JAARVERSLAG 2017
MEERWEGEN SCHOLENGROEP

Stichting PCVOE
J.P. Sweelinckstraat 4
3816 PB Amersfoort
033 – 479 4040
meerwegen@meerwegen.nl

INHOUDSOPGAVE

2



1. VOORWOORD



2. LEESWIJZER



3. MEERWEGEN SCHOLENGROEP



4. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT



5. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID



6. KERNCIJFERS ONDERWIJS



7. KERNCIJFERS PERSONEEL



8. FINANCIELE SITUATIE



9. CONTINUITEITSPARAGRAAF



10. ONDERTEKENING



11. BIJLAGEN



12. JAARREKENING 2017

1

VOORWOORD

In dit jaarverslag verantwoorden wij ons aan de raad van toezicht van de stichting
PCVOE en aan andere belanghebbenden. Dit verslag is een integraal verantwoordingsdocument over het gevoerde beleid in het kalenderjaar 2017. Integraal betekent dat wij ons in samenhang verantwoorden over alle beleidsterreinen van de
Meerwegen scholengroep. Daarbij volgen wij de richtlijn Jaarverslaggeving
Onderwijs, zoals deze door het ministerie van OC&W is opgesteld.
Het kalenderjaar 2017 was een intensief beleidsjaar. Er lag het verder uitvoeren van
ingezet (nieuw) beleid op basis van de herijking en herinrichting van ons werk en de
bijbehorende werkprocessen. Daarnaast zijn we gestart met het voeren van een
brede dialoog over onze identiteit in relatie tot onze visie op onderwijs. Tijdens onze
eerste onderwijswerkconferentie hierover hebben we dankbaar gebruik gemaakt van
kennis, ervaring en expertise binnen en buiten de scholengroep. De centrale rol die
leerlingen hierin hebben gespeeld (en sindsdien zijn blijven spelen) is van hele grote
waarde gebleken.
Ondertussen zijn we in staat geweest het goede te behouden en wat snel verbeterd
moest worden, ook daadwerkelijk te verbeteren. Het meest in het oog springen de
onderwijsresultaten en de financiële positie van de scholengroep. Ons profiel van
een brede scholengroep, opgebouwd uit zes sterke merken, maken we opnieuw
waar met uitstekende onderwijs- en uitstroomresultaten van ons praktijkonderwijs tot
en met onze vwo-afdelingen. Deze resultaten worden ondersteund en winnen aan
waarde wanneer we kijken naar de mate van tevredenheid onder leerlingen en ouders. Het financieel herstel zoals dat in 2016 is ingezet, zet zich verder door in 2017.
Hoe we dit hebben gedaan en welke resultaten dit heeft opgeleverd, leest u in dit
jaarverslag. Wij nodigen u graag uit dit te doen en daarop te reageren.
Amersfoort, 18 april 2018
L.J. Kentson
college van bestuur
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LEESWIJZER

Voor u ligt het jaarverslag van de Meerwegen scholengroep uitgaande van de
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE).
Het jaarverslag is opgedeeld in twee onderdelen: de verantwoording over het
gevoerde beleid en de verantwoording over de financiën, de jaarrekening.
Hoe leest u dit jaarverslag?
Dit jaarverslag is een onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We doen
hierin verslag van de realisatie van de doelen die zijn geformuleerd in het
strategisch beleidsplan 2015-2018 en het jaarplan 2017.
Het verslag start in hoofdstuk 3 met een beschrijving van de scholengroep. In hoofdstuk 4 verantwoordt de raad van toezicht zich over het afgelopen jaar. In het hoofdstuk daarna wordt ingegaan op het gevoerde beleid en de resultaten die daarmee
bereikt zijn. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt inzicht gegeven in de kerncijfers
Onderwijs en Medewerkers. De hoofdstukken 8 en 9 geven achtergrondinformatie
over de financiële situatie van de scholengroep, inclusief de belangrijkste risico’s die
daarbij een rol spelen. In hoofdstuk 11 en volgend zijn de bijlagen, waaronder de
jaarrekening, opgenomen.
Waar wordt het jaarverslag voorgelegd en besproken?
Jaarlijks verantwoordt het college van bestuur zich over het gevoerde beleid in het
jaarverslag aan de raad van toezicht. Het verslag wordt besproken met de
schooldirecties en met de medezeggenschapsraad. Het wordt vastgesteld door het
college van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. Na goedkeuring
vindt publicatie plaats via onze website. De accountant beoordeelt het jaarverslag,
controleert de jaarrekening en voorziet deze van een controleverklaring. Het verslag
wordt vervolgens verzonden aan het ministerie van Onderwijs (uitvoerder: DUO).
Reageren?
Heeft u een vraag over dit jaarverslag? Of wilt u reageren? Dat kan via:
meerwegen@meerwegen.nl
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MEERWEGEN SCHOLENGROEP

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de reden van bestaan en de
organisatiestructuur van de scholengroep. Tijdens de onderwijswerkconferentie in
september zijn wij hierover de dialoog aangegaan. Begin 2018 stellen wij ons
nieuwe verhaal, vertaald in een manifest met een nieuwe missie en visie, vast.



MISSIE EN VISIE
Missie
Wij zijn er voor het onderwijs aan onze leerlingen. In onze kennismaatschappij zijn
kennis, vaardigheden en een persoonlijke levenshouding bepalend voor de mate
waarin mensen maatschappelijke kansen krijgen. Dat maakt de noodzaak van kwalitatief hoogwaardig onderwijs groot.
Visie
De samenleving wordt steeds complexer. Secularisering, globalisering en technologisering gaan gepaard met een toenemende hang naar individualisme en materialisme. Dit doet een groeiend appel op het onderwijs. Opvoedingstaken die voorheen
bij het gezin thuishoorden, worden nu bij de school gelegd. De vaste kernwaarden
van vroeger zijn om ons heen minder herkenbaar.
Binnen de Meerwegen scholengroep streven wij naar betrouwbaarheid, binding en
integriteit. Wij zoeken de inspiratie in Gods woord zoals verwoord in de Bijbel. In
dialoog met elkaar geven wij vorm aan uitdagend en eigentijds onderwijs met een
open oog naar de samenleving. Persoonlijke waarden, geworteld in de
(protestants-)christelijke traditie, vormen ons uitgangspunt. Onze leerlingen zijn de
dragers van de toekomst, ieder met de talenten aan hem of haar toevertrouwd. Ons
doel is het om leerlingen te helpen die talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te
leren gebruiken, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Wij willen dat onze leerlingen naast individuele aandacht ook aandacht voor de ander en voor de samenleving ervaren, vanuit een betrokken en kritische houding.
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ORGANOGRAM



COLLEGE VAN BESTUUR
De Meerwegen scholengroep gaat uit van de Stichting voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE), statutair gevestigd in de gemeente
Amersfoort. Het college van bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor de
scholengroep. Het bestuur bestaat uit:
• L.J. Kentson, voorzitter;
• J.V. Ruiter, lid en plaatsvervangend voorzitter, tot 1 juni 2017.
Na pensionering van de heer J.V. Ruiter heeft de raad van toezicht besloten de
omvang van het college van bestuur te wijzigen naar een eenhoofdig bestuur.



RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PCVOE
De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van het college van bestuur. De raad bestaat uit:
• R. Erwich, voorzitter, tot 1 oktober 2017;
• mevr. M.A. Vermeer, voorzitter, sinds 1 oktober 2017;
• J. Huisman, vice-voorzitter en secretaris, tot 1 januari 2018;
• H. Geerts;
• mevr. S.H. Koning – Klapwijk;
• A.G. Lengkeek, vice-voorzitter vanaf 1 januari 2018
• R. Zondervan, sinds 1 oktober 2017.



DIRECTIES VAN DE SCHOLEN
De scholen worden geleid door de rector of directeur, in sommige gevallen samen
met de plaatsvervangend rector.
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• Accent Praktijkonderwijs Amersfoort en Accent Praktijkonderwijs Nijkerk: J.T. van
Heerikhuize, directeur;
• Corderius College, Amersfoort: E. Boerma, rector en C. van den Brink, plaatsvervangend rector;
• Corlaer College, Nijkerk: A. Smit, rector en N. Botting, plaatsvervangend rector;
• Farel College, Amersfoort en Oostwende College, Bunschoten: T.J. van der Leij,
rector en E.A. Ruiter, plaatsvervangend rector;
• Het Element (inclusief taalcentrum I en II), Amersfoort: W. van Deijk, directeur
(tot 1 augustus 2017). Vanaf 6 november 2017 is K. Janssen benoemd in de
functie van directeur.



STAF- EN BESTUURSBUREAU
In het stafbureau zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. De afdelingen
secretariaat, personeel & organisatie, financiële zaken en beheer (inkoop, onderhoud en ICT) zorgen samen voor ondersteuning van, en advisering aan de scholen
en het college van bestuur. Het stafbureau wordt aangestuurd door:
• R. Straathof, interim directeur stafbureau.
Het bestuursbureau wordt gevormd door de controller, de bestuurssecretaris en de
managementassistenten. Zij worden door het college van bestuur aangestuurd.
Nadat in 2017 is besloten over de vernieuwde structuur en aansturing van het stafbureau is eind 2017 gestart met de werving van een directeur.
Per 1 april 2018 start de nieuwe directeur.



MEDEZEGGENSCHAP
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met
onderwerpen die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten
worden of die voor alle scholen en het stafbureau van belang zijn. In de GMR zijn
naast medewerkers ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Onderwerpen die
slechts één school aangaan, worden in de eigen deelraad (DMR) besproken. In
2017 bestond de GMR uit:
• G. Hahn, Corlaer College, voorzitter (medewerker);
• I. Steur, Accent Nijkerk (medewerker);
• K. Boer, Accent Nijkerk (medewerker);
• W. Buddelmeijer, Accent Amersfoort (medewerker).
• R. Corbeij, Corderius College (medewerker, afgetreden);
• J.P. Ouwens, Corderius College (medewerker, aangetreden);
• J. Buter, Corderius College, vice-voorzitter (medewerker)
• R. Blauw, Corderius College (ouder, aangetreden);
• I. van der Werf, Corderius College (ouder, afgetreden);
• P. Ruijterlinde, Corlaer College (ouder);
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• M. Bos, Corlaer College (medewerker);
• J. Jonker, Corlaer College (ouder);
• S. van Leeuwen, Farel College (medewerker);
• B. Zaat, Farel College (medewerker);
• T. Wijntjes, Farel College (leerling, afgetreden);
• L Ciebrant, Het Element (medewerker)
• D. Nagelkerke, Het Element (ouder, afgetreden);
• L. Groenwold, Het Element (medewerker);
• A. Hilhorst, stafbureau (medewerker).
In 2017 heeft de GMR zes keer vergaderd en instemming/positief advies gegeven
t.a.v.:
• strategisch beleidsplan 2017-2020;
• het jaarverslag 2016 (incl. de jaarrekening) en het accountantsverslag 2016;
• kaderbrief 2018;
• voorjaarsbegroting 2017;
• de meerjarenbegroting 2018-2022;
• het jaarplan 2017;
• de vakantieregeling 2018/2019;
• de profielschets en benoeming van twee rvt leden;
• het examenreglement 2017/2018;
• Arbojaarplan 2016/2017 en 2017/2018;
• besluit tot eenhoofdig college van bestuur;
• bezoldiging rvt leden;
• kaders voor het persoonlijk budget;
• rol van de arbocoordinator;
• statuut, reglement en huishoudelijk reglement medezeggenschap;
• Treasurystatuut;
• vragenlijst medewerkersonderzoek 2017;
• gunning van de aanbesteding van de arbodienstverlening;
• besluit tot toetreding tot de nog op te richten coöperatie voor de doordecentralisatie van huisvestingsgelden;
• samenwerking Prisma – Vakcollege onder de naam Het Element.



CODE GOED ONDERWIJSBESTUUR
De Meerwegen scholengroep onderschrijft de ‘Code Goed onderwijsbestuur’ van de
VO-raad en geeft hier uitvoering aan. Periodiek monitoren wij of we voldoen aan de
elementen die in de code worden genoemd. De code bevat zes lidmaatschapseisen
voor aansluiting bij de VO-raad. Daarnaast staan er in de code 47 richtlijnen voor
goed bestuur waarvoor het principe van ‘pas toe of leg uit’ geldt.
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De Meerwegen scholengroep voldoet aan de zes lidmaatschapseisen die verplicht
worden gesteld, net als aan de 47 richtlijnen.



LEERLINGENAANTAL
Op 1 oktober 2017 had de Meerwegen scholengroep 6634 leerlingen1. Dit is een daling van 1,2% ten opzichte
van vorig jaar. We streven
naar een constante en gelijkmatige ontwikkeling van het
leerlingaantal (in gelijke tred
met de ontwikkeling van het
totaal aantal leerlingen in de
regio Eemland). Voor aantallen per school verwijzen wij u
naar hoofdstuk 11, bijlage 3.
Grafiek 1 Leerlingaantal afgelopen 5 jaar (peildatum: 1 oktober 2017)

Wij streven naar behoud van marktaandeel2. In onderstaande tabel zijn per school
de marktaandelen opgenomen van de vijf plaatsen waar de meeste leerlingen
vandaan komen. Kijkend naar de afgelopen drie jaren, zien we met tevredenheid dat
het marktaandeel redelijk stabiel blijft.
School

Amersfoort

Nijkerk

2017

2016

2015

2017

Accent Amersfoort

0,9%

1,0%

1,0%

-

Accent Nijkerk

0,4%

0,4%

0,4%

3,7%

Corderius

8,5%

8,3%

8,5%

2,5%

Corlaer vmbo

2,9%

2,7%

Leusden
2016

2015

2017

2016

2015

-

-

0,7%

0,5%

0,5%

3,4%

3,5%

-

-

-

2,9%

3,3%

28,2%

28,1% 28,5%

2,9%

21,7% 22,4%

22,0%

0,6%

0,4%

0,5%

Corlaer a/h

1,9%

1,9%

1,8%

23,3% 23,7%

21,2%

0,3%

-

-

Farel

12,3%

11,6%

11,3%

1,5%

1,4%

1,3%

2,4%

2,0%

2,2%

Oostwende

0,1%

0,1%

0,1%

-

-

-

-

-

-

Het Element

3,1%

3,4%

3,3%

0,7%

0,8%

0,9%

2,8%

3,7%

3,6%

Totaal

30,1%

29,4%

29,3%

53,4% 54,6%

52,2% 35,0%

34,7% 35,3%

Tabel 1 marktaandeel per school, per plaats 2015-2017

1

opmerking: bovenstaande leerlingaantallen zijn afkomstig uit de administratie van DUO/Cfi. Dit zijn de
definitieve leerlingaantallen na accordering van de 1 oktober stand door de accountant. De cijfers van
2017/2018 zijn voorlopig. De VAVO leerlingen zijn buiten beschouwing gelaten.
2
Marktaandeel = het aantal leerlingen op de school uit deze gemeente t.o.v. het totaal aantal VO leerlingen in deze gemeente.
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School

Accent Amersfoort
Accent Nijkerk
Corderius

Bunschoten

Soest

2017

2016

2015

2017

2016

2015

-

-

-

0,5%

0,6%

0,6%

2,4%

2,6%

2,2%

-

-

-

-

-

-

0,9%

0,8%

0,7%

Corlaer vmbo

6,6%

6,4%

6,1%

-

-

-

Corlaer a/h

8,6%

8,4%

7,6%

-

-

-

Farel

1,2%

1,0%

0,8%

-

0,6%

0,5%

Oostwende

26,1%

28,6%

31,0%

-

-

-

Het Element

0,5%

0,7%

1,1%

5,6%

6,2%

6,3%

Totaal

45,4%

47,7%

48,8%

7,0%

8,2%

8,1%

Tabel 2 marktaandeel per school, per plaats 2015-2017

10

4

VERANTWOORDING
RAAD VAN TOEZICHT

In dit hoofdstuk verantwoordt de raad van toezicht zich over het toezicht en de algemene gang van zaken binnen de scholengroep. In 2017 is begonnen met het
formuleren van een nieuw toezichtkader. Dit kader zal met ingang van 2018 worden
toegepast.



ROL VAN DE RAAD
De raad van toezicht van de Stichting PCVOE vervult de rol van toezichthouder op
het bestuurlijk handelen en tevens van werkgever en klankbord van het college van
bestuur. De raad verklaart dat de werkzaamheden in onafhankelijkheid zijn uitgevoerd.
Toezichthouder
De eerste rol is het houden van toezicht op het bestuurlijk handelen van het college
van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de scholengroep. De raad
van toezicht houdt integraal toezicht. Dit betekent dat de raad zich bij de vervulling
van zijn taak richt naar het belang van de stichting en naar het belang van de
met de stichting verbonden scholen, alsmede naar het belang van de samenleving.
De raad van toezicht houdt rekening met het feit dat de scholengroep een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De leden van de raad van toezicht hebben in 2017 alle scholen bezocht om kennis
te maken met de rectoren en directeuren en zij hebben zich door hen laten informeren.
Werkgever van de leden van het college van bestuur
In de rol van werkgever voorziet de raad in een goed samengesteld en
functionerend college van bestuur, beoordeelt de raad het college van bestuur en
vervult de raad andere taken die horen bij de rol van werkgever.
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Klankbord/adviseur
De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het college van bestuur en geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur.



TOEZICHT OP STRATEGIE EN BELEID
In 2017 is de raad van toezicht zes keer bijeen gekomen. In deze vergaderingen is
goedkeuring gegeven aan:
• goedkeuring voor de herschreven versie van het strategisch beleidsplan (20-022017)
• verlenging van het contract met de accountant met 2 jaar (20-02-2017)
• goedkeuring van de voorjaarsbegroting (16-04-2017);
• goedkeuring van het Jaarverslag 2016 (16-04-2017);
• goedkeuring van het rooster van aftreden ((16-04-2017);
• definitief besluit tot de wijziging naar een eenhoofdig college van bestuur (16-042017);
• goedkeuring aan het Treasurystatuut (20-06-2017);
• vaststelling van de functiebeschrijving voorzitter college van bestuur (20-062017);
• goedkeuring aan het statuut medezeggenschap (20-06-2017);
• goedkeuring van het besluit tot toetreding tot de coöperatie voor de uitvoering
van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting (03-11-2017);
• besluit dat de rol van vice-voorzitter na het vertrek van de heer Huisman wordt
overgenomen door de heer Lengkeek (02-10-2017);
• goedkeuring van de meerjarenbegroting 2018-2022 (18-12-2017);
• De raad trekt de in 2015 verleende goedkeuring voor het cvb besluit, om de fiscale omissie niet te corrigeren, in (18-12-2017);
• Vaststelling van het reglement voor de remuneratiecommissie, de aanpassing
van het reglement van de kwaliteitscommissie, het directiereglement, het reglement informatievoorziening raad van toezicht en het reglement college van bestuur (18-12-2017);
• benoeming van mevrouw M.A. Vermeer-Hordijk tot voorzitter per 1 oktober 2017.
• benoeming van de heer R. Zondervan tot lid van de raad van toezicht per 1 oktober 2017.
De raad heeft in 2017 gesproken over landelijke en regionale ontwikkelingen,
de positie en strategie alsmede het beleid van de scholengroep. Daarnaast is de
kwaliteit van het onderwijs en het financieel beleid aan de orde geweest. Voor deze
laatste twee onderwerpen zijn aparte commissies gevormd (de auditcommissie en
de commissie onderwijskwaliteit), die dieper op de inhoud in kunnen gaan en de besluitvorming in de voltallige raad voorbereiden.
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Strategie en beleid
De raad van toezicht besprak het Jaarverslag 2016 en keurde het goed. Daarnaast
is uitgebreid gesproken over de plannen van het college van bestuur voor de toekomst van de scholengroep. Belangrijkste thema’s daarin zijn de besturingsfilosofie,
de manier waarop gelden worden verdeeld tussen de scholen en de inrichting en
werkwijze van het staf- en bestuursbureau. Ook is gesproken over de totstandkoming en inhoud van het strategisch beleidsplan van de scholengroep. In 2018 zal dit
tot een nieuw plan leiden. De raad van toezicht ziet daarbij toe op de kwaliteit van
de voortdurende dialoog over de gedeelde waarden binnen de scholengroep.
Kwaliteit van het onderwijs
Om de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsbeleid te kunnen beoordelen heeft de
commissie onderwijskwaliteit gesproken over het jaarverslag, inspectierapporten,
in-, door en uitstroomcijfers (IDU) en een analyse van de onderwijsresultaten (waaronder de examenresultaten). De commissie is in 2017 drie keer bijeen gekomen: op
15 februari, 22 maart en 29 november 2017.
Financiën
Er is een auditcommissie gevormd die de besluitvorming in de raad van toezicht
voorbereidt. Voor deze commissie is een reglement opgesteld. De commissie is in
2017 vijf keer bij elkaar gekomen: op 2 februari, 6 april, 15 juni, 24 oktober en 29 november 2017. In die vergaderingen is o.a. gesproken over: de stand van zaken wat
betreft de financiën na elk kwartaal, het vermogensbeheer, de liquiditeitsprognoses,
het herstelplan financiële positie, het treasurystatuut, het accountantsverslag, de begroting 2018, de voorjaarsbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022. In
het kader van toetreding tot de coöperatie VO voor onderwijshuisvesting in
Amersfoort is een risicoanalyse opgemaakt en deze is met het college van bestuur
besproken.
In het verslagjaar heeft de raad van toezicht in overleg met het college van bestuur
de opdracht voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening geformuleerd. In 2017
werd de jaarrekening 2016 met de accountant besproken en goedgekeurd.
Het accountantsverslag werd besproken en de raad verleende goedkeuring aan de
begroting voor kalenderjaar 2018 en de meerjarenbegroting 2018 - 2022.
Overige ontwikkelingen
De raad van toezicht is regelmatig geïnformeerd over de volgende ontwikkelingen:
de intensieve samenwerking tussen twee VMBO scholen verenigd in Het Element,
te weten het Prisma College en het Vakcollege. Verder de samenwerking tussen de
scholen voor praktijkonderwijs in Amersfoort van de Meerwegen Scholengroep en
Onderwijsgroep Amersfoort onder de nieuwe naam Pr033College en tenslotte over
de ontwikkelingen in Amersfoort rond het integraal huisvestingsplan en de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen.
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Waardering
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de Stichting in 2017 zowel kwalitatief als
financieel goede voortgang heeft geboekt. De raad van toezicht kijkt dan ook met tevredenheid terug op dit jaar en spreekt veel waardering uit aan het college van bestuur, de rectoren en directeuren en alle medewerkers voor hun grote inzet.



ROL VAN WERKGEVER
In 2017 is vanwege pensionering afscheid genomen van de heer J.V. Ruiter als lid
en plaatsvervangend voorzitter college van bestuur. Voor zijn jarenlange inzet voor
de scholengroep is bij zijn afscheid grote waardering uitgesproken.
In 2017 is een remuneratiecommissie gevormd. Deze commissie heeft in een
reglement beschreven wat haar taken zijn.



CONTACT GMR
De afspraak is gemaakt dat het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van
de GMR in de raad zit, mevrouw S. Koning, periodiek aanwezig zal zijn bij de GMR
vergaderingen. Zij is in 2017 bij alle GMR vergaderingen aanwezig geweest.



EVALUATIE VAN HET FUNCTIONEREN COLLEGE VAN BESTUUR
De rvt heeft in augustus 2017 een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter
van het college van bestuur. Er is geconcludeerd dat hij naar tevredenheid functioneert. De arbeidsvoorwaarden zijn aangepast met het oog op het instellen van het
eenhoofdig bestuur en de vernieuwde functiebeschrijving. In november is een
startgesprek gevoerd waarin (ontwikkel)afspraken zijn gemaakt.



FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling raad van toezicht
Het afgelopen jaar zijn twee leden van de raad van toezicht vertrokken.
De heer R. Erwich is per 1 oktober 2017 - na een periode van 7 jaar als lid en vervolgens als voorzitter - teruggetreden vanwege een dienstbetrekking in het buitenland. De heer Huisman is per 1 januari 2018 vertrokken vanwege het aflopen van de
volledige zittingstermijn. In de vergaderingen van de raad van toezicht is stil gestaan
bij hun verdienste voor het toezicht op de scholengroep. De raad van toezicht hecht
eraan om ook in dit jaarverslag hen te bedanken voor hun inzet. Na een open procedure zijn per 1 oktober 2017 twee nieuwe leden benoemd: mevrouw M.A. VermeerHordijk tot voorzitter en de heer R. Zondervan als lid met het aandachtsgebied
onderwijs.
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Evaluatie eigen functioneren
In juni 2017 en januari 2018 is de raad bijeen gekomen onder leiding van een extern
adviseur, de heer H. Wassink. De raad van toezicht heeft gesproken over de manier
waarop de raad samen met het college van bestuur zo efficiënt en zo effectief mogelijk de doelen van de organisatie kan bereiken en evalueren. Daarbij is de raad
bedacht op het vertegenwoordigen van het belang van de morele eigenaren, te weten de huidige en toekomstige ouders, die waarde hechten aan het bestaan van op
christelijke grondslag geïnspireerd onderwijs, in verbinding met de leerlingen en de
medewerkers. De besprekingen hebben geresulteerd in een toezichtkader. Dit zal
worden vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2018. De raad van toezicht wil
jaarlijks zijn eigen functioneren evalueren. Doordat de raad niet op volle sterkte was,
is hier enige vertraging in opgelopen.
Professionalisering
De raad van toezicht is in 2017 lid geworden van de beroepsvereniging VTOI, voor
verdere professionalisering van het toezicht, het uitwisselen van informatie en het
verder ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht.
Rooster van aftreden
De zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid kan eenmaal herkozen worden.
Naam lid rvt

Rol

Datum van aantreden

Einde termijn

M. A.Vermeer-Hor-

voorzitter en lid van remuneratie-

01-10-2017

01-10-2021

dijk

commissie

A.G. Lengkeek

vice-voorzitter, lid auditcommissie,

01-01-2012

01-06-2019

lid remuneratiecommissie
H. Geerts

lid auditcommissie

01-11-2016

01-11-2020

S.H. Koning

lid op voordracht van de gmr en lid

18-04-2016

18-04-2020

01-10-2017

01-10-2021

commissie kwaliteit
R. Zondervan

lid commissie kwaliteit

Tabel 3 Rooster van aftreden raad van toezicht

Bezoldiging
Na berichtgeving vanuit de VTOI over de honorering van raden van toezicht, is door
de raad van toezicht onderzoek gedaan naar de honorering van raden van toezicht
bij andere stichtingen voor voortgezet onderwijs
De raad van toezicht heeft in 2017 vervolgens na overleg met het college van
bestuur en de GMR besloten tot een aanpassing van de bezoldiging en wel zodanig
dat deze in lijn is met de landelijke en regionale ontwikkeling. Dit besluit heeft geleid
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tot de volgende bedragen: de voorzitter ontvangt 11% van het salaris van de voorzitter van het college van bestuur, een lid ontvangt 6%.
De leden van de raad van toezicht hebben over het jaar 2017 de volgende bedragen
ontvangen vanuit de stichting PCVOE:
Naam lid rvt

Bedrag (bruto, incl. btw)

R. Erwich (voorzitter)

€ 12.431,58

M.A. Vermeer – Hordijk

€ 4.143,87

J. Huisman (vice-voorzitter en secretaris)

€ 9.041,16

S.H. Koning

€ 9.041,12

A.G. Lengkeek

€ 9.041,16

H. Geerts

€ 9.040,64

R. Zondervan

€ 2.260,29

Totaal

€ 54.999,82

Tabel 4 Bezoldiging in 2017 leden raad van toezicht

Nevenfuncties
In hoofdstuk 11, bijlage 1, is per lid van de raad van toezicht een overzicht
opgenomen van de nevenfuncties die zij vervullen.
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5

VERANTWOORDING
STRATEGISCH BELEID

In dit hoofdstuk verantwoordt het college van bestuur zich over het gevoerde beleid
en de behaalde resultaten. De focus lag in 2017 op een beperkt aantal onderwerpen
die ons dichterbij het doel van het beste onderwijs op een zo efficiënt en effectief
mogelijke wijze brengen.
Hierna wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot deze doelen.



MANAGEMENT SAMENVATTING
“Stevig doorzetten op de ingeslagen weg”
2017 is het jaar geweest van de doorontwikkeling van nieuw ingezet beleid. Hiertoe
zijn aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur en in de daarmee samenhangende (bedrijfs)processen. Op hoofdlijnen heeft dit betekend:
De governance
In het samenspel met de rvt is gewerkt aan een nieuw toezichtkader. Dit traject is in
mei 2018 afgerond. Gaandeweg dit traject is er tussen de rvt en het cvb overleg geweest over de overgang naar een structureel eenhoofdig cvb. Het zogenoemde
voorgenomen besluit hiertoe is in maart 2017 omgezet naar een definitief besluit.
De gewijzigde manier van besturen raakt niet alleen de verhouding rvt – cvb maar
ook het overleg in, en met het centraal managementteam (cmo). Om het bestuurlijk
draagvlak hierbij verder te versterken en te borgen dat risico’s daar worden gelegd
waar deze worden gelopen (en kunnen worden voorkomen) zijn er expertisegroepen
ingericht onder voorzitterschap van een schoolleider. Deze expertisegroepen adviseren het cmo. De opgedane ervaringen zijn positief; het beleidsvoerend vermogen
van Meerwegen neemt toe onder gelijktijdig groeiend draagvlak binnen het cmo.
De bedrijfsvoering
De herziening van de allocatiesystematiek maakte duidelijk dat er nog aansluitende
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afspraken moesten worden gemaakt rond het structureel financieel herstel van
Meerwegen. Het doel was dit voor de zomer van 2017 te realiseren. Dit is gelukt.
Om de ondersteuning en aansturing op het terrein van de bedrijfsvoering te verbeteren zijn er, met het aantrekken van twee financiële adviseurs voor de scholen, op
personeelsgebied ook aanpassingen doorgevoerd.
De beschrijving van de AO/IB is na een intensief traject net voor de zomer afgerond.
Voor het schooljaar 2017 – 2018 staat nu vooral de implementatie op de agenda.
Om structureel de kwaliteit van de gegevens (tijdig, juist en compleet) op een hoger
niveau te houden, is per 1 augustus op alle scholen eenzelfde, nieuwe begrotingsapplicatie in gebruik genomen.
Doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (IHP/DDC)
Er is veel tijd en energie gaan zitten in het overleg met de gemeente Amersfoort
over de doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen. In een bestuurlijk viermanschap namens de 21 PO-/VO-besturen zijn in december de onderhandelingen
succesvol afgerond. Hiermee ligt de weg open naar duurzaam, effectief en efficiënt
huisvestigingsbeleid onder de directe verantwoordelijkheid van de schoolbesturen,
verenigd in een coöperatief verband.
Diverse onderwerpen
•

De onderwijskwaliteit op alle locaties voldoet (ruim) aan de normen die de inspectie heeft gesteld. Daar waar er excellente afdelingen bestaan, zijn de bevindingen van de inspectie zodanig positief dat handhaving van dit profiel te verwachten is. Ook de verwachtingen t.a.v. nieuwe excellente afdelingen zijn positief.

•

De uitvoering van het beleid rond gezamenlijke inkoop en aanbesteding is ter
hand genomen.

•

Herbezinning op de strategische positie van Meerwegen, leidend tot een onderwijswerkconferentie op 27 september 2017 met als beoogde opbrengst een
nieuw strategisch beleidsplan.

•

Om cyclisch en systematisch aan verbeteringen te werken, is in november voor
de hele stichting een medewerkersonderzoek afgenomen.

•

Ter ondersteuning van het geformuleerde strategisch HRM-beleid is voor deelname gekozen aan het Onderwijspact Utrecht. Meerwegen neemt via het dagelijks bestuur van dit pact deel aan dit regionale verband.

•

Om vanuit bestuurlijk perspectief scherp zicht te houden op de richting, inrichting en verrichtingen binnen de stichting is voor deelname gekozen aan een
VO-raad traject rond bestuurlijke visitatie.
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ALGEMEEN
Het aanpassen van de beleidscyclus
Ons doel voor 2017 was:
Een congruente beleidscyclus die alle lagen van de organisatie met elkaar verbindt
en waar nodig ondersteunt, zodat de ontwikkelingen van de scholengroep als geheel en elke school individueel bij elkaar aansluiten en in dezelfde richting bewegen.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Continu schaven we aan de manier waarop beleid wordt ontwikkeld en daar verantwoording over wordt afgelegd. Verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie leggen, is hierbij de leidraad. Hiertoe is de beleidscyclus deels vernieuwd, zijn
er expertisegroepen opgericht, is er een andere invulling gegeven aan het centraal
managementoverleg en aan het bilateraal overleg. Dit heeft nog niet geleid tot een
volledig congruente cyclus. Dat komt o.a. doordat afgelopen jaar een aantal zaken
nog in ontwikkeling was. Zo heeft de raad van toezicht gewerkt aan het opstellen
van een nieuw toezichtkader. Dit wordt in februari 2018 afgerond. Verder is in het
tweede halfjaar van 2017 veel tijd geïnvesteerd in het proces om te komen tot een
nieuw strategisch beleidsplan. Als dat is afgerond in het voorjaar van 2018, zal
daarna de ontwikkeling rond beleidscyclus nogmaals kritisch onder de loep worden
genomen.
Wat vinden wij ervan?
Wij zijn tevreden over de uitkomst tot nu toe, maar niet zozeer over het tempo
waarin dit tot stand is gekomen. Het is een complex proces dat stapje voor stapje
wordt doorlopen.
Bepalen strategie Meerwegen
Ons doel voor 2017 was:
Een gedragen en financieel duurzaam onderbouwde meerjaren strategie voor
Meerwegen met betrokkenheid van belanghebbenden (o.a. medewerkers, ouders
en leerlingen).
Wat is daarvan gerealiseerd?
Het startpunt was de Onderwijswerkconferentie op 27 september 2017. Samen met
rond de 150 aanwezigen van binnen en buiten Meerwegen is nagedacht over wat
onze scholen tot sterke merken maakt, wat hen bindt, wat zij van elkaar kunnen leren en wat dit voor Meerwegen als groep strategisch betekent.
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De opbrengst van die dag vormde de input voor een manifest op Meerwegen
niveau, met de titel ‘Voor die ene leerling’. De kern van het strategisch beleidsplan,
maar dan in een aansprekende en compacte vorm. Dit document is in breed
verband besproken en bijgesteld.
De planning is dat in februari 2018 een versie kan worden vastgesteld. Deze versie
ligt niet vast voor de komende jaren, maar moet zorgen voor richting, ruimte, ruggensteun en rekenschap en vooral het gesprek daarover in- en extern permanent
faciliteren.
Wat vinden wij ervan?
Wij zijn erg tevreden over de Onderwijswerkconferentie, het enthousiasme van de
deelnemers en wat het aan input heeft opgeleverd. Ook zijn wij positief over het
Manifest en de inhoud ervan. Het bevat een missie en visie die duidelijk maakt waar
wij voor staan en dat uitdaging biedt voor de toekomst.



IDENTITEIT
Maatschappelijke positionering Meerwegen
Ons doel voor 2017 was:
Een gemeenschappelijk beeld van onze maatschappelijke positionering in relatie tot
onze open christelijke identiteit. Scholen kunnen ondanks het gemeenschappelijke
beeld van elkaar verschillen vanwege de doelgroep leerlingen die wordt bediend.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Er is besloten om dit niet als losse activiteit op te pakken, maar onderdeel te laten
zijn van het nieuwe strategisch beleidsplan en de discussie over de Meerwegen
strategie.
Wat vinden wij daarvan?
Wij vinden dit een relevante activiteit, die niet los gezien kan worden van het totaal
van Meerwegen. Daarom is het naar onze mening een goed besluit dit te koppelen
aan de strategische discussie. In het eerder genoemde Manifest krijgt dit een duidelijke plek.
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ONDERWIJSKWALITEIT
Aansluiten op nationale ontwikkelingen rond het curriculum
Ons doel voor 2017 was:
Binnen Meerwegen een platform(omgeving) inrichten waar aan de hand van debat,
dialoog en uitwisseling van inspirerende onderwijspraktijk inhoud wordt gegeven aan
de gezamenlijke onderwijsvisie “het beste onderwijs”.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Het visietraject Onderwijs2032 is afgerond. Inmiddels is het vervolg gestart onder de
naam Curriculum.nu. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich in 2018 over de
vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het Corlaer College heeft zich aangemeld voor het ontwikkelteam ‘Mens en
maatschappij’. In februari 2018 wordt bekend gemaakt welke scholen geselecteerd
zijn.
Wat vinden wij daarvan?
Wij sluiten graag snel aan bij de verwachte opdracht aan het onderwijsveld. Wij zullen dan binnen Meerwegen onze ‘core business’ onderwijs agenderen. Een eerste
stap daarin was de Onderwijswerkconferentie op 27 juli 2017. Dit was de eerste
keer dat in zo’n breed verband binnen Meerwegen over onderwijs werd gesproken.
Na vaststelling van het Manifest zullen we op structurelere wijze vormgeven aan de
dialoog en uitwisseling over ons onderwijs.
Meerwegen opleidingsschool (MOS)
Ons doel voor 2017 was:
Een betere aansluiting van de bekwaamheden van zittende en nieuwe leraren op
onze behoeften door op strategisch niveau invloed uit te oefenen op de lerarenopleidingen, het Platform Onderwijsarbeidsmarkt en andere relevante netwerken.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Op 1 november 2016 vond de kick off van het project MOS plaats en zijn de werkgroepen gestart. Er is veel tijd geïnvesteerd in het opstellen van de subsidieaanvraag in het kader van de regeling ‘Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen’. In december 2016 is de subsidie toegekend.
Inmiddels heeft de projectorganisatie een duidelijke structuur gekregen. Er is een
stuurgroep en een kerngroep geformeerd. Daarnaast is een vijftal werkgroepen actief. Dit alles wordt aangestuurd door de projectleider. In de werkgroepen worden de
resultaten opgeleverd. In november 2017 is de MOS conferentie georganiseerd. De
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opkomst was groot en de feedback positief.
Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt is doorontwikkeld naar een Onderwijspact voor
de regio. Meerwegen speelt hier zowel bestuurlijk als operationeel een rol in.
Wat vinden wij ervan?
De subsidie voor de opleidingsschool geeft ons veel mogelijkheden voor de doorontwikkeling van de MOS, passend bij ons strategisch HRM-beleid. Wij zijn tevreden
over het enthousiasme waarmee de deelnemers in het project aan het werk zijn en
de resultaten die tot nu toe zijn opgeleverd, gericht op accreditatie in 2019.
Het Onderwijspact biedt kansen een structureel antwoord te geven op het aankomende lerarentekort. Onze inbreng borgt dat de MOS en het Onderwijspact elkaar
versterken. Dit vinden wij relevant.
Inrichting expertisegroepen
Ons doel voor 2017 was:
Mede-eigenaarschap bij de scholen en schoolleiders op diverse beleidsterreinen
door het instellen van expertisegroepen die onderwerpen zodanig voorbereiden dat
de bespreking en advisering door het cmo op basis van deskundig voorwerk effectief en efficiënt verloopt.
Wat is daarvan gerealiseerd?
De expertisegroepen komen op regelmatige basis bijeen en bespreken dan onderwerpen die op dat moment relevant of actueel zijn. Door de voorbereiding en voorbespreking in de expertisegroep, verloopt de bespreking in het cmo over het algemeen efficiënter.
Het blijkt soms lastig om een goede aansluiting te realiseren tussen wat er nodig is
voor de beleidskalender en de prioriteiten die de expertisegroep stelt.
Wat vinden wij ervan?
Wij zijn tevreden over de werking van de expertisegroepen tot dusver. Er wordt
serieus en hard aan gewerkt. Het kost echter meer tijd dan verwacht om de expertisegroepen cyclisch en systematisch te laten werken.
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PERSONEEL & ORGANISATIE
Professionaliseren door medewerkers
Ons doel voor 2017 was:
Duidelijkheid voor onze medewerkers wat wij hun vanuit goed werkgeverschap kunnen bieden en wat wij van hen verwachten (op onderwerpen zoals professionaliseringsactiviteiten, leraren- en schoolleidersregister).

Wat is daarvan gerealiseerd?
Wat betreft het Lerarenregister is op initiatief van de GMR een voorlichting verzorgd
door de Onderwijscoöperatie. Nog niet op alle scholen heeft die voorlichting ook
plaatsgevonden voor de DMR of de medewerkers. Uiterlijk 1 augustus 2018 dient de
gegevenslevering afgerond te zijn. Daar is een projectleider voor aangesteld binnen
P&O.
Een ander onderwerp is het Professioneel statuut waarin de zeggenschap van leraren wordt geregeld. Op basis van een algemeen bestuurlijk kader zal elke school
zelf aan de slag gaan om hier verder invulling aan te geven. Ook hiervoor is de
einddatum 1 augustus.
Wat vinden wij ervan?
Het Lerarenregister heeft tijd nodig om draagvlak te krijgen onder de medewerkers.
Wat betreft het professioneel statuut zal tot aan de zomervakantie worden gewerkt
aan de inhoud ervan. Het is belangrijk om hierbij leraren aan zet te laten zijn en de
goede discussies te voeren. Dat kost tijd.
Uitvoeren project stafbureau nieuwe stijl
Ons doel voor 2017 was:
Een stafbureau dat effectieve en efficiënte ondersteuning biedt aan de scholen en
het cvb.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Sinds 16 augustus 2016 is er een interim-directeur in dienst. Eén van zijn opdrachten is het projectleiderschap tijdens het implementatietraject. Inmiddels is de inrichting van het stafbureau nieuwe stijl bepaald en is de benodigde formatie vastgesteld. Op basis daarvan zijn twee financieel adviseurs geworven en een directeur
stafbureau. Onder leiding van de nieuwe directeur, die per 1 april 2018 in dienst
treedt, zullen vervolgstappen gezet worden.
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Wat vinden wij ervan?
Wij zijn tevreden over het resultaat tot nu toe. Een belangrijke succesfactor was de
inzet van competente en betrokken medewerkers. Aangevuld met de nieuwe medewerkers kunnen de beoogde vervolgstappen in gang gezet worden om tot nog betere resultaten te komen.



FINANCIEN, HUISVESTING EN BEHEER
Onderhouden en herijken van financieel beleid
Ons doel voor 2017 was:
Transparant financieel beleid dat bijdraagt aan een gezonde financiële situatie en
voldoende ruimte biedt om het beste onderwijs te blijven geven.
Opstellen beleidsrijke meerjarenbegroting
Ons doel voor 2017 was:
Een duidelijke richting voor de toekomst op strategisch- en op schoolniveau die
voorzien is van een degelijke en duurzame financiële onderbouwing.
Wat is daarvan gerealiseerd?
In 2016 was de allocatiesystematiek onderwerp van discussie. Halverwege het jaar
is daar een besluit over genomen aansluitend bij de besturingsfilosofie. Vervolgens
is deze verdeelsystematiek in de begroting voor 2017 toegepast. De verdeling gaat
uit van de eigen verantwoordelijkheid van de scholen. Middelen die voorheen op
centraal niveau werden aangewend, zijn overgeheveld naar de scholen waardoor zij
eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, risico’s worden belegd waar deze gelopen worden en daarmee beter beheersbaar worden en uiteindelijk een betere sturing op de uitgaven mogelijk wordt. Naast de begroting voor 2017 is er in het voorjaar ook een zogeheten voorjaarsbegroting opgesteld om nog beter te kunnen sturen op basis van de meest recente gegevens. Ook is er een financieel herstelplan
opgesteld op basis waarvan gestuurd wordt op een aantal cruciale kengetallen. Niet
alleen op het niveau van de scholengroep, maar ook op schoolniveau zijn deze kengetallen richtinggevend. Het afgelopen jaar is groepsbreed geïnvesteerd in de
inrichting van de begrotingstool Capisci. Hiermee kunnen scholen en centraal op
een eenduidige manier hun begroting maken en doorrekeningen doen.
Wat vinden wij ervan?
We hebben belangrijke stappen gezet in de richting van een gezonde financiële bedrijfsvoering. De kengetallen geven inzicht in hoe wij ervoor staan en wat de richting
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is waarin we ons verder moeten ontwikkelen. De balans per school vergroot dit inzicht. Zo kan er specifieker en gerichter gestuurd worden.
Dat dit tot resultaat heeft geleid, is zichtbaar in het feit dat alle scholen, op
Het Element na, het jaar met een positief resultaat hebben afgesloten. Door leerlingdaling en investeringen in de samenwerking met het Vakcollege, kent
Het Element een andere situatie. Er wordt gericht gewerkt aan financieel herstel.
Verder ontwikkelen risicomanagement
Ons doel voor 2017 was:
Inzicht in- en beheersing van de belangrijkste risico´s op Meerwegen- en op
schoolniveau.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Ten behoeve van vernieuwde financiële kaders zijn per school en voor Meerwegen
als totaal de risico’s in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze risico’s vertaald in
euro’s. Ook is bepaald welke maatregelen worden genomen om de risico’s te voorkomen, dan wel te verminderen, in het algemeen: te beheersen. Financieel gezien
zijn de nodige reserves aangelegd om zo een buffer te creëren om bepaalde risico’s
te dekken. Hierbij is uitgegaan van conservatieve schattingen.
Wat vinden wij ervan?
Risicomanagement stond al jaren in onze jaarplannen, maar was nooit omgezet in
een structurele aanpak. Dat is nu wel het geval. Risicomanagement is een belangrijk
onderdeel van de besturingsfilosofie en draagt hiermee bij aan de beoogde resultaten van de vernieuwde organisatiestructuur.
Bepalen en inrichten stuurinformatie
Ons doel voor 2017 was:
Schooldirecties en cvb beter in staat stellen te kunnen sturen.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Een werkgroep heeft zich gebogen over kengetallen die relevant zijn voor de
scholen. Op basis van een inventarisatie is voor een set aan kengetallen gekozen
waarmee inmiddels gewerkt wordt. Het doel van die set is om beter inzicht te krijgen
in de situatie van de school en als basisinformatie om te kunnen sturen.
Vanwege personele onderbezetting zijn nog niet alle kengetallen geoperationaliseerd. Dit zal de komende periode gaan gebeuren nu de bezetting op de financiële
administratie weer op peil is.
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Wat vinden wij hiervan?
Het is belangrijk dat er een set is vastgesteld. Het concretiseert financieel beleid,
maakt ontwikkelingen transparanter en draagt zo bij aan een gezonde financiele situatie.
Het organiseren van gezamenlijke inkoop en contractbeheer
Het doel voor 2017 was:
Besparingen door efficiënter (goedkoper) in te kopen en een betere beheersing van
contracten.
Wat is daarvan gerealiseerd?
Het bedrijf Inkopenvoor neemt voor 1 dag in de week de inkoopfunctie op zich en
ondersteunt de scholen en het stafbureau waar nodig. Zij hebben voor ons de belangrijkste zaken opgepakt, waaronder het inrichten van de contractadministratie- en
beheer en het uitvoeren van een aantal onderhandse en Europese aanbestedingen.
Wat vinden wij hiervan?
Sinds de inzet van Inkopenvoor, nu een jaar geleden, zijn er belangrijke stappen gezet in de goede richting, waardoor wij steeds meer voldoen aan geldende wet- en
regelgeving op dit terrein.. Daarnaast zijn de eerste resultaten van het efficiënter
(goedkoper) bekend. Deze stemmen tot tevredenheid en nodigen uit tot meer.
Deelnemen aan opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Amersfoort en doordecentralisatie (DDC) van huisvestingsgelden
De VO-kamer heeft samen met de gemeente Amersfoort een visie-ontwikkelingsproject doorlopen dat uiteindelijk moet resulteren in een integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) gebaseerd op doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen.
Het doel is:
Een efficiëntere, toekomstgerichte en duurzame huisvesting van betaalbare kwaliteit
door bundeling van krachten van onderwijsbesturen en gemeente (IHP/DDC).
Wat is daarvan gerealiseerd?
Alle schoolbesturen PO en VO in Amersfoort hebben op 14 september 2017 uitgesproken de bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de doordecentraliseringsovereenkomst, zoals uit-onderhandeld met het college van B&W van de gemeente Amersfoort. Het onderhavige proces heeft vele jaren in beslag genomen.
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Onderdeel van deze overeenkomst is de oprichting van een coöperatie voor de uitvoering van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting en daarmee de realisatie van
het integraal huisvestingsplan (IHP) in coöperatief verband. In het eerste kwartaal
van 2018 zal deze coöperatie worden opgericht.
Wat vinden wij ervan?
Dit is een langlopend en complex traject geweest dat veel tijd heeft gekost, maar uiteindelijk met een positief resultaat kan worden afgesloten. Wij zijn blij met deze uitkomst, omdat het ons in staat stelt onze gebouwen beter te laten aansluiten op het
onderwijs dat wij voor ogen hebben. Dankzij dit resultaat kunnen wij nu snel starten
met het voorbereiden en plannen van de nieuwbouw van Het Element.



HORIZONTALE DIALOOG
In 2017 hebben we veel tijd geïnvesteerd in het opstellen van een nieuw strategisch
plan voor Meerwegen. Dit hebben wij gedaan aan de hand van de inbreng van
interne en externe stakeholders. Zo is er een onderwijswerkconferentie georganiseerd waar medewerkers, leerlingen, ouders en externe betrokkenen bij aanwezig
waren. Uiteindelijk is daar het Meerwegen Manifest uit voortgekomen. Het Manifest
hebben wij in verschillende ronden voor feedback voorgelegd aan diverse gremia.
Op basis van deze feedback zijn weer aanpassingen gedaan. Aan de hand van het
nieuwe strategisch beleidsplan zullen wij ook de indeling van ons jaarverslag aanpassen en hiermee een andere en rijkere invulling geven aan onze verantwoordingsplicht. De ingezette lijn, waarbij feedback wordt gevraagd, zetten wij voort.
Feedback van leerlingen, ouders en medewerkers krijgt een vaste plek in onze beleidscyclus waarbij we meer gebruik zullen maken van digitale middelen. Zie hiervoor www.voordieeneleerling.nl als resultaat van de Onderwijswerkconferentie.
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6

KERNCIJFERS ONDERWIJS

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal aspecten die te maken hebben met
de kwaliteit van ons onderwijs. Het onderwijs wordt gemaakt op onze scholen. Deze
brengen elk jaar een eigen jaarverslag uit. Wij verwijzen u naar die verslagen om
een gedetailleerd beeld te krijgen van onze scholen.



TEVREDENHEID OUDERS EN LEERLINGEN
Minimaal eens per twee jaar onderzoeken onze scholen de tevredenheid van ouders
en leerlingen. De resultaten van de afgelopen twee jaar zijn in onderstaande grafieken weergegeven. De uitkomst is een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

Grafiek 2aTevredenheid leerlingen in 2015-2017
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Grafiek 2bTevredenheid ouders in 2015-2017

Elke school trekt conclusies op basis van de tevredenheidonderzoeken en neemt
gericht actie op die gebieden waar verbetering nodig/gewenst is. Dit is ook onderwerp van gesprek in het bilateraal overleg tussen het college van bestuur en de
schooldirectie. Het college van bestuur is tevreden over de cijfers die ouders en
leerlingen toekennen aan onze scholen, gezien onze huidige norm van minimaal het
cijfer 7 in relatie tot de landelijke resultaten.



TOEZICHT DOOR DE INSPECTIE
Onze scholen worden jaarlijks op basis van hun onderwijsresultaten beoordeeld
door de inspectie. De inspectie kijkt naar de examenresultaten, onderwijspositie
t.o.v. advies PO en bovenbouwsucces (de doorstroom van leerlingen). Hieronder is
per school het eindoordeel 2017 weergegeven. Deze resultaten worden twee keer
per jaar besproken tussen college van bestuur en schooldirectie.
Pro

Vmbo basis

Vmbo kader

Vmbo-gl/tl

havo

vwo

Corderius

v

v

v

v

v

Corlaer

v

v

e

e

e

v

e

e

v

Accent

v

Amersfoort
Accent Nijkerk

v

Farel
Oostwende

v

v

v

Het Element

v

v

v

Tabel 5 Overzicht inspectie oordelen 2017 (v= voldoende, o = onvoldoende, e = excellent)
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Het Corderius College, Farel College, Oostwende en Het Element hebben een “voldoende” voor hun opbrengsten. Deze scholen hebben alle het basisarrangement
toebedeeld gekregen door de inspectie. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn
dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de
naleving van wetgeving. Deze kwalificatie betekent dat deze scholen hun zaken
goed op orde hebben. In totaal vijf afdelingen hebben het oordeel “goed” gekregen
en zijn erkend als ‘excellente afdeling’.
Ook Accent Praktijkonderwijs Amersfoort en Nijkerk doen het goed. Zij voldoen aan
de wettelijke eisen gesteld door de inspectie voor deze vorm van onderwijs. Alle
leerlingen ontwikkelen zich volgens een individuele leerroute. De leerlingen stellen
hun eigen leerroute samen met de mentor door het opstellen van een Individueel
Ontwikkelingsplan (IOP). Alle leerlingen hebben een dergelijk IOP. Daarnaast
behalen de leerlingen het niveau dat van hen verwacht mag worden.
Met deze resultaten behoudt Meerwegen met recht de naam een onderwijsgroep te
zijn met zes sterke merken, te weten de scholen.



SLAAGPERCENTAGES
In onderstaande tabel zijn de slaagpercentages opgenomen over de jaren 2015 –
2017.
School

vwo

havo

Vmbo tl/gl

Vmbo-kader

Vmbo-basis

17

16

15

17

16

15

17

16

15

17

16

15

17

16

15

Corderius

88

87

93

90

92

93

99

100

99

-

-

-

-

-

-

Corlaer

97

100 100

97

99

99

91

91

97

97

96

99

96

100

96

Farel

98

96

83

81

96

96

93

93

97

-

-

-

-

-

-

Oostwende

-

-

-

89

92

82

74

91

92

100

100

90

100

88

100

Het Element

-

-

-

-

-

-

73

100

93

93

99

95

98

98

98

91

91

92

87

89

87

93

94

94

96

96

95

98

98

98

Landelijk

Tabel 6 Slaagpercentages 2015-2017

De slaagpercentages van onze scholen zijn over het algemeen goed; ons streven is
een slaagpercentage minstens boven het landelijk gemiddelde.
•

Het Corlaer College laat uitstekende resultaten zien op zowel havo als
atheneum. De slagingspercentages op zowel havo (97%) als atheneum (97%)
zijn uitstekend. De resultaten van basis (96%) en kader (96%) zijn gezien de
populatie prima. Gelet op de omvang van de tl-afdeling is het
slagingspercentage (92%) mooi; alles is erop gericht om dit percentage terug te
brengen naar de 95% of hoger. De doorstroom van havo 4 kan beter, met name
het aantal zittenblijvers (nu 20%) moet in de komende jaren omlaag. In zowel tl2
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als vwo3 bleef de doorstroom wat achter bij de verwachtingen. 10% van de tl2
leerlingen bleef zitten. Dat is een uitzonderlijke situatie in vergelijking met de
afgelopen jaren. Door meer maatwerk, differentiatie, versnellings- en
verrijkingsprogramma’s aan te bieden, wordt de doorstroom gestimuleerd.
• Het Corderius College laat uitstekende examenresultaten zien op de mavo- en
havo-afdeling. De vwo-afdeling scoorde iets beter dan het afgelopen jaar, maar
heeft nog steeds een te laag slaagpercentage. Naar aanleiding van de resultaten
van vorig jaar zijn er maatregelen genomen die in de cursus 2016/2017 nog geen
uitwerking konden hebben, maar die naar verwachting wel doorwerken in de cursus 2017/2018. De regels voor toelating tot de Zomerschool: het “recht” om de
Zomerschool te doen is voor vwo-ers ingeperkt. Daarnaast is met ingang van vorig cursusjaar de bevorderingsnorm van V5 naar V6 aangescherpt, namelijk door
die gelijk te maken aan de zak-/slaag-regeling. Ten aanzien van de vakken die
het afgelopen jaar zwakke of matige resultaten behaalden, zijn verbeterplannen
opgesteld.
• De afdelingen vmbo-t en vwo van het Farel hebben een slaagpercentage boven
de 90%. Dit is uitstekend. Uit de landelijke vergelijking van de examenresultaten
wordt duidelijk dat het vmbo gemiddeld meedoet met dit slaagpercentage. Het
vwo mag zich rekenen tot de 25% best presterende afdelingen van het land. Het
slaagpercentage van de havo-afdeling is met 81% tegenvallend. Met name in het
NG-profiel en het combinatieprofiel NT/NG zijn procentueel veel leerlingen gezakt. Onderzoeksbureau BMC heeft met leerlingen en leraren gesproken om te
achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn van dit resultaat. Deze gegevens in
combinatie met de Wolf-analyses en een eigen analyse van het team vormen de
basis voor een verbeterplan havo bovenbouw.
• Op het Oostwende hebben de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader beide een
prachtig slaagpercentage van 100%. De afdeling vmbo-tl kent een teleurstellend
slaagpercentage van 74%, waar elf leerlingen het examen niet haalden. Dit
slaagpercentage is ongebruikelijk voor het Oostwende College, maar wel in lijn
met de percentielscores uit het verleden. Een grondige evaluatie heeft daarom
ook plaatsgevonden. De teamcoördinator vmbo-tl is in gesprek gegaan met het
team om mogelijke oorzaken te achterhalen. De conclusie uit deze analyses
vormt de basis voor het plan van aanpak om vroegtijdig herhaling te voorkomen
en het rendement te verhogen. Vier havisten haalden het examen niet. Het
slaagpercentage voor het havo komt met 89% wederom uit boven het landelijk
gemiddelde.
• Het Element: de slaagpercentages voor alle drie de leerwegen zijn voldoende
(92%). Basis heeft een slagingspercentage van 98%, kader 92% en de gemengde leerweg 73%. Het slaagpercentage van basis is gelijk aan vorig jaar. Het
slaagpercentage van kader en de gemengde leerweg is lager dan voorgaande
jaren. Dit jaar zijn er in de gemengde leerweg relatief veel leerlingen gezakt. Het
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driejaarsgemiddelde SE-CE van alle leerwegen zijn binnen de marge van 0,50.
Ten opzichte van de landelijke centraal examens cijfers doen veel vakken het
voldoende. Te veel vakken, namelijk 16, hebben een percentielscore in de onderste groep.
• Accent Amersfoort en Nijkerk kennen geen slaagpercentages, maar kijken naar
het niveau waarop leerlingen uitstromen. In Nijkerk zijn de meeste leerlingen uitgestroomd in de richting arbeid (53%). De meeste leerlingen uit Amersfoort zijn
uitgestroomd in de richting leren (38%). Accent Nijkerk en Amersfoort voldoen
ruimschoots aan de verplichte eisen met betrekking tot de uitstroom en bestendigheid van een plek (90% passende uitstroomplek en 75% bestendige plek na 1
en 2 jaar).



VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Voor de prestatiesubsidies met betrekking tot voortijdig schoolverlaten gelden de
volgende normen: voor de onderbouw is dat 1%, voor vmbo 4% en voor de bovenbouw havo/vwo 0,5%. Onze scholen halen deze normen nu al.
De scholen controleren maandelijks de resultaten van de DUO rapportage ‘Uitschrijvingen zonder startkwalificatie’. Eind februari zijn de voorlopige VSV-percentages
beschikbaar, in oktober de definitieve.
School

2015/2016

2014/2015

2013/2014

%

aantal

%

aantal

%

aantal

0,2%

4

0,5%

8

0,8%

13

0,5%

21

0,6%

24

0,7%

27

Gemeente Amersfoort

0,5%

43

0,4%

42

0,4%

37

VO regio Eem en Vallei

0,4%

148

0,4%

157

0,4%

150

Corlaer (02DC)
Corderius, Farel, Oostwende, Element
(14RC)

Tabel 7 Cijfers voortijdig schoolverlaten 2013-2016

Opmerking bij bovenstaande cijfers: in de getallen van 14RC worden ook de leerlingen van het Taalcentrum meegeteld. Dat geeft een vertekend beeld, aangezien dit leerlingen zijn die voor een beperkte periode onderwijs volgen en dan weer doorstromen naar ander onderwijs.



ONDERWIJSTIJD
De normen voor de onderwijstijd – gemeten over de gehele schoolloopbaan - voor
het voortgezet onderwijs zijn: 3700 uur voor het vmbo, 4700 uur voor de havo en
5700 uren voor het vwo. Voor het praktijkonderwijs is de norm 1000 uur per leerjaar.
Het gaat in alle gevallen om klokuren.
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De scholen verantwoorden zich op Scholenopdekaart.nl over de gerealiseerde onderwijstijd. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de dmr (decentrale medezeggenschapsraad). De scholen van Meerwegen hebben aan de wettelijke normen
voor onderwijstijd voldaan.



AFHANDELING VAN KLACHTEN
De Meerwegen scholengroep heeft een interne commissie voor de behandeling van
klachten. Zowel klachten met betrekking tot arbeidsrechtelijke zaken als leerling-zaken kunnen bij deze commissie worden neergelegd. Daarnaast kunnen medewerkers van de scholengroep bij de regionaal georganiseerde Commissie Integriteitszaken melding doen van een misstand binnen de organisatie die het algemeen
maatschappelijk belang schaadt (Klokkenluidersregeling).
Onze insteek is dat klachten zoveel mogelijk worden afgehandeld binnen de school
in dialoog met degene die de klacht uit. Als dat niet mogelijk is, vindt er een gesprek
plaats met het college van bestuur. Pas als dat niet tot tevredenheid leidt, wordt de
klacht voorgelegd aan de interne klachtencommissie.
In 2017 zijn de volgende klachten/bezwaren ingediend:
•

3 klachten betrekking hebbend op de volgende onderwerpen: de ouderbijdrage,
(het gebrek aan) begeleiding van een leerling en het niet overgaan van een leerling. Deze klachten zijn afgehandeld door het college van bestuur.

•

1 bezwaar bij de examencommissie m.b.t. het ongeldig verklaren van een examen. Dit bezwaar is afgehandeld door de commissie beroep van examens.

•

5 bezwaren tegen de schorsing dan wel verwijdering van een leerling. Deze bezwaren zijn afgehandeld door het college van bestuur.



SAMENWERKING
Op het niveau van de scholengroep vindt samenwerking plaats in diverse verbanden
en projecten, waaronder:
• Deelname in de samenwerkingsverbanden Eemland en Noordwest Veluwe in het
kader van passend onderwijs;
• VO-kamer waarin alle besturen voor voortgezet onderwijs in de regio Eemland –
Soest/Baarn deelnemen en samenwerken aan beter onderwijs in deze regio;
• Het havo-hbo project, waarbij VO-scholen samenwerken met hbo-instellingen om
de doorlopende ontwikkellijn en daarmee de aansluiting voor havo-leerlingen te
verbeteren en competenties aan te leren die in het hbo noodzakelijk zijn;
• Meerwegen Opleidingsschool (MOS) waarbij alle scholen van Meerwegen samenwerken met de Hogeschool Utrecht, Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Amsterdam (tot 1 augustus) en de Universiteit Utrecht (vanaf 1 augustus)
inzake het in de praktijk opleiden van aankomende leraren.
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7

KERNCIJFERS
MEDEWERKERS

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op Meerwegen-niveau
beschreven in het afgelopen jaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in een aantal
belangrijke kerncijfers op personeelsgebied, zoals ziekteverzuim en het aantal
medewerkers.



ONTWIKKELINGEN
Insite
In 2017 zijn wij live gegaan met de personeelsdossiers, de Personeelswijzer en de
werkgeversmutaties. Medewerkers kunnen nu naast hun persoonlijke gegevens, salarisstroken en jaaropgaven ook hun personeelsdossier digitaal in InSite bekijken.
Daarnaast kunnen medewerkers via InSite wijzigingen in hun eigen gegevens, zoals
adres en burgerlijke staat, doorgeven.
In de Personeelswijzer staat alles over dienstverband, scholing, persoonlijke ontwikkeling, personeelsregelingen en overige personeelszaken. De Personeelswijzer is
een aanvulling op de CAO VO. De werkgeversmutaties worden via InSite middels
een workflow gedaan. De vestigingsdirecteur is op deze wijze duidelijk(er) eindverantwoordelijk voor zijn eigen werkgevermutaties.



KERNCIJFERS
Personele bezetting
De omvang van het totale personeelsbestand is in aantal mensen gelijk gebleven en
in fte’s licht gedaald. Ultimo 2017 waren er 808 mensen in dienst (in 2016: 808). Het
aantal fte’s daalde van 622 in 2016 naar 621 in 2017. De leeftijdsopbouw is evenwichtig. Er is een verschuiving zowel in personen als in fte’s als het gaat om de
verdeling mannen/vrouwen. De gemiddelde leeftijd is ten opzichte van het vorige
verslagjaar nagenoeg gelijk gebleven: 44 jaar.
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In dienst

Aantal FTE

Mannen

375 (46%)

326 (53%)

Vrouwen

433 (54%)

295 (47%)

Totalen

808 (100%)

621 (100%)

Tabel 8 aantal medewerkers in dienst, peildatum 31 dec. 2017

De vaste formatie bedraagt 532 fte’s; 89 fte’s zijn medewerkers die tijdelijk benoemd
zijn (jaarcontract, tijdelijke uitbreiding, projectaanstelling).
Aantal FTE
Directie

20,3

LB

178,7

LC

173,6

LD

82,7

OOP

149,5

Vervanging

15,8

Totaal

620,6

Tabel 9 aantal medewerkers onderverdeeld naar functiecategorie, peildatum 31 dec. 2017

Verloop
In 2017 traden 100 mensen in dienst en gingen 98 mensen uit dienst.
Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. In onderstaand diagram is zichtbaar gemaakt hoeveel medewerkers er in dienst zijn per leeftijdscategorie, onderverdeeld naar geslacht.

Grafiek 3 aantal medewerkers onderverdeeld naar leeftijdscategorie, peildatum 31 dec. 2017
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Ziekteverzuimcijfers
Het verzuimpercentage over 2017 bedraagt 5,10% en de meldingsfrequentie is 1,15
(het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar). 43,56% van de medewerkers heeft zich in 2017 geen enkele keer ziek gemeld (0-verzuim).
Verzuimpercentage

Meldingsfrequentie

2017

2016

2017

2016

Accent Amersfoort

4,80%

5,87%

1,27

1,66

Accent Nijkerk

12,61%

4,76%

1,02

1,48

Corderius College

4,38%

5,06%

1,39

1,66

Corlaer College

3,88%

3,45%

1,07

1,18

Farel en Oostwende

4,50%

3,81%

0,94

1,12

Het Element (excl. TC)

7,67%

4,47%

1,62

1,53

Stafbureau

3,68%

4,20%

1,28

1,24

Centraal

1,54%

10,03%

0,12

0,47

Totaal Meerwegen

5,10%

4,28%

1,15

1,34

College

Tabel 10 verzuimcijfers over 2016 en 2017 per school

Trend verzuimpercentage

Grafiek 4 verzuimpercentage per maand over 2017

Verzuimsoort

%

Kort verzuim (1 t/m 7 dagen)

1,05%

Middellang verzuim (8 t/m 42 dagen)

0,82%

Lang verzuim (43 t/m 365 dagen)

2,56%

Verzuim langer dan 1 jaar (366 t/m 730 dagen)

0,54%

Verzuim langer dan 2 jaar (langer dan 731 dagen)

0,13%

Tabel 11 verzuimcijfers per verzuimsoort over 2017
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Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
Vanaf 2016 is het beleid erop gericht om een uitkering na beëindiging van de benoeming te voorkomen. Voor de reeds bestaande verplichtingen voor uitkeringen na beeindiging van de benoeming is begin 2016 besloten om een externe partij (Randstad) in te schakelen waarbij acties zijn genomen om de toekomstige uitkeringen
voor de bestaande groep ex-medewerkers te beperken. Deze samenwerking is in
2017 gecontinueerd. Twee medewerkers zijn begeleid, helaas zonder resultaat in
2017. Ook zijn er in 2017 andere externe partijen ingeschakeld om hierbij te ondersteunen (Topselect en Werknet033).
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8

FINANCIËLE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gerealiseerde resultaat over 2017 van de
stichting, de ontwikkeling van het eigen vermogen waaronder de bestemmingsreserves en de ontwikkeling van de financiële kengetallen met betrekking tot de
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van Meerwegen. Alle bedragen zijn in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de jaarrekening van de stichting die is opgenomen in hoofdstuk 12 van dit jaarverslag.



GEREALISEERDE RESULTAAT 2017
Algemeen
Vanaf 2017 geldt de nieuwe allocatiesystematiek. Deze systematiek is in 2016 ontwikkeld en sluit beter aan op de besturingsfilosofie waarbij de schoolleider integraal
verantwoordelijk is. De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe allocatiesystematiek zijn op hoofdlijnen:
-

bekostiging per school vindt plaats conform de bekostigingssystematiek van
OCW;

-

de financiering van de ondersteunende diensten door de scholen vindt plaats
middels een afdracht per school op basis van het aantal leerlingen;

-

de financiering van de financiële gevolgen van gebeurtenissen vindt plaats waar
de gebeurtenis zich voordoet en daadwerkelijk te beïnvloeden is.

Verder is in 2017 het herstelplan voor de financiële positie van de stichting afgerond.
De inrichting van het herstelplan sluit eveneens aan bij de besturingsfilosofie. Op
basis van een aantal kengetallen voor de toetsing van de financiële positie van de
school krijgen de scholen nu ruimte om binnen de gestelde normen hun eigen financiële beleid voor de middellange termijn in te richten.
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Gerealiseerd resultaat 2017
Het gerealiseerde resultaat over 2017 bedraagt € 1.883 positief (2016: € 366) en is
daarmee € 1.517 hoger ten opzichte van 2016 en € 1.780 hoger dan het begrote resultaat over 2017. Het gerealiseerde resultaat kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 12 gerealiseerd resultaat 2017

Voor de analyse van het gerealiseerde resultaat 2017 ten opzichte van 2016 en de
begroting verwijzen wij naar de toelichting op de staat van baten en lasten in de
jaarrekening.
Taalcentrum Nieuwland
In de VO-kamer is begin 2016 besloten om onder gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid een nieuw tweede Taalcentrum (hierna: TC 2) te starten.
Omdat Meerwegen de expertise voor deze onderwijsvorm al in huis had, is de uitvoering voor TC 2 opnieuw aan Meerwegen opgedragen. Aan dit project zijn risico’s
op personeel en mede daarom op financieel gebied verbonden. Het financiële risico
bestaat voornamelijk uit een niet toereikende bekostiging door de overheid. Het personele risico betreft vooral het hebben van doorlopende verplichtingen aan personeelsleden die in dienst zijn op het moment dat het project ten einde loopt. Deze risico’s dragen de schoolbesturen in de VO-kamer gezamenlijk. Daartoe is een
garantstelling (convenant) door alle besturen ondertekend.
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ONTWIKKELING FINANCIËLE POSITIE
Voor de beoordeling van de financiële positie van de stichting worden de hieronder
weergegeven ratio’s gebruikt. In de kolom “Inspectie” zijn de signaleringswaarden
opgenomen die de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie) hanteert voor
haar financiële risico-analyse in het toezicht op de financiële positie van de schoolbesturen. In de kolom “Benchmark 2016” zijn de uitkomsten van de ratio’s opgenomen van schoolbesturen met een omvang van de totale baten tussen de 40-62 miljoen euro. (bron: “Vensters Voortgezet Onderwijs rapport Financiën VO Stichting
PCVOE”).
Begrip

2017

2016

2015

2014

2013

Inspectie

Benchmark
2016

S Solvabiliteit 2
L

Current ratio

R Rentabiliteit

57,6%

54,2%

48,9%

54,7%

58,4%

S<30 %

66%

1,2

1,1

0,9

1,0

1,2

L ≤0,75

1,9

3,1%

0,6%

-2,4%

-3,7%

0,7%

R<0 (cum laatste drie

0,2%

jaar)
R<- 5% (cum laatste
twee jaar)
R<- 10% (laatste jaar)
B Bufferliquiditeit

0,2%

-1,1%

-7,1%

-5,5%

-0,4%

nvt

10,6%

H Huisvestingsratio

5,2%

6,9%

7,2%

7,3%

7,3%

H>10 %

Nb

W Weerstandsver-

14,8%

12,2%

12,5%

15,8%

19,5%

W<5 %

34,1%

mogen
Tabel 14a ratio’s financiële positie

Begrip

Definitie

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen+voorzieningen/balanstotaal

Current ratio

Vlottende activa/kortlopende schulden

Rentabiliteit

Resultaat/totale baten

Bufferliquiditeit

(Balanstotaal-boekwaarde terreinen/gebouwen- kortlopende schulden-cumulatieve
afschrijvingen)/totale baten

Huisvestingsratio

Huisvestingslasten+afschrijvingen gebouwen en terreinen/totale lasten

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen/totale baten

Tabel 14b definitie per ratio

De solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal) is een indicator
voor de mate waarin een organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan
voldoen.
De Inspectie hanteert voor dit kengetal een ondergrens van 30%. Ultimo 2017 bedraagt de solvabiliteit 58% en ligt daarmee ruim boven de door de Inspectie gehanteerde ondergrens. Ten opzichte van vergelijkbare schoolbesturen lag dit kengetal
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bij de stichting ultimo 2016 echter ca. 12% lager (ultimo 2015 ca. 17% lager). Verder
laat de ontwikkeling van de solvabiliteit in de periode 2011-2016 voor deze schoolbesturen lichte stijging zien, terwijl de solvabiliteit bij de stichting in deze periode is
gedaald van 57% naar 54%.
De current ratio is een maatstaf voor de mate waarin een organisatie in staat is om
op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Een score van 1 geeft aan dat
uit de vlottende activa precies de kortlopende verplichtingen betaald kunnen worden. De Inspectie hanteert voor de current ratio als ondergrens 0,75 en het bestuur
van de stichting een ondergrens van 1,0. Ultimo 2017 bedraagt de current ratio voor
de stichting 1,2.
Ten opzichte van vergelijkbare schoolbesturen lag dit kengetal voor de stichting ultimo 2016 aanmerkelijk lager, namelijk 1,1 ten opzichte van 1,9 voor vergelijkbare
schoolbesturen.
De current ratio voor de stichting is in de periode 2011-2016 na een dalende trend
tot en met 2015 vanaf 2016 weer gestegen naar het niveau van 2011. Voor vergelijkbare schoolbesturen is dit kengetal in deze periode gestegen van 1,5 naar 1,9.
De rentabiliteit geeft aan welk resultaat wordt gehaald met het beschikbare niveau
aan baten. De Inspectie beoordeelt dit kengetal over de afgelopen drie jaar. De rentabiliteit over 2017 bedraagt 3,1%. Doordat de rentabiliteit voor de stichting in 2016
weer positief is, namelijk 0,6%, voldoet dit kengetal aan de normen van de Inspectie.
De rentabiliteit voor vergelijkbare schoolbesturen in de periode 2013 tot en met 2015
fluctueerde tussen de 0 en 3% en was daarmee aanzienlijk hoger dan de rentabiliteit
van de stichting.
De bufferliquiditeit geldt als norm om vast te stellen of een bestuur mogelijk over te
weinig middelen beschikt om de continuïteit te kunnen waarborgen of juist over teveel middelen beschikt die nog niet zijn ingezet in het onderwijsproces. De bufferliquiditeit is een onderdeel van de kapitalisatiefactor.
Binnen de kapitalisatiefactor worden drie functies onderscheiden, te weten:
-

transactiefunctie: middelen die moeten worden aangehouden voor het betalen van kortlopende schulden

-

financieringsfunctie: middelen om de materiële vaste activa (met uitzondering van de gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen

-
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bufferfunctie: middelen voor het opvangen van onvoorziene risico’s

Door het beschikbare kapitaal (balanstotaal minus de boekwaarde van de post gebouwen en terreinen) te verminderen met de transactiefunctie en de financieringsfunctie ontstaat zicht op de liquiditeit die beschikbaar is voor het opvangen van onvoorziene risico’s.
De financiële buffer bedraagt ultimo 2017 0,2%, wat betekent dat er een geringe financiële buffer is voor het opvangen van onvoorziene risico’s.
De Inspectie heeft in 2016 besloten om de bufferliquiditeit niet meer te gebruiken als
kengetal voor haar financiële risico analyse en hiervoor het kengetal weerstandsvermogen te gebruiken.
De neerwaartse spiraal uit de periode 2011-2015 is door het herziene financiële beleid van de stichting aan het herstellen.
De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten wordt besteed aan
huisvesting. De Inspectie heeft deze ratio in 2016 toegevoegd aan haar beoordelingskader. Huisvestingskosten zijn een relatief klein deel van de lasten, maar als ze
door te grote investeringen in vastgoed te hoog oplopen, is bezuinigen op personeelslasten vaak de enige uitweg, met alle negatieve gevolgen van dien voor de onderwijskwaliteit.
De Inspectie hanteert voor dit kengetal een bovengrens van 10%. Ultimo 2017 bedragen de huisvestingslasten 5,2% van de totale lasten. Dit percentage ligt daarmee
onder de door de Inspectie gehanteerde ondergrens.
Voor deze ratio zijn op dit moment nog geen benchmark gegevens bij vergelijkbare
schoolbesturen beschikbaar.
Het weerstandsvermogen legt een relatie tussen de omvang van het eigen vermogen en de baten.
De Inspectie hanteert voor het weerstandsvermogen een ondergrens van 5%. Ultimo 2017 bedraagt het weerstandsvermogen voor de stichting 14,8% en ligt daarmee boven de grens van de Inspectie.
De neerwaartse spiraal uit de periode 2011-2015 is door het herziene financiële beleid van de stichting aan het herstellen. Toch is de stand eind 2017 nog steeds te
laag.
Samenvatting en maatregelen herstel financiële positie
Eind 2016 is besloten om in het eerste kwartaal van 2017 een voorjaarsbegroting
2017- 2021 en een herstelplan voor de financiële positie op te stellen die moeten
leiden tot een situatie waarbij ultimo 2020 sprake is van een gezonde en stabiele financiële positie. Verder is met ingang van 2017 de allocatiemethodiek gewijzigd. Al
deze maatregelen in 2016 en 2017 hebben in 2017 geleid tot een positief effect op
de financiële positie van de stichting zoals uit de bovenstaande kengetallen blijkt.
Tevens heeft de door de scholen ingezette verscherping op de begrotingsdiscipline
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en de uitvoering van het plan voor de herinrichting van het bestuursbureau geleid tot
een sterk positief resultaat over 2017.
Treasurystatuut
Uit dit statuut blijkt o.a. dat beschikbare middelen, ongeacht het feit of deze zijn verkregen vanuit overheidsmiddelen of uit andere bron, risicomijdend worden belegd.
Tevens zijn in het statuut afspraken vastgelegd over de beheersing van rentekosten
en –risico’s en financierings- en beleggingsvraagstukken. In 2017 is geen sprake
geweest van het beleggen van beschikbare middelen.
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9

CONTINUITEITSPARAGRAAF

In dit hoofdstuk is de verplichte continuïteitsparagraaf opgenomen op grond van
artikel 4 lid 4 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In dit hoofdstuk zijn de
gevraagde gegevens op basis van de bijlage 3 bij het hiervoor genoemde artikel
weergegeven. Het betreft de personele bezetting in FTE, leerlingaantallen, de meerjarenbegroting (balans en exploitatierekening) inclusief een toelichting, de rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersingssysteem,
een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden en tot slot een rapportage van het toezichthoudende orgaan.



INTERNE ONTWIKKELINGEN
Begrotingscyclus 2018-2022
Het proces voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is voor de zomer gestart met het opstellen van een voorjaarsbegroting 2017-2020. Vlak voor de
zomer is het herstelplan financiële positie afgerond dat de basis legt voor het uitwerken van het financiële beleid op middellange termijn.
In 2017 is in samenwerking met de directies een model uitgewerkt, dat de scholen
gebruiken voor de beoordeling van hun eigen financiële positie. Dit model geven de
scholen en het cvb betere handvatten voor de financiële sturing van de stichting als
geheel.
De volgende uitgangspunten zijn voor het opstellen en vaststellen van de begroting
2018-2022 gehanteerd:
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-

Het boekjaar 2018 is een taakstellende begroting voor de school;

-

Het exploitatieresultaat dient nihil of positief te zijn per kalenderjaar;

-

De investeringen voor 2018 worden teruggebracht naar een minimaal toelaatbaar niveau voor de school, waarbij als maximum geldt de totale investeringen voor de stichting in 2018 die opgenomen zijn in de meerjarenbegroting 2016-2019;

-

In het voorjaar 2018 zal een voorjaarsbegroting worden opgesteld voor de
jaren 2018-2022 waarin de laatst bekende uitgangspunten zullen worden
opgenomen. Hierin zullen ook de financiële effecten van de nieuwbouwplannen voor Het Element voor zover mogelijk worden verwerkt.

-

Naar verwachting zal de besluitvorming over IHP/DDC voor de zomervakantie 2018 zijn afgerond. Op dit moment is gestart met de plannen voor de
(ver)nieuwbouw voor Het Element. De verwachte eigen bijdrage voor Meerwegen dient nog te worden bepaald op basis van de verwachte ontwikkeling
van het aantal leerlingen voor Het Element. Op basis hiervan zal het deel
van de totale eigen bijdrage per bestuur (i.c. Meerwegen en Meridiaan) worden bepaald. De financiële effecten van de nieuwbouw zijn nog niet verwerkt in deze mjb.

Personele bezetting in FTE
De verwachte personele bezetting in FTE over de periode 2018 tot en met 2022 kan
als volgt worden weergegeven:
Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
FTE inzet
FTE inzet
FTE inzet
FTE inzet

directie
OP
OOP
totaal

18
424
155
597

17
414
155
582

16
404
154
571

16
394
154
557

16
390
154
552

Tabel 15 verwachte personele bezetting 2018-2022

Om meer inzicht te krijgen in het verwachte verloop van de personele bezetting voor
de onderwijsactiviteiten is het aantal leerlingen hieronder weergegeven in relatie tot
het aantal fte onderwijzend personeel. Dit kan als volgt worden weergegeven:
Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Leerlingen per FTE OP
Leerlingen per FTE OOP
Leerlingen per FTE totaal

15,6
44,1
11,1

16,2
45,7
11,5

16,6
45,9
11,7

16,6
46,0
11,8

16,7
46,2
11,8

Tabel 16 verwachte relatie aantal leerlingen t.o.v. personeel

Hieruit blijkt dat het aantal leerlingen per fte onderwijzend personeel in de begrotingsperiode naar verwachting zal toenemen doordat de verwachte de groei van het
aantal leerlingen zoveel mogelijk zal worden opgevangen binnen de bestaande formatie. Deze optimalisatie heeft te maken met de terugloop in het aantal leerlingen
en de verwachte tekorten aan bevoegde leraren.
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Leerlingaantallen
Het verwachte verloop van de leerlingaantallen over de periode 2018 tot en met
2022 kan als volgt worden weergegeven:
Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Leerlingtelling per 1-10 van voorgaand jaar

6.599

6.717

6.693

6.559

Tabel 17 verwachte verloop leerlingaantallen

Het hierboven vermelde overzicht is de meest recente inschatting door de scholen.



MEERJARENBEGROTING 2018 - 2022
Balans
De meerjaren balans over 2018 tot en met 2022 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 18 balans 2018-2022

Bij het opstellen van deze balans voor de periode 2018-2022 is uitgegaan van de
volgende uitgangspunten:
-

er worden geen maatregelen genomen met betrekking tot het beheer van
het werkkapitaal (vorderingen en kortlopende schulden blijven gelijk);

-

voor de uitgaven inzake investeringen is het hierboven genoemde investeringsbedrag over 2018 verwerkt;

-

de onttrekkingen uit de voorzieningen (voornamelijk uitgaven groot onderhoud) zijn opgenomen op basis van meerjarenonderhoudsplanningen die
zijn opgesteld in mei 2016 voor een periode van 40 jaren. In deze planningen zijn voor 2022 voor drie scholen werkzaamheden gepland die leiden tot
extra uitgaven. Indien het IHP/DDC traject volledig is afgerond zullen deze
planningen worden herzien op basis van de geplande termijn voor vernieuwbouw voor de verschillende scholen;

-

rekening houdend met het aangescherpte financiële beleid is door de scholen een investeringsbegroting voor 2018 opgesteld voor in totaal ca. € 1,5
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6.532

miljoen. De geplande investeringen voor de jaren 2019 tot en met 2022 worden bij het opstellen van de voorjaarbegroting 2018-2022 opnieuw bepaald.
In de hierboven weergegeven balans zijn vooralsnog de volgende bedragen
opgenomen:

Exploitatierekening
De meerjaren-exploitatierekening over 2018 tot en met 2022 kan als volgt worden
weergegeven:

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totale baten

Begroting
2018
€ 55.844
€
1.484
€
2.601
€ 59.930

Begroting
2019
€ 55.725
€
1.499
€
2.511
€ 59.736

Begroting
2020
€ 55.246
€
1.399
€
2.478
€ 59.123

Begroting
2021
€ 53.750
€
1.433
€
2.480
€ 57.662

Begroting
2022
€ 53.576
€
1.341
€
2.480
€ 57.397

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totale lasten

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

45.576
1.780
3.152
7.383
57.891

Rentebaten
Rentelasten
Totale financiele baten en lasten

€
€
€

16 €
24 €
8 €

16 €
24 €
8 €

16 €
24 €
8 €

16 €
23 €
8 €

16
23
8

Resultaat

€

363 €

508 €

517 €

-410 €

-501

46.933
1.925
3.293
7.407
59.558

46.578
1.842
3.297
7.503
59.219

46.084
1.850
3.207
7.455
58.597

45.610
1.913
3.150
7.391
58.064

Tabel 19 meerjarenexploitatierekening 2018-2022

Zoals reeds is vermeld onder “Meerjarenbegroting 2018-2022” zal in het eerste
kwartaal van 2018 een voorjaarsbegroting worden opgesteld. Hierbij zullen de resultaten over 2018-2022 zodanig moeten worden bijgesteld, dat ook voor de jaren 2021
en 2022 positieve resultaten zullen zijn begroot. . Dit betekent dat de jaren 20192022 in het bovenstaande overzicht moeten worden gelezen als een voorlopige begroting.



FINANCIERINGSSTRUCTUUR
Algemeen
Zoals reeds is uiteengezet in hoofdstuk 8 worden voor de beoordeling van de financiële positie van de stichting de hieronder genoemde ratio’s gebruikt. Voor de
definities van deze kengetallen verwijzen wij daarom naar hoofdstuk 8.
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In de kolom “Inspectie” zijn de signaleringswaarden opgenomen die de Inspectie
van het Onderwijs (hierna: Inspectie) hanteert voor het toezicht op de financiële positie van de schoolbesturen.
Het overzicht van de financiële kengetallen over de periode 2018-2022 op basis van
de goedgekeurde meerjarenbegroting kan als volgt worden weergegeven:
Begrip

S

Solvabiliteit 2

L

Liquiditeit

R

Rentabiliteit

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Inspectie

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

S<0,3

1,2

1,2

1,3

1,4

1,6

1,6

L ≤0,75

3,1%

0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

0,0%

R<0 (cum laatste drie
jaar)
R<- 5% (cum laatste
twee jaar)
R<- 10% (laatste
jaar)R<0 in laatste 3 jaren

B

Bufferliquiditeit

0,2%

-1,5%

-0,3%

1,0%

1,9%

0,0%

B<0

H

Huisvestingsratio

5,2%

7,0%

6,9%

6,7%

6,7%

6,6%

H>10%

14,8%

13,1%

13,7%

14,2%

14,8% 15,0%

W<5%

W Weerstandsvermogen

Tabel 20 ratio’s financiële positie

Verwachte ontwikkeling ratio’s
De weergegeven ratio’s zijn gebaseerd op de goedgekeurde meerjarenbegroting
2018 uit november 2017.
Voor de periode 2018-2022 geldt dat de solvabiliteit op niveau blijft.
Voor de liquiditeit geldt dat deze over de periode 2018-2022 boven de signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie zit en een stijgende tendens vertoont.
Door bijstelling van het financiële beleid zijn beleidsmaatregelen genomen door de
scholen en het staf- en bestuursbureau om de exploitatieresultaten in de begrotingsperiode 2018-2022 om te buigen.

48

Kasstromen en financieringsbehoefte
De verwachte kasstromen over de periode 2018 tot en met 2022 kunnen als volgt
worden weergegeven:

Tabel 21 verwachte kasstromen 2018-2022



RISICOMANAGEMENT
Intern risicobeheersingssysteem
In 2016 is het project “herinrichting bestuursbureau” opgestart. Aandachtsgebied
binnen dit project is o.a. de rolverdeling in de financiële functie tussen financiële administratie op de scholen, de afdeling FZ op het stafbureau en de inbedding van
control op de scholen en centraal. In 2017 zijn hiertoe twee financieel adviseurs
aangesteld die de schooldirecties ondersteunen op het beleidsterrein financiën.
In 2016 is een nieuwe allocatiesystematiek vastgelegd, waarbij het uitgangspunt
risicomanagement is: als risico’s zich voordoen op schoolniveau dienen deze ook op
schoolniveau te worden beheerst en dient op dat niveau een risicobuffer gevormd te
worden. Bij het opstellen van het herstelplan voor de financiële positie is per school
een benodigd weerstandsvermogen bepaald op basis van de bestaande risico’s.
In 2017 is een set van kengetallen bepaald om continu inzicht te hebben in de ontwikkeling van de financiële resultaten en de financiële positie.
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Belangrijke factoren waarvan de financiële risico’s voor de stichting nog nader in
kaart moeten worden gebracht zijn:
-

de financiële risico’s in het kader van de doordecentralisatie van de
huisvestingsmiddelen door de gemeente Amersfoort aan de schoolbesturen.
Deze risico’s bestaan uit:
1) de actualisering van het werkelijke aantal leerlingen ten opzichte van het
aantal dat is opgenomen in de businesscase voor IHP/DDC
kan gevolgen hebben voor de bekostiging van het aantal m2 aan de
schoolbesturen en daarmee voor de investeringsplannen;
2) de stijgende trend van de bouwkostenindex na het opstellen van de businesscase kan gevolgen hebben voor de investeringsplannen:
3) de financiering om te voldoen aan de BENG-normering is nog niet ingeregeld in IHP/DDC.
Het bestuur van de coöperatie zal na oprichting nadere afspraken maken
met haar leden en andere betrokken partijen om bovengenoemde omstandigheden te verwerken in de businesscase.

-

de financiële risico’s ten gevolge van de samenwerking tussen Prisma
(Meerwegen) en Vakcollege (Meridiaan) in Het Element.
Deze risico’s bestaan uit:
1) de personele risico’s naar aanleiding van de fluctuaties in het aantal leerlingen. Dit risico wordt gemitigeerd door het vormgeven van de samenwerking;
2) de bestaande onzekerheid omtrent de effectuering van de bestaande investeringsruimte van OCW in VMBO techniek; Om dit risico te beperken
wordt gezocht naar allianties met het MBO en het lokale bedrijfsleven, waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van reeds bestaande faciliteiten binnen
deze organisaties.
Voor zover mogelijk is zijn voor deze omstandigheden bij het opstellen van
de voorjaarsbegroting 2018-2022 scenario’s opgesteld.



RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN
In deze paragraaf geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.
In 2013 is een auditcommissie (voorheen: financiële commissie) gevormd die de besluitvorming in de Raad van Toezicht voorbereidt op het gebied van financiën. Voor
deze commissie is een reglement opgesteld. In dit reglement is o.a. het volgende
opgenomen:
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1. De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het College van
Bestuur ten aanzien van:
a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
b. de financiële informatieverschaffing door de stichting (o.a. bekostigingsregels, keuze van accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten
van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van “schattingsposten” in de
jaarrekening, prognoses, begroting, jaarverslag en externe accountants ter
zake;
c.

de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;

d. de wijze waarop het College van Bestuur tussentijdse cijfers en informatie
tot stand brengt;
e. het naleven van het treasurystatuut.
2. De auditcommissie schenkt bijzondere aandacht aan complexe en/of ongebruikelijke transacties en zij richt zich voorts op gebieden waarbij oordeelsvorming
een belangrijke rol speelt zoals waardering van activa en passiva en voorzieningen.
Meer informatie over deze commissie (vergaderdata, besproken onderwerpen etc.)
is te vinden in Hoofdstuk 4 Verantwoording raad van toezicht.
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ONDERTEKENING

Amersfoort, 18 april 2018

L.J. Kentson
voorzitter college van bestuur
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
A. Vermeer-Hordijk
Rol/aandachtsgebied

voorzitter

Geboortejaar

1956

Nevenfuncties
• lid raad van toezicht Berg en Boschschool, stichting speciaal onderwijs midden Nederland
R. Erwich
Rol/aandachtsgebied

voorzitter, aandachtsgebied identiteit

Beroep

lector/UHD theologie

Geboortejaar

1964

Nevenfuncties
• geen
J. Huisman
Rol/aandachtsgebied

vice-voorzitter en secretaris

Geboortejaar

1941

Nevenfuncties

53

•

voorzitter platform Praktijkonderwijs

•

bestuurder stichting PRO Talents

•

voorzitter examencommissie IVIO

•

bestuurder Bakhuis Advies B.V.

A.G. Lengkeek
Rol/aandachtsgebied

lid, aandachtsgebied financiën

Beroep

community banker Rabobank Amersfoort Eemland

Geboortejaar

1967

Nevenfuncties
•

voorzitter Kenniscentrum Duurzaam Bouwen

•

vice-voorzitter Amersfoortsch Golfgenootschap

•

columnist Ondernamen Amersfoort

•

secretaris Vathorst Golf

•

bestuurslid Financials Eemland

•

bestuurder stichting SOEST DUURZAAM

S.H. Koning
Rol/aandachtsgebied

lid, op voordracht gmr

Beroep

algemeen directeur CPS
onderwijsontwikkeling- en advies

Geboortejaar

1962

Nevenfuncties
•

lid RvT Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost-Nederland

•

bestuurder Vriendenstichting Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S.
Greijdanus

•

bestuurder Stichting tot Steun aan het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

•

bestuurder Stichting Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

•

lid raad van advies Forum C

•

bestuurder ESKon B.V.

•

eigenaar Bureau Koning

H. Geerts
Rol/aandachtsgebied

lid, aandachtsgebied financiën

Beroep

register accountant en partner HoogeveenLuigjes Groep

Geboortejaar

1968

Nevenfuncties
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•

bestuurslid - penningmeester Amersfoortsch Golfgenootschap

•

bestuurder/eigenaar Robin Hood Holding Geerts B.V.

R. Zondervan
Rol/aandachtsgebied

lid, aandachtsgebied onderwijs

Beroep

directeur VanDijk voortgezet onderwijs

Geboortejaar

1978

Nevenfuncties
•

geen.

Potentieel tegenstrijdige belangen
Aan de functie van intern toezichthouder is zodanig invulling gegeven dat de leden
ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren.
Bij enkele leden van de raad van toezicht is sprake van een potentieel tegenstrijdig
belang. Hierna is omschreven welk belang het betreft en op welke wijze hiermee
wordt omgegaan.
Mevr. S.H. Koning-Klapwijk is algemeen directeur/bestuurder CPS onderwijsontwikkeling en advies. CPS is een adviesbureau in de onderwijsmarkt.
Werkwijze: alle (potentiele) contacten binnen CPS en met Meerwegen over dienstverlening tussen CPS en Meerwegen gaan buiten mevr. Koning-Klapwijk om. Zij
neemt geen deel aan eventuele beraadslaging of besluitvorming binnen de raad van
toezicht op dit terrein.
De heer A.G. Lengkeek is binnen de Rabobank Amersfoort Eemland werkzaam als
community banker. De Rabobank Randmeren – een andere entiteit binnen de Rabobank - is hoofdbankier van de Meerwegen Scholengroep.
Werkwijze: in zijn functie van community banker heeft de heer Lengleek geen inhoudelijk klantcontact en bedient daarnaast geen eigen portefeuille.
Hij neemt binnen de raad van toezicht geen deel aan beraadslaging of besluitvorming rond bancaire zaken.
De heer R. Zondervan is directeur VanDijk voortgezet onderwijs, een van de distributeurs in VO leermiddelen van Nederland. Als VO stichting neemt Meerwegen leermiddelen af van een distributeur.
Werkwijze: de heer Zondervan is binnen zijn organisatie niet betrokken bij de Meerwegen Scholengroep en neemt geen deel aan beraadslaging of besluitvorming binnen de raad van toezicht op dit terrein.
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BIJLAGE 2: NEVENFUNCTIES CVB
L.J. Kentson
Rol/aandachtsgebied

voorzitter college van bestuur

Geboortejaar

1958

Taken/nevenfuncties
• voorzitter Onderwijscoöperatie tot 1 augustus 2017;
• voorzitter Lerarenkamer;
• lid adviesraad stichting leerKRACHT;
• lid raad van advies, instituut Archimedes Hogeschool Utrecht;
• lid adviesraad E-wise.
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BIJLAGE 3: LEERLINGCIJFERS

Grafiek 5 en 6 leerlingaantallen 2014-2017
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BIJLAGE 4: BEGROTING 2018

12


JAARREKENING

BALANS
De bedragen zijn opgenomen in € x 1.000 tenzij anders aangegeven.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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KASSTROOMOVERZICHT



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De activiteiten van de Meerwegen scholengroep zijn juridisch ondergebracht in de
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland. De statutaire
vestigingsplaats van deze stichting is Amersfoort en ze staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 32089520 met RSIN 810239814.
De voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit het verzorgen van onderwijs.
Op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB) zijn de activiteiten van de instelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In
deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
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Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een
derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een
actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering
van een actief of een vermeerdering van een verplichting heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het college van bestuur het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen
schattingen en veronderstellingen:
•
afschrijvingen;
•
voorzieningen.
Financiële instrumenten
De financiële instrumenten in de jaarrekening omvatten o.a. handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
De stichting heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten
(derivaten).
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Vorderingen
De vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Verplichtingen
De langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve-rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
Bijzondere waardevermindering van financiële activa
Financiële activa die worden gewaardeerd op (geamortiseerde) kostprijs, worden op
iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of objectieve aanwijzingen bestaan
dat de activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.
Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, wordt bepaald of daadwerkelijk sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies. Hiertoe wordt van een actief de waarde van de verwachte toekomstige
kasstromen berekend, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente
van het actief. Als deze waarde lager is dan de boekwaarde van het actief, is sprake
van een bijzonder waardeverminderingsverlies
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.
Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Rente op het aan een
bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere
waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht
met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten.
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Verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de stichting en haar deelnemingen,
de bestuurders, en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt
verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er
een bedrag in rekening is gebracht.
In 2017 hebben transacties plaatsgevonden met de Stichting Leerlingenzorg NWVeluwe en Stichting Samenwerkingsverband VSO Eemland.
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen,
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs van de genoemde activa
bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op
hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
De ondergrens is € 500. Afgeschreven wordt vanaf het moment van ingebruikname.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de materiële
vaste activa.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen,
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Verbouwingen
6,67%-10 %
Machines en installaties
5%
Schoolmeubilair
5%
Kantoormeubilair
5%
Hard- en software
25%- 33,33 %
Elektrische apparatuur
10 %
Leermiddelen
25 %
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het
object verlengen. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud
aan gebouwen, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de
grondslag onder het hoofd Voorzieningen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Duurzame waardeverminderingen
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen.
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
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geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare
waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een
kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van
hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in
eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als
een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom genererende eenheid geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies
vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen
bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste
bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het
actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het
actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden
waardeverminderingen.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het
hoofd Financiële instrumenten.
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van
de (Gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen op de Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt, maar er is gekozen om de vordering te verantwoorden
onder de niet uit de balans blijkende vorderingen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks
aangepast op basis van de per 31 december van dat jaar verschuldigde bruto vakantieaanspraken, sociale verzekeringen, pensioenpremies en loonheffingen.
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Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves
en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de
beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds.
Daarnaast is het mogelijk om binnen het eigen vermogen een onderscheid te maken
naar publieke en private middelen. Het eigen vermogen van de stichting bestaat volledig uit publiek vermogen.
Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van
middelen nodig is.
• Uitzonderling op voorgaande voorwaarden betreft de voorziening groot onderhoud. Zie hiertoe onderstaande uiteenzetting onder ‘voorziening groot onderhoud’
Voorzieningen worden, tenzij anders wordt aangegeven, gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden wordt een voorziening gevormd. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde
van de voor het desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de
(meer)kosten verwerkt ten laste van de winst-en-verliesrekening. De toevoegingen
aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot
onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud gebaseerd op meerjarenonderhoudsplannen. De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd
voor de beoogde kosten.
Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans
en leeftijd.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof betreft een voorziening voor de uitkering van in het verleden opgebouwde verlofrechten die per balansdatum nog niet zijn opgenomen door
medewerkers van Meerwegen.
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Voorziening persoonlijk budget
Deze voorziening is gevormd voor de toekomstige verplichting opgebouwd uit de
keuze van de medewerkers om de persoonlijk budget-uren te sparen.
Voorziening WW-WOVO
Deze voorziening is gevormd ter dekking voor de toekomstige ww-wovo verplichtingen die voor eigen rekening komen van de stichting.
Voorziening eigen risico ZW
Deze voorziening is gevormd ter dekking voor de toekomstige zw verplichtingen die
voor eigen rekening komen van de stichting.
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als
langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende
schulden opgenomen. De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder
het hoofd Financiële instrumenten.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar
worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De
waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte
bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken
periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten
gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in beginsel in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten
betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
Diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten
verwerkt tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na
aftrek van tegemoetkomingen en kortingen en wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen ver-
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goeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten
die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van
de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de staat van baten en
lasten als baten opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten worden lineair in de staat van baten en lasten opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het
sluiten van huurovereenkomsten, worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt.
Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. De verplichting uit
hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd tegen nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af
te wikkelen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake
zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige
betalingen door de stichting.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking
genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is
ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen
van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte
of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De
beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO
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en individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk
heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding op basis van de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele schadeverleden van de vennootschap.
Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in
de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te
rekenen aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon wordt geen voorziening opgenomen.
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de
RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet
tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
Financiële baten en lasten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en
soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Lease en huur
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als
operationele leases . Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Operationele leases
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject
niet geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele
leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van
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de staat van baten en lasten gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek
meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen
voordelen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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WNT-VERANTWOORDING 2017 STICHTING PCVOE
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De
WNT is van toepassing op Stichting PCVOE. Het voor Stichting PCVOE toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 153.000 het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse E en complexiteit per criterium 13-15.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e
maand van de functievervulling
bedragen x € 1

L.J. Kentson

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

1/1 – 31/12

1/1 – 31/05

Aanvang en einde functievervulling in 2017

J.V. Ruiter

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

146.317

56.887

(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

Subtotaal

146.317

56.887

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

153.000

63.295

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

146.317

56.887

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

151.037

121.852

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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0

0

151.037

121.852

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Erwich, R.

Vermeer, M.A.

Lengkeek,
A.G.

Voorzitter Raad van
Toezicht

Voorzitter Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/1 – 1/10

1/10 – 31/12

1/1 – 31/12

Bezoldiging

10.274

3.425

7.472

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

17.213

3.825

15.300

0

0

0

10.274

3.425

7.472

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

[01/01] – [31/12]

N.v.t

7.779
9.413 incl. btw
0

0
0

[01/01] –
[31/12]
2.376
2.875 incl. btw
0

7.779

0

2.376

Huisman, J.

Zondervan, R.

Geerts, H.

Voorzitter Raad van
Toezicht

Voorzitter Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/1 – 31/12

1/10 – 31/12

1/1 – 31/12

7.472

1.868

7.471

15.300

3.825

15.300

0

0

0

Totale bezoldiging

7.472

1.868

7.471

Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

[01/01] – [31/12]

N.v.t

[01/11] – [31/12]

2.376
2.875 incl. btw
0

0
0

396
479 incl. btw
0

2.376

0

396

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totale bezoldiging
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
bedrag

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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bedragen x € 1
Functiegegevens

Koning – Klapwijk,
S.H.
Voorzitter Raad van
Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

7.472
15.300
0

Totale bezoldiging

7.472

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

[01/04] – [31/12]

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1.782
2.156 incl. btw
0

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging

1.782

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1

J.V.
Ruiter

Functiegegevens
Functie(s) gedurende dienstverband
Deeltijdfactor in fte
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Lid CvB
1,0
2017

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband

74.500

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel

74.500

Waarvan betaald in 2017

74.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
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0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepaselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Gerealiseerd resultaat 2017 ten opzichte van 2016
Het gerealiseerde resultaat over 2017 bedraagt € 1.883 positief (2016: € 366) en is
daarmee € 1.517 hoger ten opzichte van 2016 en € 1.780 hoger dan het begrote resultaat over 2017. Het gerealiseerde resultaat kan als volgt worden weergegeven:

Rijksbijdragen
De stijging van de Rijksbijdragen van € 2.838 is voornamelijk veroorzaakt door een
stijging van de lumpsum voor personeel en materieel van € 1.851 als gevolg van
een toename van het aantal leerlingen met 173. Verder is de subsidie voor de
Prestatiebox gestegen met ca. € 429 voornamelijk als gevolg van een stijging van
de vergoeding per leerling van € 208 in 2016 naar € 270 in 2017. Tot slot zijn de vergoedingen van de samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van Passend Onderwijs gestegen als gevolg van incidentele gelden voor projecten en eenmalige uitkeringen als gevolg van herverdeling van het vermogen (effect € 296 positief).
Overige baten
De daling van de Overige baten van € 416 is voornamelijk veroorzaakt door lagere
vergoedingen voor personeel (effect € 218) met name als gevolg van een incidentele vergoeding voor Corlaer in 2016 voor ontwikkelingsbudget Passend Onderwijs
van Stichting Leerlingenzorg (€ 104) en lagere bijdragen voor reizen en excursies
(effect € 118).
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Personeelslasten
De stijging van de personeelslasten van € 2.302 is voor het grootste deel veroorzaakt door hogere lonen en salarissen (effect € 2.092) en overige personele lasten
(effect € 219).
De stijging van de lonen en salarissen bestaat voornamelijk uit hogere brutosalarissen van ca. € 941 en hogere sociale lasten van ca. € 864.
De stijging van de brutosalarissen is voor het grootste deel veroorzaakt door een gemiddelde stijging van de salarissen ten opzichte van 2016 met ca.1% (effect € 535)
en een stijging van het aantal fte’s van 613 in 2016 naar 623 in 2017 (effect € 540) .
De sociale lasten zijn gestegen voornamelijk als gevolg van de toename van de totale premies voor pensioenen (effect € 900). Dit is vooral veroorzaakt door de stijging van de pensioenpremie met 1,98%-punt.
Het verloop van het gemiddeld aantal medewerkers en het aantal leerlingen in relatie tot de ontwikkeling van de personeelslasten kan als volgt worden weergegeven:
2017

2016

Gemiddeld aantal medewerkers in fte

623

613

Gemiddeld aantal medewerkers in fte (OP)

452

447

Gemiddeld aantal medewerkers in fte (OOP incl. directie)

171

166

Aantal leerlingen

6.759

6.586

Lonen en salarissen (in € x 1000)

34.238

33.088

Aantal leerlingen/aantal fte (OP)

14,9

14,7

55

54

Lonen en salarissen/fte (in € x 1000)
Tabel personeelslasten

Het aantal leerlingen is gestegen met 173 en het gemiddeld aantal medewerkers OP
is gestegen met 5 fte. De ratio leerlingen / aantal medewerkers OP is licht gestegen
van 14,7 naar 14,9.
Het totale gemiddelde loon is gestegen van € 54.000 per fte naar € 55.000 per fte.
Dit is een stijging van ca. 1% ten opzichte van 2016 (de stijging in 2016 ten opzichte
van 2015 bedroeg 3,8 %).
De stijging in 2016 is veroorzaakt door de verhoging van de salarissen als gevolg
van het loonakkoord dat in juli 2015 werd gesloten en het onderhandelaarsakkoord
in april 2016. Deze afspraken zijn inmiddels verwerkt in de cao VO 2016-2017.
De stijging van de overige personele lasten ad € 134 bestaat voornamelijk uit hogere lasten voor extern personeel (effect € 216) en bijdragen aan instellingen voor
leerlingen extern (effect € 205) en anderzijds lagere dotaties aan personele voorzieningen (effect € 183).
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De hogere lasten voor extern personeel zijn voornamelijk veroorzaakt door de tijdelijke inhuur van twee afdelingsleiders bij Het Element vanaf het tweede halfjaar van
2017. Inmiddels is deze tijdelijke inhuur teruggebracht.
De hogere bijdragen aan instellingen voor leerlingen extern zijn voornamelijk veroorzaakt als gevolg van doorstromen van leerlingen naar mbo- en vavo-opleidingen.
De dotaties aan de personele voorzieningen zijn in 2017 per saldo lager doordat in
2016 incidenteel een dotatie van € 300 is gedaan aan de voorziening herinrichting
bestuursbureau en door een incidentele bate als gevolg van de vrijval van de in het
verleden te hoog gewaardeerde voorziening jubilea van € 142. Verder is de dotatie
aan de voorziening persoonlijk budget ten opzichte van 2016 € 166 lager door inzet
van de schooldirecties op werkdrukvermindering. Daarentegen zijn in 2017 voorzieningen gevormd voor de bestaande ww-wovo verplichtingen (individuele deel) voor
€ 268 en verplichtingen inzake eigen risico zw voor € 30.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn in 2017 voornamelijk lager ten opzichte van 2016 doordat
in 2016 meer incidentele extra afschrijvingen zijn opgenomen van ca. € 170 o.a.
naar aanleiding van afwaarderingen op bestaande activa in verband met wijziging
van de verwachte levensduur.
Huisvestingslasten
In verband met de verwachte nieuwbouw voor Het Element is vanaf 2017 geen dotatie meer gedaan voor het pand aan de Kaliumweg (2016: € 95) en is € 976 van
deze voorziening vrijgevallen in verband met de status van de verwachte nieuwbouw voor het Element.
Overige lasten
De overige lasten zijn gedaald met ca. € 95 als gevolg van lagere administratielasten van ca. € 60, lagere overige lasten van ca. € 80 en hogere lasten leermiddelen
ca. € 50.
Gerealiseerd resultaat 2017 ten opzichte van de begroting
Het gerealiseerde resultaat is ca. € 1.780 hoger dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten (effect ca. € 1.340) en hogere baten (effect ca. € 440).
In het algemeen zijn de lagere lasten het gevolg van het strakker en beleidsmatiger
sturen op financiën. Ook de invoering van de gewijzigde allocatiesystematiek vanaf
2017 heeft een duidelijk positief effect op het gerealiseerde resultaat. Daarnaast zijn
de lasten significant lager door de vrijval van de voorziening groot onderhoud voor
het pand aan de Kaliumweg.
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De lagere lasten bestaan voornamelijk uit lagere personeelslasten (effect ca. € 190)
en lagere huisvestingslasten (effect ca. € 1.100).
De per saldo lagere personeelslasten zijn voornamelijk het gevolg van:
-

niet ingevulde vacatures naar aanleiding van herinrichting bestuursbureau;

-

de niet begrote vrijval van de voorziening jubilea;

-

de niet begrote dotatie aan de voorziening ww-wovo en eigen risico zw

-

hogere lasten voor personeel niet in loondienst bij Het Element voor het vervangen van twee zieke afdelingsleiders en het langer dan verwacht inzetten van de
interim directeur stafbureau;

De lagere huisvestingslasten zijn voornamelijk veroorzaakt door de niet begrote vrijval van de voorziening groot onderhoud voor het pand Kaliumweg en voorzichtig begrote energiekosten.
De hogere baten bestaan voornamelijk uit hogere rijksbijdragen (€ 390).
De hogere rijksbijdragen zijn het gevolg van hogere lumpsum voor personeel en materieel en meer dan begrote baten voor Passend Onderwijs.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Alle schoolbesturen PO en VO in Amersfoort hebben op 14 september 2017 uitgesproken de bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de doordecentraliseringsovereenkomst, zoals uit-onderhandeld met het college van B&W van de gemeente Amersfoort. Het onderhavige proces heeft vele jaren in beslag genomen.
Onderdeel van deze overeenkomst is de oprichting van een coöperatie voor de uitvoering van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting en daarmee de realisatie van
het integraal huisvestingsplan (IHP) in coöperatief verband. Deze coöperatie zal in
ergens in de eerste helft van 2018 worden opgericht. Na de oprichting zullen de begrote uitgaven voor groot onderhoud aan de panden binnen onze stichting worden
herzien. Tevens zal dan concreet uitvoering kunnen worden gegeven aan de nieuwbouw voor het Element.
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting voor
Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs Eemland (hierna ‘de stichting’) te Amersfoort (hierna
‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
-

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting voor Protestants
Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland per 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;

-

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.

De jaarrekening bestaat uit:
1

de balans per 31 december 2017;

2

de staat van baten en lasten over 2017; en

3

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs
Eemland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
-

het bestuursverslag (hoofdstuk 1. Voorwoord tot en met hoofdstuk 10.
Ondertekening);

-

de bijlagen;

-

de overige gegevens.

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

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

-

alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2017 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW
wet- en regelgeving.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor
de jaarrekening
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs.
Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen.
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In dit kader is het College van Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het College van Bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
College van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het College van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor
het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is
opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.
Groningen, 18 april 2018
KPMG Accountants N.V.
W. Feenstra RA
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het
in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;

-

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het College van Bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de
aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

-

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

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen omtrent resultaatbestemming
opgenomen. Conform artikel 20 uit de statuten van de stichting volgt dan dat het college van bestuur een besluit neemt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
raad van toezicht.
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