locaties 

voor de komende jaren in kaart gebracht. Medio 2018 zal dit ook formeel worden 

vastgelegd in Strategisch beleidsplan 2018-2022. Daarmee zal er de komende jaren 

vooral ingezet moeten worden op implementering en borging. Aan de slag dus.  

Financiële vooruitzichten en strategisch HRM 

Er staat voor de komende jaren een significante ombuiging/bezuiniging op het 

programma van het Schoonhovens College. De opgave voor de komende jaren in totaal 

is: € 2.002.000. Een krimpend leerlingaantal is hier debet aan.  

Om deze ombuiging op structurele wijze te realiseren zal enerzijds gebruik gemaakt 

moeten worden van alle mogelijke instrumenten op het gebied van strategisch HRM. 

Gedacht kan hier worden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierbij gaat het niet 

alleen om ‘eerder stoppen met werken’ (ook de titel van een notitie over dit onderwerp) 

voor de oudere werknemer (60+), maar ook over het in kaart brengen van de 

verwachtingen van het voltallige personeel ten aanzien van balans tussen werk en privé. 

In 2016/2017 is hier een start mee gemaakt middels de notitie ‘Wat kun je doen met je 

basisbudget’ en het nauwkeurig in kaart brengen van het doel van het spaarbudget per 

werknemer. Vitaliteitsbeleid behoort tenslotte ook tot de instrumenten van HRM.      



15OM Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven 

 

42 

 

 

Begroting 2018 (gecomprimeerd, met de realisatie 2016, 2017) 
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Begroting 2018 in detail, met vergelijking realisatie 2016-2017 
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Balans ontwikkeling 2015-2017 

 

De ontwikkeling van de balans laat een duidelijke stijging van het balanstotaal zien. 

Voorheen ontstond de groei door mn. de groei in de voorzieningen en hierdoor de 

liquiditeit. In 2017 zijn de liquide middelen met bijna € 500.000 gestegen door een 

positief resultaat van € 270.000 en een lagere investering ten opzichte van de 

afschrijving, waardoor de MVA met  € 100.000 is afgenomen. Tezamen met de mutaties 

in voorzieningen en kortlopende vorderingen en schulden is het balanstotaal met 

€500.000 toegenomen. 

 

In de continuïteitsparagraaf betreffende de meerjarenbalans zal de verwachting van de toekomstige 

balanspositie worden toegelicht. 
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Continuïteitsparagraaf 
 

Meerjarenperspectief 

De schoolorganisatie heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten doen naar de 

leerlingpopulatie en haar voorkeur in onze regio. In voorgaande jaren bleek de praktijk 

gunstiger uit te pakken dan de prognose tot afgelopen 3 jaar de werkelijke aanmelding 

zich onder de prognose bevond. Ook het Ministerie (DUO) is gekomen met prognoses. 

Ondanks groei in de omringende gemeenten vanwege nieuwbouw wordt vastgehouden 

aan de oorspronkelijke prognosecijfers. De demografische piek is in 2015 geweest 

waarna het leerlingaantal is afgenomen en nog verder zal afnemen naar zo’n 1150 

leerlingen. De aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 op de locatie Albert 

Plesmanstraat zijn flink achtergebleven bij de verwachtingen. Hiertoe is de 

meerjarenbegroting aangepast. De daling op de locatie Vlisterweg (vmbo bb/kb) lijkt 

tijdelijk omgebogen, wellicht vanwege de start van een VMBO GL (gemengde leerweg) 

richting. 

 

Ons personeelsbestand vertoont een hoge vertegenwoordiging in de leeftijdscategorie 

boven de 58 jaar, dat heeft effect op de huidige inzetbaarheid (vb ouderenregeling), 

maar ook op de aanstaande vervangingen. Onze school heeft op de persoon, per vak en 

per OP-schaal in kaart wat de vermoedelijke uittreeddata zijn van de betreffende 

(oudere) collega’s. De daling in het leerlingaantal en de demografische uitstroom van 

onze docenten lijkt synchroon te lopen, maar op locatie en vakgebied ontstaat er frictie. 

Met een uitgekiend werving & selectie beleid, een flexibele schil en de uittreeddata te 

beïnvloeden wordt gepoogd dit soepel te doen laten verlopen. Het strategisch HRM met 

de strategische personeelsplanning is scherp in beeld. Formatieve consequenties zijn 

onderdeel van het gesprek over de personele invulling 2018-2019 en verder. 

 

Met intern en extern gefaciliteerde opleidingen wordt gepoogd docenten op een hoger 

niveau te krijgen en te behouden voor onze school. Daarnaast hebben we goede 

contacten binnen de opleidingsinstituten in de regio en participeren we in het Platform 

risicoregio rijnstreek. Binnen dit platform worden vernieuwende concepten gestimuleerd 

wat ertoe bijdraagt voldoende docenten voor het onderwijs te behouden en aan te 

trekken. Met name de zgn. tekortvakken hebben de aandacht. In 2017 heeft dit platform 

redelijk stilgelegen. 

 

Voor het OOP is ook duidelijk in beeld wat de vermoedelijke uittreeddata zijn. Het risico 

voor de continuïteit van het primaire proces is hierin minder groot, omdat de 

vervangbaarheid (op termijn) aanwezig is. Op het gebied van kwaliteit en kwantiteit is 

het OOP-bouwwerk voor de staf en overig OOP op beide locaties in beeld gebracht. 

Binnen bepaalde deelgebieden van het OOP is sprake van een te hoge formatie. Om de 

staf op dit kwalitatieve niveau te houden in de context van een dalende bekostiging 

vanwege een afnemend leerlingaantal noopt de organisatie te kijken naar andere 

samenwerkingsvormen en te zoeken naar creatieve oplossingen. Dit is een nadrukkelijk 

onderdeel van de bespreking in de RvT (zie het verslag RvT). 
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De directie is gedurende enige jaren in dezelfde samenstelling gebleven en via natuurlijk 

verloop valt hierin in de komende jaren geen ontwikkeling te verwachten. Het college van 

bestuur zal per 1 juni 2018 vertrekken, waarbij gekozen kan worden voor een andere 

invulling. In de samenstelling van de afdelingsleiders gaat op de locatie Albert 

Plesmanstraat ook een aanpassing plaatsvinden, doordat 2 van de 4 afdelingsleiders 

vertrekken en er 1 positie wordt vervangen. Daarnaast verandert de afdelingsstructuur 

en komen er 3 verticale afdelingen : MAVO, HAVO, VWO. 

 

Risicobeheersing 

De Raad van Toezicht keurt de begroting goed, die is opgesteld door de directie. Het 

College van Bestuur stelt de begroting uiteindelijk vast. De RvT wordt periodiek 

geïnformeerd over de financiële stand van zaken en de overige niet-financiële zaken die 

spelen. Elementen uit het toezichtskader worden zo mogelijk ingebed in deze rapportage. 

De directie ontvangt uitgebreide periodieke financiële overzichten en op afroep. Ook de 

MR wordt regelmatig via het College van Bestuur op de hoogte gehouden en volgt hierbij 

de planning & control cyclus, die is opgenomen in de jaarkalender. 

Overig toezicht 

De MR houdt toezicht op diverse aspecten van de bedrijfsvoering, conform de Wet 

Medezeggenschap en heeft hierin advies- of instemmingsrecht, maar daarnaast ook 

informatierecht op diverse thema’s. De MR is compleet en actief en volgt de jaarkalender. 

De oudergeleding van de MR houdt toezicht op de hoogte van de te innen 

schoolbijdragen. Informeel wordt de ouderraad hier ook van in kennis gesteld. Het beleid 

is dat de school een hoge kwaliteit wil leveren tegen een betaalbare prijs voor ouders. 

Waarbij het wettelijk kader dat onderwijs in beginsel “kosteloos” is voor ouders wordt 

onderschreven. De Stichting Ouderraad heeft het Elk kind doet mee – fonds opgericht 

voor ouders die niet in staat zijn de volledige ouderbijdrage te kunnen voldoen. Onder 

voorwaarden kan hierop een beroep worden gedaan. 

Overig formeel toezicht vindt plaats door de accountantsdienst op basis van het 

controleprotocol. Na het indienen van de Jaarrekening aan het Ministerie vindt ook daar 

toetsing plaats. 

De inspectie voor het onderwijs verricht toetsing op de kwaliteit van het onderwijs op een 

breed spectrum van aspecten op basis van bij hen beschikbare data. Tevens verrichten 

ze periodiek gericht onderzoek naar afdelingen of op thema’s. 

 

Administratievoering 

Het Schoonhovens College voert haar boekhouding in het pakket AFAS. Uit risico-

overweging is de uitvoering van de salarisverwerking bij het administratiekantoor 

gelaten. Tevens verrichten zij de communicatie met UWV, ABP en belastingdienst. De 

overige personele administratieve handelingen zijn geïnsourced. 

 

De financiële administratie wordt 6 jaar door de school zelf gevoerd. Het 

administratiekantoor verrichtte een rol in het betaalbaar stellen van de facturen om de 

controle technische functiescheiding (CTFS) zuiverder in te richten, maar na hun 

faillissement is dit geïnsourced, waarbij het CvB ondertekent en de finale betaling 

verricht. Het administratiekantoor assisteert bij het opstellen van de jaarrekening en 

dient als vraagbaak.  
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Risico’s in de omvang van de administratie is wat dat betreft afgedekt. Het 

administratiekantoor biedt de mogelijkheid om (op interim basis) werkzaamheden voor 

ons te verrichten. In 2017 zijn hierin geen verdere ontwikkelingen. 
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Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht) 

 

Onder de Governance ontwikkelingen wordt de interne beheersing en het toezicht 

genoemd, waaronder de planning & controlcyclus. 

 

Planning & Control cyclus 

De Planning en Control cyclus is een controlesysteem in de tijd, waarbij periodiek de 

financiële thermometer in de organisatie wordt gestoken. Op hoofdlijnen is er een 

(interne) risicoinventarisatie gemaakt ten behoeve van de beoordeling van het 

weerstandsvermogen van de organisatie en het benodigde eigen vermogen.  

 

Een intern financieel controlesysteem biedt voor bestuur en directie betere controle- en 

sturingsmogelijkheden, gevoed door de maandelijks door het financiële pakket  

verstrekte personele managementinformatie. De directie ontvangt periodiek een 

kwartaalrapportage op grootboekniveau en een betalingsoverzicht per personeelslid. Hier 

wordt hier een verschillenanalyse aan toegevoegd en een verdiepingsslag richting de 

locaties. Deze kwartaalrapportage wordt ook aan de Raad van Toezicht verstrekt.  

Personeelsmutaties worden tijdig aan de gehele directie zonder uitzondering gemeld, 

besproken en in de vergadering geaccordeerd. 

De jaarrekeningscyclus, het formatieplan en het begrotingstraject (inclusief 

uitgangspunten begroting) zorgen voor een periodieke terugblik en vooruitblik op de 

belangrijkste financiële aspecten door de administratie, de directie en het bestuur. 

 

Tevens is het in 2015 gedefinieerde Toezichtskader van de Raad van Toezicht het 

richtinggevend document voor de aanlevering van gegevens zodat gestructureerd de RvT 

haar toezichthoudende rol professioneler kan vervullen. 

 

In 2017 is het treasurystatuut herzien en vastgesteld. 
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Risicoinventarisatie 
 

Adequaat risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van de Governance van 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven.  

Governance bestaat uit vier samenhangende elementen: toezicht, verantwoording, 

sturing en beheersing. Risicomanagement, oftewel risicobeheersing, heeft betrekking op 

het sturen en het monitoren van de realisatie van de (strategische) doelstellingen van 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven. Deze doelstellingen vloeien voort 

uit uw missie, visie en strategie én uit de huidige en toekomstige plaats van Stichting 

Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven in de onderwijssector en de regio.  

In het voorjaar van 2016 is de risicoinventarisatie met de financiële doorrekening 

opgesteld. Het inventarisatiemodel van onze accountant Van Ree is ingevuld n.a.v. een 

brainstormsessie met keyplayers in de organisatie. Het CvB en het hoofd Financiën 

hebben dit model verder ingevuld en beheersmaatregelen geformuleerd, hetgeen is 

getoetst door de dhr. Bergman accountant bij Van Ree. Er zijn 41 risico's 

geïnventariseerd die zijn gewogen voor kans x impact. Tevens zijn de 

beheersmaatregelen globaal weergegeven en de betreffende functionaris die belast is 

met het reduceren van de betreffende risico's. Deze inventarisatie is een dynamisch 

document, waarbij periodiek de risico's kunnen worden herbeoordeeld. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is het door het CvB in samenwerking met het hoofd staf uitzetten van 

de opdrachten aan de verantwoordelijke functionaris. Het is evident dat de grootste 

risico's prioriteit hebben, voor zover we hierop invloed hebben. Daarnaast zitten er quick 

wins tussen, die op korte termijn geëffectueerd kunnen worden. De grote winst is dat de 

risico in kaart zijn gebracht en gekwantificeerd, waarbij we binnen de organisatie de 

opgave om de risico's te reduceren effectief kunnen uitzetten. De onderhavige opdracht 

voor de organisatie is om op afzienbare tijd het benodigde eigen vermogen te realiseren 

en dat in te bedden in de meerjarenbegroting.  

 

In de kwantificering van de risico’s is 5% opgenomen als benodigd voor niet 

kwantificeerbare risico’s, zijnde een basisregel conform de commissie DON. Naast dit 

bedrag van € 647.000 dient nog € 928.800 aangehouden te worden als kwantificeerbare 

risico’s ter dekking van de geformuleerde 41 risico’s voor onze instelling. 

 

Om te voldoen aan de gestelde minimale omvang van het Eigen Vermogen ten gevolge 

van deze risicoinventarisatie dient er op basis van de balansgegevens ultimo 2017 niets 

meer toegevoegd worden aan het Eigen Vermogen. In dit saldo is de claim op het 

Ministerie afgeboekt. Het weerstandspercentage dient 12,1% te bedragen hetgeen voor 

een organisatie met onze omvang als laag kan worden gezien. In de benchmark zou dit 

boven de 15% moeten zijn, hetgeen een stijging van de benodigde omvang van het EV 

van € 394.000 zou betekenen. Dit lijkt een zware opgave in de komende jaren, omdat 

tevens de krimp inzet en hierdoor de baten dalen, waarbij het onzeker is of de formatie 

1-op-1 neerwaarts mee kan bewegen. Dit vergt een nauwkeurige analyse van ons 

personeelsbestand. In het afgelopen jaar is het risico op aanpassing in de 

bekostigingssystematiek afgewaardeerd, waarbij nu bekend is geworden dat dit toch lijkt 

door te gaan, hetgeen een nadelig effect heeft op de toekomstige inkomsten. 

 

Onderstaand de analyse van het risicoinventarisatiemodel Van Ree. 
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Meerjarenbegroting 2018-2021 (n.a.v. mjb VOSABB) 
 

 

In de personele lasten is de taakstellende bezuiniging opgenomen er van uitgaande dat 

dit geëffectueerd wordt in de jaren 2018-2022, teneinde een sluitende exploitatie te 

realiseren. Of dit haalbaar is hangt onder andere af van de uitkomsten van de analyse 

strategische personeelsplanning (2017) en de heroriëntatie op de lessentabel, taakbeleid 

en afdelingsstructuur (ook in 2017). Cruciaal is het realiseren van de structurele 

taakstellende bezuiniging. In fte’s  

Het mogelijk realiseren van nieuwbouw voor de vestiging Vlisterweg biedt kansen op het 

gebied van een daling van het benodigde onderhoud en qua energieverbruik. Er is in de 

afgelopen jaren echter veel intern verbouwd waarvan de boekwaarde nog meer dan € 

360.000 bedraagt. Het is hierbij evident dat er geen nagelvaste investeringen meer 

plaatsvinden op de locatie Vlisterweg. Op de locatie Albert Plesmanstraat speelt naast 

vervangingsinvesteringen alleen een wens tot verduurzaming in combinatie met een 

klimaatbeheersingssysteem. 

De verwachting is dat de post personele voorzieningen zal dalen en dat het eigen 

vermogen in 2017 nog licht zal toenemen conform de meerjarenbegroting. De overige 

baten en lasten blijven op het gebied van huisvesting en beheer en administratie redelijk 

constant op de component huren na (gebruik gymzaal en inhuur Bergambachterstraat) 

en op de andere deelgebieden fluctueren ze licht mee met het leerlingaantal. 
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Meerjarenbalans 2015-2021 
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Toelichting meerjarenbalans 
 

De meerjarenbalans biedt een globaal beeld in de ontwikkeling van de 

eindejaarsontwikkelingen in de komende jaren. Bij de materiële vaste activa is rekening 

gehouden met de afschrijvingen en is er een vervangingsinvestering opgenomen. In het 

licht van de mogelijke herbouw locatie VW, is na 2018 elk jaar €100.000 minder 

opgenomen. Deze MIP is na 2017 technisch van aard en ontbeert een locatie specifieke 

invulling. In deze begroting is de claim op het ministerie afgeboekt. De vorderingen zijn 

constant gehouden, waardoor de liquiditeit een saldopost is.  

Met de effecten van de nieuwbouw Vlisterweg is geen rekening gehouden. Zodra hier 

cijfermatig meer over bekend is zal een aparte businesscase gemaakt worden, waarin de 

eigen bijdrage, vrijval voorziening onderhoud, versnelde afschrijving van de huidige  

investering in het pand wordt opgenomen. 

Aan de passivakant beweegt het Eigen Vermogen mee met de exploitatie-ontwikkeling. 

Conform MOP is de voorziening Groot onderhoud opgenomen, hierbij is wel het 

dakonderhoud AP meegenomen in het licht van de investering in zonnepanelen. De 

voorziening Jubilea laat een daling zien i.v.m. het dalend personeelsbestand. 

De voorziening spaarverlof loopt in de komende jaren redelijk leeg, uitgaande dat er 

geen nieuwe spaarders bijkomen. De overige (personele) voorzieningen lopen terug 

omdat er een afbouw plaatsvindt van oude spaarsaldi, maar anderzijds er nog een 

opbouw plaatsvindt in verband met het Persoonlijk Budget vanuit de laatste cao-

aanpassing. 

De crediteuren en kortlopende schulden zijn constant gehouden. De belastingen, 

pensioenen en overlopende schulden zijn afgebouwd naar rato van de dalende 

personeelslasten. De overlopende schulden worden met name gevuld door de opbouw 

vakantierechten. 

Het kengetal solvabiliteit 1 stijgt in de komende jaren sterk, omdat in de meerjaren 

begroting vooralsnog wordt ingezet op een sluitende begroting, wat een zeer lastige 

opgave zal worden, vanwege de noodzakelijke personele inkrimping per 2017 met 

€86.000, 2018 met € 178.000, 2019 met € 432.000 en 2020 met € 546.000.  

Het effect op het aantal medewerkers is als onderstaand becijferd. 
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Per 1 juni 2018 is het CvB in werktijdfactor teruggegaan, hetgeen in 2019 en verder op 0.6 wtf is 

gecontinueerd. In de daling van het OOP zit een deel natuurlijk verloop en op basis van de meest 

recente gegevens. De daling van het onderwijzend personeel is begroot op de minimaal benodigde 

daling in verband met de dalende lesvraag en bekostiging. Buiten deze opgave zijn er nog externen 

werkzaam. 

 


