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1. Voorwoord 

 

Onder VO De Vechtstreek vallen twee prachtige scholen, de Mgr. Rientjes Mavo en RSG Broklede. 
Scholen die heel verschillend zijn qua cultuur en publiek, maar die met elkaar gemeen hebben dat ze 
op gepassioneerde wijze een bijdrage leveren aan de toekomstmogelijkheden van jonge mensen.  
 
De samenwerking tussen de twee scholen breidt zich steeds verder uit, ondanks de verschillen die er 
ook mogen zijn. Steeds meer medewerkers werken op beide scholen, kennisuitwisseling vindt steeds 
meer plaats en schaalvoordelen worden zoveel mogelijk benut. 
 
Hierbij past een document dat probeert op transparante wijze verantwoording af te leggen aan de 
interne en externe toezichthouders, de onderwijsinspectie en de gemeente Stichtse Vecht. Wij hopen 
dat daarnaast ook vele anderen belangstelling zullen hebben voor dit geïntegreerd jaardocument.  
 
Het document bestaat uit het bestuursverslag, de schoolverslagen, het jaarverslag van de  
Raad van Toezicht en van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de jaarrekening over 
2017. Deze laatste is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.  
  
Reacties op het jaarverslag zijn van harte welkom via info@vodevechtstreek.nl. Meer informatie over 
de stichting is te vinden op onze website www.vodevechtstreek.nl.  
 
 
Drs. R. van Oevelen 
Rector-Bestuurder Stichting VO De Vechtstreek 
 

  

 

mailto:info@vodevechtstreek.nl
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2. Samenvatting 

 

De nieuwe managementstructuur was in 2017 het gehele jaar in ‘bedrijf’. In de nieuwe structuur zijn de 
directeur van de Rientjes Mavo, de rector van Broklede en de bestuurder van VO De Vechtstreek 
vervangen door een rector-bestuurder. Naast de rector-bestuurder werd plaats gemaakt voor een 
bovenschoolse directeur bedrijfsvoering-controller. M.i.v. 1 november 2016 werd de vacature van 
directeur bedrijfsvoering-controller vervuld door dhr. J. Kielestein. Dhr. Kielestein heeft de organisatie 
per 1 oktober 2017 weer verlaten en hij is opgevolgd door dhr. F. van de Kamp, die eerst de functie 
van plv. rector op Broklede vervulde. Dhr. Van de Kamp is op zijn beurt opgevolgd door dhr. F. van 
Gurp per 1 december 2017.  
 
Binnen de directie van Broklede heeft zich een verschuiving van verantwoordelijkheden voorgedaan, 
doordat er uitgegaan is van een portefeuilleverdeling in plaats van een verdeling onderbouw en 
bovenbouw.  Er is gekozen voor een conrector onderwijs en kwaliteit en een conrector begeleiding en 
werving. Daarnaast is het middenkader versterkt door van teamleiders (docent met taak) over te 
stappen naar afdelingsleiders, een leidinggevende functie, op zowel de Rientjes Mavo als RSG 
Broklede. 
 
In 2017 is er een nieuw schoolplan tot stand gekomen op de Rientjes Mavo. Met vele collega’s is 
hierover van gedachten gewisseld, waardoor gesteld kan worden dat het schoolplan een breed 
draagvlak heeft. Op RSG Broklede is dit jaar de tweetalige havo van start gegaan. Er waren 
voldoende aanmeldingen (26) om met een flinke klas te kunnen beginnen.  
 
In 2017 kreeg RSG Broklede te maken met een groot aantal aanmeldingen (225), terwijl de Rientjes 
Mavo geconfronteerd werd met een tegenvallende instroom van 75 leerlingen. In 2017 is op de 
Rientjes extra aandacht besteed aan het wervingsproces.    
 
Het exploitatieresultaat over 2017 is €231.221. Dat is een forse verbetering ten opzichte van 2016. In 
de kaderbrief zijn we echter uitgegaan van een rentabiliteit van 3%. Deze wordt bij lange na niet 
gehaald. Over 2018 hebben we de verwachtingen bijgesteld en gaan we uit van een rentabiliteit van 
2%. De organisatie moet nog groeien in de mate waarin we ‘in control’ zijn. Dit begint bij een juiste 
datavoorziening. In 2018 worden er stappen gezet om dit te verwezenlijken.   
 
In 2017 is er op RSG Broklede ingezet op een cultuurverandering door de gezamenlijkheid te 
benadrukken. Juist door gezamenlijk als medewerkers op te trekken bereiken we meer. De wat 
individualistische cultuur op Broklede moet worden omgebogen. Hiertoe zijn diverse initiatieven 
genomen, waaronder die van één pauze voor zowel onder- als bovenbouw in plaats van gescheiden 
pauzes. Dit heeft aanvankelijk tot veel weerstand geleid, maar is inmiddels geaccepteerd. Leerlingen 
onderling en docenten onderling ontmoeten elkaar meer. 
 
Op de Rientjes Mavo had de schoolleiding zich tot doel gesteld om de ervaren kloof tussen 
schoolleiding en medewerkers te verkleinen en het werkplezier van de medewerkers te vergroten. 
Alhoewel we dit nog niet hebben kunnen meten, lijken er flinke vorderingen te zijn gemaakt. Indicatief 
is een daling van het ziekteverzuim van 14,4% naar 2,5%. 
In zijn algemeenheid geldt voor beide scholen dat duidelijkheid ten aanzien van taken en 
verantwoordelijkheden en het aanspreken op die verantwoordelijkheden moet groeien naar een 
volwassen niveau. De Rientjes Mavo is hierin verder dan RSG Broklede. 
 
De nieuwe managementstructuur heeft met zich meegebracht dat we de statuten van de stichting 
hebben aangepast aan de nieuwe situatie, evenals het reglement van de rector-bestuurder en het 
managementstatuut. Er is een kwaliteitsbeleidsplan gemaakt en in werking gezet, zodat er integraal 
gewerkt wordt aan het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs en het op tijd actie zetten op 
geconstateerde deficiënties. De implementatie van dit kwaliteitsbeleidsplan kan alleen een succes 
worden indien er proactief mee wordt omgegaan door de diverse geledingen. Vanuit de schoolleiding 
is sturing nodig om hiertoe te komen. Jaarlijks worden er doelstellingen geformuleerd, vaak afgeleid 
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van het schoolplan. De vorderingen bij het verwezenlijken van die doelstellingen komen ter sprake in 
de diverse gremia en de uiteindelijke evaluatie maakt deel uit van het kwaliteitsbeleidsplan.  
 
Op het gebied van personeelsbeleid zijn flinke stappen gezet in 2017. De functies LB/LC/LD zijn 
beschreven en er zijn twee promotielijnen uitgezet. In 2017 hebben collega’s kunnen solliciteren naar 
een hogere schaal op basis van de functiebeschrijvingen. Zolang de functiemix dit toelaat blijven we 
dit jaarlijks herhalen. Daarnaast is er een beleid ontwikkeld ten aanzien van ontwikkeling en 
beoordeling met de daarbij behorende gesprekscyclus. Dit beleid is geïmplementeerd en zowel 
afdelingsleiders als conrectoren voeren de gesprekken met de docenten op basis van een nieuw 
format. Om het verzuim goed te begeleiden en hier en daar te beperken is er een nieuw 
verzuimprotocol gemaakt.  
 
Op RSG Broklede is de begeleiding nieuwe docenten planmatig uitgewerkt, zodat er een basis is voor 
de komende jaren. RSG Broklede is van plan de begeleiding uit te breiden, zodat er een zogenaamd 
inductietraject ontstaat, wellicht uitmondend in het predicaat opleidingsschool.  
Om de werkdruk voor zowel docenten als leerlingen te verminderen is het toetsbeleid aangepast. Ook 
de SE-structuur in voorexamenjaren is veranderd om tot een werkzaam en helder geheel te komen. 
 
In 2017 zijn op VO De Vechtstreekniveau vele reglementen en protocollen herzien. Op beleidsmatig 
terrein (personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid etc.)  zijn er flinke vorderingen gemaakt. 2018 moet in het 
teken staan van de implementatie van het bestaande beleid en de focus op het onderwijs zelf. 
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Algemeen  

 

3.1. NAW-gegevens 

• Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek 

• Bezoekadres: RSG Broklede, Schepersweg 6a, 3621 JK Breukelen 

• Postadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen     

• Tel.: 0346 - 584 100 

• Emailadres: info@vodevechtstreek.nl / www.vodevechtstreek.nl 

• Contactpersoon: drs. R. van Oevelen, rector-bestuurder 

• Bestuursnummer (OCW): 41897 

• Bevoegd gezag van: 

- Rientjes Mavo, Valkenkamp 551, 3607 MJ Maarssen (BRIN 17HX)  

- RSG Broklede,  Schepersweg 6a, 3621 JK Breukelen (BRIN 11NY)  
 

3.2 Rechtspersoon en Governance 

VO De Vechtstreek is qua rechtspersoonlijkheid een stichting naar Nederlands recht die onderwijs 
verzorgt op basis van een licentie uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De Stichting is lid van de 
VO-Raad en van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs en respecteert de code  
Goed Onderwijsbestuur VO. Op de naleving van deze code zijn in 2017 geen uitzonderingen 
gemaakt. 
 

3.3 Organisatiestructuur 

De Stichting vormt het bevoegd gezag over de Rientjes Mavo en RSG Broklede en heeft als organen 
de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het Bestuur. De 
Stichting heeft een beperkt stafbureau waar de rector-bestuurder leiding aan geeft. Daarnaast is de 
heer F. van de Kamp verantwoordelijk voor de afdeling Financiën en geeft hij leiding aan de OOP’ers.  
Aan de scholen wordt leiding gegeven door de rector-bestuurder en 2 conrectoren (RSG Broklede) en 
door de rector-bestuurder en de adjunct-directeur (Rientjes Mavo). Elke school heeft een eigen 
Medezeggenschapsraad. 
 

In schema: 

 
 

 

mailto:info@vodevechtstreek.nl
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Bijlage 1 bevat het verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
 
Bijlage 2 bevat de rapportages van de vertrouwenspersonen. 
 

3.4 Doelstelling,  visie en missie, aanbod, werkgebied 

Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek heeft zijn doel en grondslag bij de oprichting in 2010 
als volgt in de statuten verwoord: 

• De Stichting beoogt onderwijs te (laten) geven, gericht op de emotionele en verstandelijke 
ontwikkeling van het kind, te weten het verwerven van noodzakelijke kennis, sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit. Het onderwijs dient bij te dragen aan 
de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwing van iedere leerling. 

 
De maatschappij en het onderwijs ontwikkelen zich snel en zes jaar later zouden we het 
bovenstaande wellicht anders formuleren, maar de kern staat onverminderd overeind: zo goed 
mogelijk onderwijs voor de leerlingen in ons werkgebied, vanuit een onderwijsperspectief gericht op de 
integrale ontwikkeling van de jonge mens met al zijn of haar talenten. De 179 medewerkers van de 
Stichting proberen elke dag om dit geen loze woorden te laten zijn, maar om er daadwerkelijk inhoud 
aan te geven in al hun contacten met onze 2.000 leerlingen. 
 
De twee scholen van de Stichting bieden samen deze drie onderwijssoorten aan: 

• Vmbo-tl:  Rientjes Mavo 

• Havo: RSG Broklede 

• Atheneum: RSG Broklede 
 
RSG Broklede biedt tevens de mogelijkheid de tweetalige stroom (Nederlands-Engels) van het havo 
en atheneum te volgen. 
 
De twee scholen worden bezocht door leerlingen uit alle kernen van de gemeente Stichtse Vecht en in 
beperktere mate door leerlingen uit omliggende gemeenten. 
  

3.5 Strategische doelen organisatie 

Het jaar 2017 vormde de overgang tussen het eerste strategisch plan van de Stichting naar het 
tweede. Daarbij is geconstateerd dat de consistent goede onderwijskwaliteit van de twee scholen 
meer ondanks dan dankzij de interne organisatie is gerealiseerd en dat het zaak was om nu eerst het 
huis intern goed op orde te krijgen alvorens een nieuw strategisch plan te formuleren. 
 
De ambities voor 2018 zijn om de synergie die in 2010 met de vorming van  
de Stichting VO De Vechtstreek werd beoogd, nu daadwerkelijk te realiseren. Nodig daarvoor is het 
ontschotten van de organisatie die soms lijkt te bestaan uit drie zelfstandige entiteiten  
(Rientjes Mavo, RSG Broklede en het stafbureau) die met een zekere vrijblijvendheid onder de 
bestuursparaplu samenwerken.  
 
Het streven is om te komen tot een gemeenschap van twee scholen onder één leiding, waarbij de 
onderwijskundige samenwerking tussen de scholen wordt versterkt en de scholen waar mogelijk 
hetzelfde beleid in praktijk brengen en gebruik maken van dezelfde stafondersteuning, applicaties, 
inkoop en alle andere randvoorwaardelijke processen. Tegelijkertijd is het bedrijfsvoerend vermogen 
van de organisatie versterkt door het introduceren van de functie van directeur bedrijfsvoering en het 
steviger neerzetten van de aansturing van diverse randvoorwaardelijke activiteiten, zoals ict, planning, 
roosterzaken e.d. 
 
De analyse is gemaakt dat op dit moment een zelfstandige Stichting VO De Vechtstreek met een 
doelmatige  interne organisatie in de afweging van voor- en nadelen de voorkeur verdient boven fusie 
of daarop lijkende andere vormen van samenwerking met externe partners.  
De voor 2018 noodzakelijke focus op de interne ontwikkeling, vindt plaats met open oog voor de 
dynamiek in de externe omgeving. De nieuwe organisatie moet passen binnen de voortgaande 
ontwikkeling van globale trends als digitalisering en internationalisering. Dichter bij huis is er de impact 
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van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) van de gemeente Utrecht. VO De Vechtstreek 
houdt het stichten van een mavo van het Leidsche Rijn College tegen.   
 

3.6 Belangrijke gebeurtenissen 

Het afscheid van dhr. Kielestein als directeur bedrijfsvoering-controller per 1 oktober 2017 heeft geleid 
tot een interne verschuiving. Dhr, F. van de Kamp is hem opgevolgd en op zijn beurt is dhr F. van de 
Kamp opgevolgd door de dhr. F. van Gurp per 1 december 2017. 
 
In 2017 is mevr. A. van der Werf benoemd als voorzitter van de raad van toezicht en zijn de heren F. 
Blommaert en N. Verbeek toegetreden tot de raad. 
 

3.7 Interne beheersing 

Op het gebied van de interne beheersing zijn de actiepunten, zoals aangegeven door de accountant, 

opgevolgd. 

 

3.8 Omgeving en samenwerkingsverbanden 

De stichting heeft constructieve contacten met de gemeente Stichtse Vecht. In 2017 is discussie 
gevoerd met de gemeente over de schouw van RSG Broklede en de huur van de aula. Onderzocht 
wordt of de stichting juridisch eigenaar van de hal en de aula kan en wil worden.  
 
VO De Vechtstreek is partner in het overleg op basis van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). 
 
Met vier andere, algemeen toegankelijke scholengemeenschappen in de wat wijdere omgeving, heeft 
VO De Vechtstreek het samenwerkingsverband ‘5=1’ gevormd. Deze samenwerking heeft geen 
verplichtend karakter.  De aandacht gaat vooral naar kwaliteitszorg en professionalisering.  
   
‘De Vechtstreek’ participeert actief in het samenwerkingsverband Sterk VO van de gemeenten Utrecht 
en Stichtse Vecht.  
De Stichting is lid van het Eerste Coöperatief Werkgeversverband van scholen in VO, een verband 
van kleine scholen en besturen. 
 
Met de basisscholen van Wereldkidz is VO De Vechtstreek in 2017 een samenwerkingverband 
aangegaan op het gebied van doorlopende leerlijnen en het verkleinen van de overgang 
basisonderwijs-voortgezet onderwijs. 
 

3.9 Vertrouwenspersonen 

Binnen de organisatie hebben meerdere leerlingen en/of ouders zich in het schooljaar 2016-2017 tot 
de interne vertrouwenspersonen op RSG Broklede of de Rientjes Mavo gewend. Bij de externe 
vertrouwenspersoon heeft zich  niemand gemeld. De ‘Regeling Vertrouwenspersonen’ is in 2017 
herzien. 
 
Bijlage 2 bestaat uit de rapportages van de vertrouwenspersonen.  
 

3.10 Klachten en klachtenafhandeling 

In 2017 heeft een ouder van een leerling van de Rientjes Mavo bezwaar gemaakt tegen een 
voorgenomen verwijdering van een leerling. Hiertoe is ook een klacht ingediend tegen de handelwijze 
van de rector-bestuurder. Na het behandelen van de klacht heeft de ouder de voorgenomen 
verwijdering voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie. De stichting is in het gelijk gesteld en 
de leerling heeft haar schoolcarrière vervolgd op Niftarlake. 
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3.11 Governance 
Het College van Bestuur wordt gevormd door de rector-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 
vijf leden. Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van 
de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid. Het College van Bestuur vormt het 
bevoegd gezag van de school. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het 
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. 
De verhouding tussen het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de 
Stichting en de daarop gebaseerde reglementen van het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht. Deze reglementen zijn gebaseerd op de Code Goed Bestuur VO. 
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4. Sociale Paragraaf 
 

4.1 Algemene kengetallen 
1. Algemene kengetallen 

 

Op peildatum 9 februari 2018 heeft VO De Vechtstreek 179 medewerkers voor 138,24 fte. Op  
1 januari 2017 was dat eveneens precies 138,24 fte. De omvang van het personeelsbestand in fte is 
dus gelijk gebleven.  

• De fte-omvang van bepaalde tijd aanstellingen (inclusief tijdelijke uitbreidingen) is 13,76 fte. 

• VO De Vechtstreek heeft 179 medewerkers, 84 mannen en 95 vrouwen. 

• De gemiddelde leeftijd is 48 jaar.  

•  
Hieronder enkele grafische weergaven van kengetallen van het personeelsbestand: 
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Personeelsbestand per school 

Rientjes Mavo 

 

 

RSG Broklede 

 

 

De fte-omvang van het personeel van Broklede (OP en OOP) is 97,02 fte. De fte-omvang van het 
personeel van de Rientjes Mavo (OP en OOP) is 34,43 fte. Op 31 december 2016 was dat 35,42 fte, 
een daling van 0,99 fte.  
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In- en uitstroom (in aantallen) 

 

Externe inhuur van personeel 
In de 2e helft van schooljaar 2016-2017 zijn bij de Rientjes mavo verschillende docenten ingehuurd 
voor wiskunde, economie en nask. Bij de start van het schooljaar 2017-2018 was de Rientjes Mavo 
erin geslaagd voor al deze vacatures nieuwe docenten aan te trekken. 
 
In het najaar van 2017 heeft RSG Broklede een docent Duits ingehuurd in verband met 
ziektevervanging.  
 
Externe detachering van personeel 
In 2017 zijn meerdere medewerkers van VO De Vechtstreek voor een deel van hun aanstelling 
gedetacheerd naar externe organisaties: de Onderwijs coöperatie (2 docenten), een MBO 
Onderwijsinstelling (1 docent), de Stichting Leerplanontwikkeling (1 docent) en een HBO 
onderwijsinstelling (1 docent).  
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2. Verzuim 

 

 

 
Het verzuimpercentage van VO De Vechtstreek over 2017 is 6,47%. Het laatst bekende verzuimcijfer 
voor het voortgezet onderwijs (2016) is 5,25%. VO De Vechtstreek zal  ook het komende jaar moeten 
blijven inzetten op het omlaag brengen van het verzuim.  
 
In 2017 waren 11 medewerkers langdurig ziek. Al deze casussen zijn afgerond: medewerkers zijn 
100% beter (6) of hebben/gaan de organisatie verlaten (4). Na de start van schooljaar 2017-2018 zijn 
5 nieuwe langdurig verzuimcasussen ontstaan, 2 zijn niet werk gerelateerd en niet beïnvloedbaar door 
de werkgever, 3 casussen zijn deels werk gerelateerd.  
 
Het frequent verzuim wordt gemeten over het schooljaar (niet het kalenderjaar), bij de 4e ziekmelding 
in een schooljaar vindt een frequent verzuimgesprek plaats. Sinds de start van schooljaar 2017-2018 
is dit voor 2 medewerkers het geval.  
 
In het kader van preventie is in het najaar van 2017 aan alle medewerkers van VO De Vechtstreek de 
griepprik aangeboden. Uiteindelijk hebben 5 medewerkers de griepprik ontvangen. Ook is aan alle 
medewerkers een Healthcheck (periodiek medisch onderzoek) aangeboden, uitgevoerd door de 
ARBO Unie.  

• 33 medewerkers hebben alle (online) vragenlijsten ingevuld en feedback ontvangen 

• 9 medewerkers hebben hun ogen laten testen 

• 10 medewerkers hebben ook alle aanvullende onderzoeken laten uitvoeren 
 
In 2017 is door VO De Vechtstreek nieuw verzuimbeleid en een nieuw verzuimprotocol vastgesteld.  
 
3. Personeelsbeleid 
In 2017 is verder gewerkt aan de professionalisering van het personeelsbeleid van VO De 
Vechtstreek. Het personeelsbeleid is gericht op goed werkgeverschap en het ondersteunen van de 
verdere ontwikkeling van VO De Vechtstreek naar een professionele cultuur.  
In 2017 zijn voor VO De Vechtstreek verschillende beleidsdocumenten ontwikkeld, besproken en 
geaccordeerd in de GMR en gecommuniceerd naar de medewerkers: 

 



   
 
 

Jaarverslag Stichting VO de Vechtstreek 2017 Pagina 18 
2018.010 Kam.stp versie 8 250418 

 

• Functiemixbeleid, inclusief functiebeschrijvingen voor Leraar LB, LC en LD en 
docentcompetenties 

• Ontwikkelen en beoordelen in een professionele cultuur 

• Professionalisering 
Alle documenten zijn digitaal toegankelijk via de persoonlijke omgeving van iedere medewerker in 
Afas Insite.  
 
Over het voeren van ontwikkelgesprekken is door leidinggevenden in 2017 een workshop gevolgd. 
Deze wordt in 2018 herhaald. 
 
In 2017 is gebruik gemaakt van een subsidieregeling van Voion om medewerkers een loopbaanscan 
aan te kunnen bieden. Ook nu de subsidie is beëindigd, blijft deze mogelijkheid bestaan.  
 
De functiemixberekeningen hebben in 2017 geleid tot het uitvoeren van een sollicitatieprocedure voor 
promotie naar docent LC op zowel RSG Broklede als de Rientjes Mavo. Op de Rientjes Mavo is 1 
kandidaat benoemd in LC, op Broklede zijn 2 kandidaten benoemd.  
 
ARBO en Veiligheid 
In 2017 is de ARBO-commissie weer bij elkaar gekomen en uitgebreid met een lid van de GMR. De 
ARBO-commissie bewaakt de uitvoering van het Plan van Aanpak gebaseerd op de RI&E (Risico 
Inventarisatie& Evaluatie). De ARBO-commissie bereidt ook de ontwikkeling van een ARBO-
beleidsplan voor VO De Vechtstreek voor.  
 
Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
In 2017 heeft VO De Vechtstreek geïnventariseerd hoeveel oud-medewerkers gebruik maken van 
(bovenwettelijke) werkloosheidsuitkeringen. Samen met de scholen uit de 5=1 groep is een 
overeenkomst aangegaan met Randstad om deze medewerkers te begeleiden naar nieuw werk. In 
2017 zijn 3 oud medewerkers aangemeld bij Randstad. Dit beleid wordt voortgezet. 
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5. Schoolverslag RSG Broklede 
 

5.1 Onderwijsprestaties RSG Broklede 
 
Leerlingen 
De leerlingen van RSG Broklede zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de kernen Breukelen, Maarssen, 
Nieuwer ter Aa, Nieuwersluis, Kockengen, Loenen, Vreeland, Loenersloot, Baambrugge, Abcoude en 
Vleuten. 
De school heeft in 2016 een uitzonderlijk goede aanmelding van nieuwe leerlingen gehad. Omdat de 
uitstroom uit de examenjaren echter ook groot is geweest is er geen groei in het totaal aantal 
leerlingen opgetreden. Het leerlingenaantal is ongeveer stabiel gebleven. 
 

datum Aantal leerlingen 

1 oktober 2011 1403 

1 oktober 2012 1410 

1 oktober 2013 1393 

1 oktober 2014 1365 

1 oktober 2015 1346 

1 oktober 2016 1339 

1 oktober 2017 1337 

 

Op grond van het huidige aantal leerlingen in groep 8 van de basisscholen in ons voedingsgebied, 
verwachten we de komende jaren een stabilisatie of een lichte daling van het aantal leerlingen.  
Vanaf medio 2015 heeft de school zich sterk geprofileerd. Een nieuwe website, een flinke 
opknapbeurt van het gebouw, professioneler voorlichtingsmateriaal en een meer naar buiten gerichte 
attitude van de school, zorgen ervoor dat de school naar verwachting een stabiel marktaandeel in de 
regio  zal verwerven. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de school gestart met een 
tweetalige havo-klas. Er was voldoende animo om een volle klas te beginnen. 
 
Onderwijsresultaten 2017 
De onderwijsinspectie heeft ook voor 2016 de school het predicaat basisarrangement toegekend. Dat 
betekent dat de school voldoet aan de verwachtingen die aan haar gesteld mogen worden. Een 
nadere analyse van de onderwijsresultaten 2017 laat zien dat de school wat betreft het 
driejaarsgemiddelde overal boven de norm zit. Er zit wel een zorg bij de examencijfers van de havo, 
die een licht dalende trend laten zien.  
 
Examenresultaten 

De slagingspercentages in 2017 lagen voor de havo en voor het vwo iets boven het landelijk 
gemiddelde. De slagingspercentages over de afgelopen twee jaar zijn als volgt: 
 

Afdeling Slagingspercentage 2016 Slagingspercentage 2017 

havo 84% 90% 

vwo 93% 93% 

 
Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 
In 2017 is RSG Broklede verder gegaan met de uitvoering van het nieuwe schoolplan. Dit schoolplan 
is eind 2015 gereed gekomen.  
De onderwijskundige paragraaf van het schoolplan laat zien dat de school zich op diverse 
onderwijskundige aspecten wil profileren. Zo is er in de brugklas aandacht voor talent, vindt er in klas 
2 en 3 verrijking en verdieping van het talent plaats en is er in de bovenbouw ruimte voor de leerling 
om zelfstandig het talent verder vorm te geven. In 2017 is verder gewerkt aan de implementatie van 
de talentmodules in klas 1, 2 en 3. Een aantal bovenbouwleerlingen heeft de mogelijkheid gekregen 
om, indien door de mentor geaccordeerd, vrijstelling te krijgen voor bepaalde lessen van bepaalde 
vakken.  
Overige zaken uit het schoolplan die prioriteit gekregen hebben zijn: 
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- de invoering van tweetalig havo vanaf het schooljaar 2017-2018.  
De programma’s voor de verschillende vakken zijn ontwikkeld. Bij de werving van nieuwe 
leerlingen is het tweetalig havo nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Het is gelukt om in het 
schooljaar 2017-2018 met één tweetalige havoklas te starten. 

- de implementatie van digitale leermiddelen in de klas.  
RSG Broklede heeft één havoklas tot pilotklas benoemd. Alle leerlingen in deze klas hebben een 
iPad in bruikleen gekregen waarop alle benodigde leermiddelen zijn geïnstalleerd. De pilot, 
begonnen in 2016-2017 is dit jaar verder gegaan in klas 2 en het is het voornemen om door te 
gaan in klas 3. Daarna zal een definitief besluit genomen worden over de implementatie van het 
digitaal onderwijs.  

 
De internationalisering heeft binnen RSG Broklede opnieuw grote aandacht gekregen. Naast de 
bestaande uitwisselingsprogramma’s zijn er nieuwe programma’s opgezet in Portugal en Uganda. Ook 
is er een nieuwe ronde jobshadowing gestart, waarbij docenten de mogelijkheid hebben gekregen om 
op scholen in andere Europese landen een week lang ervaringen uit te wisselen. 
 
De reeds bestaande samenwerkingsverbanden met de Vrije Universiteit (het Pre University College) 
en Universiteit Nijenrode zijn voortgezet. 
 
Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 
RSG Broklede houdt regelmatig enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers. In 2016 zijn de 
enquêtes afgenomen onder de medewerkers. De schoolleiding bespreekt de resultaten afzonderlijk 
met het OP en het OOP. 
 
Ontwikkelingen binnen de schoolleiding 
Binnen VO De Vechtstreek is vanaf 2016 gewerkt met een nieuwe organisatievorm. Er is een rector-
bestuurder, die naast bestuurder van de Stichting tevens rector van RSG Broklede en directeur van de 
Rientjes Mavo is. 
 
Voor RSG Broklede betekent dit dat er een herstructurering van het schoolmanagement noodzakelijk 
was. Door het vertrek van de directeur bedrijfsvoering-controller is de heer F. van de Kamp op deze 
plek in de organisatie terecht gekomen. De heer F. van Gurp is per 1 december 2017 benoemd tot 
conrector examenklassen (tevens plaatsvervangend rector). De andere conrector ziet toe op het 
functioneren van de andere leerlingen.  
 
Eind 2016 is besloten niet meer te werken met teamleiders, maar met afdelingsleiders. Deze 
afdelingsleiders zijn via een interne sollicitatieprocedure geworven en hebben een assessment 
gedaan. 
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6. Schoolverslag Rientjes Mavo 
 
6.1 Onderwijsprestatie Rientjes Mavo 
 
Leerlingen 
Afgelopen jaren heeft de Rientjes Mavo een gestage groei doorgemaakt. Volgens de prognoses van 
de Vereniging voor Katholiek Onderwijs zou deze groei doorzetten tot 2030. Om het kleinschalige 
karakter van de school te behouden, is er in het recente verleden voor gekozen de school  niet verder 
te laten groeien dan 24 klassen (ongeveer 650 leerlingen). Meer leerlingen waren  vanwege de 
mogelijkheden van het gebouw niet op een verantwoorde wijze te ontvangen. We zien echter dat het 
leerlingenaantal de laatste jaren flink is teruggelopen. Toenemende concurrentie in de naaste 
omgeving van de school is hier de oorzaak van. De nieuwe Mavo Tien in Leidsche Rijn en het 
Niftarlake College blijken veel van onze potentiële leerlingen getrokken te hebben.  
 
De leerlingenpopulatie van Rientjes Mavo wordt in het algemeen ervaren als prettig in de omgang,  
coöperatief en bereid om te leren binnen een duidelijke structuur. De verdeling meisjes/jongens is 
48%/52%. Ongeveer 70% van de leerlingen komt uit de gemeente Stichtse Vecht, ongeveer 10% van 
de leerlingen komt uit Utrecht. De leerlingen zijn afkomstig uit de omliggende kernen Abcoude, 
Breukelen, De Meern, Haarzuilens, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Maarssen, Nieuwer ter Aa, 
Nieuwersluis, Oud-Zuilen, Tienhoven, Utrecht en Vleuten. 
 
Het verloop van het aantal leerlingen in de periode 1 oktober 2010 t/m 1 oktober 2017 ziet er als volgt 
uit: 
 

datum aantal leerlingen 

1 oktober 2010 597 

1 oktober 2011 609 

1 oktober 2012 634 

1 oktober 2013 643 

1 oktober 2014 672 

1 oktober 2015 642 

1 oktober 2016 601 

1 oktober 2017 523 

 
Tabel: aantal leerlingen/kalenderjaar op peildatum 1 oktober 
 
De terugloop van het leerlingenaantal wordt veroorzaakt door een dramatische daling van het aantal 
inschrijvingen 

  
Tabel: Aantal inschrijvingen in klas 1 per schooljaar 
  
Met de oprichting van een PR-commissie en een investering in de PR activiteiten hoopt de school in 
het komende jaar meer leerlingen terug te winnen. De banden met de toeleverende basisscholen 
zullen worden aangehaald. 
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Resultaten 
 
Examenresultaten 
Het slagingspercentage ligt in 2017 onder het landelijk gemiddelde. Het doel van de school 
(examenresultaten op of boven het landelijk gemiddelde) is daarmee in 2017 niet gehaald. 
Gesprekken tussen secties en de schoolleiding zijn in 2017 gestart en zullen handvatten moeten 
bieden hoe dit weer te bereiken. De school gebruikt bij deze gesprekken ook managementinformatie 
zodat inzichtelijk wordt waarop er verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd in de secties. Hierover 
zijn bindende afspraken gemaakt met alle secties. 
 
 
 

Schooljaar geslaagd 

2012/2013 90% 

2013/2014 94% 

2014/2015 94% 

2015/2016 96% 

2016/2017 88% 

 
Tabel: Examenresultaten per examenjaar in %  
 
 
Meerjarenopbrengsten  2017 
 
Onderbouwrendement 
 
 

 
 
Kijken we naar de rendementscijfers van onze onderbouw dan zien we een stabiele trend in de laatste 
3 jaar. Ons onderbouwrendement (doorstroom van leerjaar 1 t/m 3 zonder vertraging) ligt de laatste 
drie jaar boven de inspectienorm. (licht grijs) 
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Bovenbouwsucces: 

 

  
  
 
In de bovenbouw zien we dat in het cursusjaar 2015-2016 het rendement stijgt t.o.v. de voorgaande 
twee jaar. Het driejaren gemiddelde ligt ook in de bovenbouw hoger dan de inspectienorm. 
We kunnen dus de conclusie trekken dat de school op de goede weg is op dit vlak.  
 
Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
Het onderwijs op de Rientjes Mavo is de afgelopen jaren sterk veranderd. De school wilde meer 
ruimte geven aan maatwerk voor leerlingen, meer investeren in de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde aangezien hier steeds hogere eisen aan worden gesteld. Er kwam meer ruimte voor 
individuele keuzes van leerlingen. Het traditionele onderwijssysteem met klassikale lessen van 45 
minuten en een i-uren systeem werd in 2015-2016 ingeruild voor een 70-minutenrooster waarbij 
leraren werken volgens de methode van het opbrengst gericht werken (OGW).  
Tijdens het schooljaar 2016-2017 is er een nieuw schoolplan geschreven. Dit plan is tot stand 
gekomen met een groot deel van het team en kan rekenen op een grote steun bij alle 
personeelsleden. In het plan is een aantal zaken vastgelegd: 
- De identiteit, missie en visie 
Deze zijn opnieuw herijkt en vastgesteld. 
- De docent op de Rientjes Mavo 
Aan een docent op de Rientjes Mavo dienen hoge eisen te worden gesteld. Om het belang ervan te 
benadrukken en om consensus te bereiken over wat van een docent mag worden verwacht, heeft de 
Rientjes Mavo zelf twaalf eisen opgesteld. Deze eisen vormen een belangrijk onderdeel van de 
ontwikkelgesprekken die gevoerd worden met alle docenten. 
 

89,6
89,2

92,6

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Bovenbouwsucces

Bovenbouwsucces
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- De Rientjes-les 
Randvoorwaarden zijn opgesteld waar een les op de Rientjes Mavo aan moet voldoen. Deze zijn met 
het hele team vastgesteld en zien we als essentieel voor het geven van een goede les, waarbij 
verwerking leidt tot beklijving. 
- De kwaliteit van de lessen moet omhoog 
Nauwere samenwerking binnen secties wordt in tijd gefaciliteerd (sectiegesprekken en 
sectieleidersoverleg). Een goed toetsbeleid, inhoudelijke afstemming (vakwerkplannen) en 
vernieuwing en intervisie zijn zaken die aangepakt worden.  
 
- Besloten is om af te stappen van het 70 minutenrooster en per schooljaar 2018-2019 te starten 

met een 60 minutenrooster. 
 
6.2 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 
Sinds de bestuurlijke fusie van 2010 is “kwaliteit’ voor het eerst op de agenda komen te staan op de 
Rientjes Mavo. Sinds het schooljaar 2015-2016 betekent dit concreet: 

- leerlingen/ouders en medewerkers vullen tweejaarlijks  tevredenheidsonderzoeken in. 

- secties kijken naar examenresultaten, eindejaarsgemiddelden afgezet tegen de benchmark en  

- de schoolleiding kijkt volgens de PDCA-cyclus wat er n.a.v. de verschillende gegevens in het 
beleid aangepast moet worden.  

- In schooljaar 2016-2017 is een kwaliteitsplan en een kwaliteitsagenda opgesteld waar in 
schooljaar 2017-2018 structureel mee gewerkt gaat worden. 

 
Inmiddels hebben twee visitaties plaatsgevonden door collega’s van het samenwerkingsverband 5=1. 
Binnen deze samenwerking maken een vijftal scholen uit de regio afspraken om met elkaar aan 
kwaliteitsverbetering in brede zin te werken. Visitaties over en weer leveren daarbij een rijke bron aan 
informatie op over de kwaliteit van onze lessen. De dialoog over kwaliteitsgegevens is op diverse 
plekken in de organisatie gemeengoed geworden.  

De volgende stap is om kwaliteitszorg verder te implementeren in de school en dat dit de 
verantwoordelijkheid is van alle medewerkers binnen de organisatie. In schooljaar 2016-2017 is er 
aanzet gedaan naar strategisch kwaliteitsmanagement, in samenspraak met  de zusterschool RSG 
Broklede. Kwaliteit is nu een cruciaal onderdeel van elk proces in de school. De schoolleiding 
stimuleert een onderzoekende houding van medewerkers, zij analyseren hun eigen activiteiten. 
Volgend jaar zal er onderzocht worden hoe en welke stappen ervoor nodig zijn om dit binnen de 
Rientjes Mavo en stichting VO De Vechtstreek te realiseren. 
 
Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen 
In schooljaar 2016-2017 zijn 2 tevredenheidsonderzoeken afgenomen: 

- Ouder tevredenheidsonderzoek (OTO) 

- Leerlingen tevredenheidsonderzoek (LTO) 
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Leerlingtevredenheidsonderzoek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiek: leerlingtevredenheid uitgedrukt in cijfer in eerdere metingen 
 
Er is een lichte stijging waar te nemen van 0,3 in de tevredenheid van leerlingen.  
 

Rientjes Mavo 

Boven de benchmark:                                                       Onder de benchmark                                                

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 7,54  
BM  7.09 (ranking 29) 

Aanbod                                6,20 BM  6,23 

Veiligheid                                          7,93   
BM  7,81 

Didactisch handelen            6,49 BM  6,56 

Brugklas                                            8,81   
BM 7,8 

 “”                     “”       extra   5,67 BM  5,71 

Examenklas                                      6,86   
BM 6,31 

Tevredenheid                       6,46 BM  6,55 

Pestindicator                                    9,34   BM 
9,22    

 

Schoolklimaat en veiligheid           7,94   BM  
7,78 

 

 
 

Schoolklimaat en veiligheid 
 

Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van 
de school in 2016-2017? 
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Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 15 juni 2017. 
Aantal leerlingen: 596 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 50 
 

 
  

 
Oudertevredenheidsonderzoek

 
Grafiek: oudertevredenheid uitgedrukt in cijfer in eerdere metingen 
 
Rientjes Mavo 

Boven de benchmark                                                  Onder de benchmark 

Zicht op begeleiding                   6,9    BM 6,8 Aanbod                                   7,18     BM     7,34                     

Brugklas                                      7,8    BM 7,71 Zicht op ontwikkeling             7,04     BM     7,07 

 Veiligheid                                8,15     BM     8,26 

 Verantwoording en dialoog    6,44     BM     6,58 

 Pestindicator                          8,21     BM     8,39 

 
Van de leerlingenenquête en het medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen we leren dat de 
communicatie niet helder is, dat medewerkers zich onvoldoende gezien voelen, dat de kwaliteit van 
ons onderwijs niet op het niveau ligt dat we wensen, dat tussen schoolleiding en medewerkers een 
grote afstand heerst, dat medewerkers ontevreden zijn over de organisatie, maar dat de leerlingen 
tevreden zijn over de begeleiding. Het oudertevredenheidsonderzoek laat zien dat met name de 
communicatie naar buiten veel aandacht behoeft. Veel lesuitval en wisselingen van docenten bij 
diverse vakken worden daarnaast door de ouders als belangrijk aandachtspunt genoemd (bron: 
schoolplan 2017-2020). 
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7. Financiën en Beheer 

 

7.1 Resultatenanalyse 

 

Het geconsolideerde resultaat voor 2017 komt uit op een positief resultaat van €231.221. Dit ligt fors 
lager dan het in de begroting opgenomen resultaat van €420.557. De verklaring voor deze afwijking is 
divers en wordt in de volgende paragraaf op hoofdlijnen toegelicht. 
 

7.2 Balans 

 
De grootste mutaties in de balans ten opzichte van vorig jaar is dat de kortlopende schulden, 
voorzieningen en liquide middelen zijn toegenomen. 
 

7.3 Financiële analyse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toelichting exploitatieresultaat. 

Baten

Rijksbijdragen OCW 13.762.860   13.473.591  

Overige overheidsbijdragen -              -              

Overige baten 671.827       551.775       

Totale Baten 14.434.687  14.025.366  

Lasten

Personeelslasten 11.156.398   10.640.671  

Afschrijvingen 307.984       375.351       

Huisvestingslasten 947.447       954.578       

Overige lasten 1.791.127    1.644.209    

Totale lasten 14.202.956  13.614.809  

Saldo Baten -/- Lasten 231.731       410.557      

Financiele Baten en Lasten -510            10.000         

Exploitatieresultaat 231.221       420.557      
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De begroting voor 2017 is opgesteld met een ambitieus resultaat van 3% en een 
bezuinigingstaakstelling. Deze doelstellingen hebben we ten dele kunnen realiseren.  
 

De baten voor 2017 zijn €347.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door aan de ene kant 
meeropbrengsten uit de Rijksbijdragen door de vergoeding van de verhoging van de salarissen en 
aan meeropbrengsten bij de prestatiebox.  
 
Daarnaast is er  voor €20.000,- meer aan detacheringsgelden binnen gekomen. Ook is er bij de 
overige baten 80.000,- meer binnen gekomen aan éénmalige projecten. 
 
De personele lasten zijn €515.000 hoger dan begroot.  
Dit komt door een overschrijding op de Lonen en Salarissen van €310.000 en een overschrijding op 
overige Personele Kosten van €205.000. 
De salarissen zijn met 3% gestegen. Hierdoor zijn ook de sociale lasten en de pensioenen gestegen. 
Daarnaast zijn de premies van de sociale lasten licht gestegen en de premie pensioenen is in 2017 
met 1,6% gestegen.   
De begroting wordt overschreden bij de personeelslasten omdat er in augustus 2017 minder bezuinigd 
is dan in de begroting was opgenomen. De doelstelling is mede hierdoor maar ten dele gehaald.  
De overige personeelskosten zijn hoger uitgevallen door de extra inhuur personeel en een extra 
toevoeging voorziening verlofuren. Er is voor €135.000 meer aan inhuur uitgegeven en er zijn meer 
uren verlof gespaard dan in de begroting was voorzien.  
 
De afschrijvingslasten zijn €67.000 lager dan begroot vanwege het later doen van investeringen.  
 
De huisvestingslasten zijn €7.000 lager dan begroot. Bij de schoonmaakkosten is een deel van het 
jaarlijks onderhoud maroleum niet uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een besparing van ongeveer  
€29.000. Daarnaast is er bij het onderhoud van de gebouwen en installaties voor €45.000,- meer 
uitgegeven dan begroot. 
 
De overige lasten worden overschreden door met name incidentele éénmalige uitgaven zoals het in 
gebruik nemen van nieuwe software, Afas via Driessen, ProActive, het op laten stellen van het nieuwe 
inkoopbeleid en een update van het ICT netwerk naar Windows 10. Daarnaast is er meer uitgegeven 
aan PR voor de scholen. 
 
De financiële baten en lasten zijn €10.500 lager dan begroot als gevolg van de zeer lage rentestand. 
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7.4 Continuïteitsparagraaf 

 

Onderstaande gegevens zijn bedoeld om nadere invulling te geven aan de in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs bedoelde Continuïteitsparagraaf.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal leerlingen ultimo jaar 1852 1772 1722 1672 1672

Personele bezetting in fte

Bestuur/management 10,0            10,0            10,1            9,8              9,7              

OP 95,7            94,7            93,0            91,0            89,0            

OOP 33,0            31,2            30,0            29,0            28,0            

Totaal aantal fte 138,7           135,9           133,1           129,8           126,7           
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Balans 2017 2018 2019 2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa -                -                -                -                

Materiële vaste activa 2.753.600      2.753.600      2.753.600      2.753.600      

Financiële vaste activa -                -                -                -                

Totaal vaste activa 2.753.600      2.753.600      2.753.600      2.753.600      

Vlottende activa

Vorderingen 157.808         157.808         157.808         157.808         

Liquide middelen 3.417.701      3.711.801      4.000.101      4.283.501      

Totaal vlottende activa 3.575.509      3.869.609      4.157.909      4.441.309      

Totaal activa 6.329.109      6.623.209      6.911.509      7.194.909      

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.965.440      3.295.439      3.608.438      3.900.137      

Bestemmingsreserve 84.858          48.959          24.260          15.961          

Totaal eigen vermogen 3.050.298      3.344.398      3.632.698      3.916.098      

Voorzieningen 1.442.522      1.697.522      1.952.522      2.207.522      

Totaal voorzieningen 1.442.522      1.697.522      1.952.522      2.207.522      

Kortlopende schulden 1.836.290      1.581.289      1.326.289      1.071.289      

Totaal kortlopende schulden 1.836.290      1.581.289      1.326.289      1.071.289      

Totaal passiva 6.329.109      6.623.209      6.911.509      7.194.909      
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
De eventuele volatiliteit van de leerlingeninstroom heeft de grootste invloed op de toekomstige 
lumpsumvoorziening vanuit de overheid. Op dit moment zijn de verwachtingen ten aanzien van de 
toekomstige leerlingeninstroom neutraal tot gematigd positief op basis van de ontwikkeling van de 
laatste jaren.  
De factoren die hierop onder andere van invloed zijn, zijn: 

- reputatie ten opzichte van andere scholen 

- staat van de gebouwen 

- leeropbrengsten 

- grootte van de basisgeneratie 
  
In de onderstaande tabel wordt per risicofactor aangegeven in welke mate deze factor een risico vormt 
voor de financiële positie van de school (=waarderingsscore). Vermenigvuldigd met het gewicht van 
de factor (=mate van invloed op de financiële positie) ontstaat er een score per risicofactor. Per gebied 
wordt gekeken in hoeverre dit gebied een risico vormt. Hoe lager de score ten opzichte van de 
maximale score per gebied, hoe minder risico. 
 
 
 
 
  

Exploitatie 2017 2018 2019 2020

BATEN

Rijksbijdragen 13.762.860    13.240.200    12.864.900    12.651.500    

Overige overheidsbijdragen en -subsidies -                -                -                -                

Overige baten 671.827         540.900         523.100         515.200         

Totale baten 14.434.687    13.781.100    13.388.000    13.166.700    

LASTEN

Personeelslasten 11.156.398    10.528.000    10.244.900    10.085.900    

Afschrijvingen 307.984         342.000         328.200         319.900         

Huisvestingslasten 947.447         973.500         939.700         919.600         

Overige lasten 1.791.127      1.641.700      1.585.200      1.556.200      

Totaal lasten 14.202.956    13.485.200    13.098.000    12.881.600    

Financiële baten 2.788            2.500            2.400            2.300            

Financiële lasten 3.298            4.300            4.100            4.000            

Financiële baten en lasten 510               1.800            1.700            1.700            

Exploitatieresultaat 231.221         294.100         288.300         283.400         
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 Risicofactoren waarderingsscore gewicht Score 

  laag midden hoog   

 Leerlingen      

1 Ontwikkeling leerlingaantallen   3 3 9 

2 Concurrentiepositie  2  3 6 

3 PR- en marketingstrategie  2  1 2 

4 Onzekere financiering 1   1 1 

     totaal 18 (van 24) 

       

 Kwaliteit onderwijs      

5 Kwaliteitskaart 1   2 2 

6 Kwaliteit onderwijskundig beleid  2  2 4 

7 Onderwijskundige vernieuwingen  2  2 4 

     totaal 10 (van 15) 

 Personeel      

8 Gemiddelde leeftijd  2  3 6 

9 Leeftijdsopbouw   3 1 3 

10 Ziekteverzuim  2  3 6 

11 Wachtgeldrisico/soc. statuut  2  2 4 

12 Deskundigheid/scholing/expertise  2  3 6 

13 Personeelsverloop 1   2 2 

14 Claims personeel 1   2 2 

     totaal 29 (van 57) 

       

 Organisatie      

15 Kwaliteit van de leiding  2  3 6 

16 Beleidsplannen 1   3 3 

17 Stabiliteit organisatiestructuur  2  3 6 

18 Kwaliteit van de processen  2  2 4 

     totaal 19 (van 33) 

       

 Gebouwen      

19 Achterstallig onderhoud   3 3 9 

20  Onderhoudsintensiteit   3 2 6 

21 Bezettingsgraad  2  2 4 

22 Toekomstige investeringen   3 3 9 

     totaal 28 (van 30) 

       

 Inventaris      

23 Ouderdom  2  3 6 

24 Toekomstige investeringen   3 3 9 

     totaal 15 (van 18) 

       

     Totaal 119 (van 177) 
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Resumerend ontstaat nu de volgende volgorde van hoog naar laag risico: 
Gebouwen  93% 
Inventaris  83% 
Leerlingen   75% 
Kwaliteit onderwijs 67% 
Organisatie  58% 
Personeel  51% 
 
De staat van het gebouw is een risicofactor. RSG Broklede bestaat voor een deel uit semipermanente 
bouw en ook de rest van het gebouw verkeert niet in goede staat. Met de gemeente is overleg gaande 
over het naar voren trekken van de schouw. De inventaris van de school is verouderd, zowel op ICT-
gebied als qua meubilair.  
 
Met name op de Rientjes Mavo is er een risico qua leerlingeninstroom. In 2017 is voor het vierde 
achtereenvolgende jaar de leerlingeninstroom gedaald. Door extra maatregelen hopen we deze trend 
te keren in 2018. 
 
Zowel de Rientjes Mavo als RSG Broklede krijgen een voldoende van de inspectie. Alle indicatoren 
worden als voldoende gekwalificeerd op beide scholen. Ten aanzien van onderwijsontwikkeling 
moeten op beide scholen nog stappen worden gezet. 
 
Met name in de kwaliteit van de processen om het onderwijs heen moet verbetering komen. De 
organisatie maakt progressie, maar een gebrek aan continuïteit in de leiding heeft niet gezorgd voor 
langetermijn progressie in deze. 
 
RSG Broklede heeft een hoge gemiddelde leeftijd. De middengroep is relatief slecht 
vertegenwoordigd. Over een paar jaar zullen vele collega’s met (pré)pensioen gaan. Hierin schuilt het 
risico dat een kwalitatief goede vervanging niet eenvoudig te realiseren is. 
 
 
Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een teruggang in het aantal leerlingen bij de Rientjes 
Mavo met 80 leerlingen. Voor de Stichting zal het aantal leerlingen de komende jaren dalen. Voor 
Broklede wordt een stabiel aantal aanmeldingen verwacht. Voor de Rientjes Mavo is de verwachting 
dat er een daling van het aantal aanmeldingen zal zijn. Bij een voorlopige schatting gaan we uit van 
80 aanmeldingen minder. Dit hebben we verwerkt in bovenstaande prognose. De Rijksbijdrage is  met 
€ 522.000,-- gedaald. Vanuit het perspectief van de organisatie zal steeds geacteerd moeten worden 
op het verloop van het aantal leerlingen. Aangezien verwacht wordt dat het aantal leerlingen zal 
afnemen zal het aantal in te zetten fte ook omlaag moeten. 
Er is sprake van een flexibele schil waardoor we in staat zijn om de organisatie aan te kunnen passen, 
maar of de flexibele schil voor de komende jaren groot genoeg is moet nog worden bezien. Bij het 
OOP is de flexibele schil zeer beperkt aanwezig. 
 
De komende jaren zullen investeringen plaatsvinden in het gebouw zoals voorzien in ons 
meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast zullen we extra noodzakelijke investeringen doen in onze ICT. 
Deze zijn opgenomen de begroting voor 2018. 
 
Als belangrijkste risico voor de Stichting is te noemen de waarde van de vaste activa. De opgenomen 
waarde is de waarde in een going concern situatie. Bij gedwongen verkoop zal deze waarde naar 
verwachting flink lager uitvallen. 
 
Door de nieuwe wet op de privacy is het mogelijk een boete te krijgen. De hoogte van deze boete kan  
aanzienlijk zijn. Het is raadzaam om hiervoor een verzekering af te sluiten.    
 
De liquiditeit van de Stichting is van een goed niveau. Door het uitblijven van grote investeringen en 
het realiseren van een redelijk resultaat zal deze de komende jaren kunnen verbeteren. Het grootste 
risico hierbij is het uitblijven van een redelijk resultaat. Echter, gezien de huidige liquiditeit mag dit niet 
tot problemen leiden. 
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De Algemene Reserve is van een goed niveau. De solvabiliteit is stabiel en goed op orde. Dit 
overigens met de kanttekening zoals deze gemaakt is bij de waardering van de vaste activa.  
 
De voorzieningen bestaan uit een voorziening voor onderhoud en een voorziening voor personeel. De 
verwachting is dat de voorziening voor het onderhoud de komende jaren een stabiele ontwikkeling zal 
laten zien. De voorziening personeel is op basis van het huidig aantal gespaarde aantal uren. Omdat 
de cao er in voorziet dat het personeel meerdere jaren mag sparen zal het aantal uren blijven stijgen, 
echter niet zo fors als afgelopen jaar omdat dit jaar voor het eerste ook de uren van het OOP zijn 
opgenomen. 
 
Voor het jaar 2018 is een sluitende begroting opgesteld, met een rentabiliteitseis van 2%. Ook voor de 
komende jaren wordt een positief exploitatieresultaat van 2% begroot. Om het exploitatieresultaat te 
behalen zal er een bezuiniging van fte’s moeten worden gerealiseerd als gevolg van minder 
leerlingen. Op deze manier zijn we in staat om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.  
 
De personele lasten voor de komende jaren zijn gebaseerd op het aantal fte’s van dit moment met 
een voorziene krimp. In de begroting is wel een duidelijke taakstelling opgenomen om de 
rentabiliteitseis te realiseren. Hier zal nog wel nadere invulling voor moeten plaatsvinden en is 
daarmee dus een risico. 
 
Aan de batenkant zit het grootste risico in de bekostiging vanuit de overheid. Deze hebben wij nu 
gebaseerd op de huidige uitgangspunten.  
 
Daarnaast is in 2017 de begroting verder uitgewerkt op maandbasis, waarin een herkenbare fte 
planning zichtbaar is op basis van de ingezette fte’s vanuit het formatieplanningssysteem Foleta 
(Formatie Lessen en Taken). Binnen Foleta worden de jaartaakafspraken met de medewerkers 
vastgelegd. Deze vastlegging dient als basis voor de begroting. Uit de realisatie van de jaarcijfers blijkt 
echter dat we maandelijks deze kosten moeten monitoren. 
 
De overige kosten zullen na een aanvankelijke daling over het algemeen licht stijgen als gevolg van 
indexatie. 
 
Vanaf 2017 worden de Maraps aan de scholen voorgelegd, inclusief een analyse van de cijfers en de 
risico’s. Eenmaal per jaar zal  een review van de begroting plaatsvinden in augustus van betreffend 
jaar, waarin zal worden doorgerekend wat de effecten naar het einde van het kalenderjaar zullen zijn 
als gevolg van het nieuwe formatieplan over het nieuwe schooljaar aug-juli (T+1). 
Een belangrijk verbeterpunt voor 2018 zal de verbetering van onze managementinformatie moeten 
zijn. Tevens zal een verdere aanscherping gaan plaatsvinden op de bewaking van de budgetten. 
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7.5 Aanwezigheid en werking interne risico- en beheersingssystemen 
 
Vanaf 2017 vindt er een verdere ontwikkeling plaats van de Planning- & Controlcyclus. Hiertoe is de 
begroting voor het jaar 2017 vertaald in een maandelijkse begroting. We zijn van mening dat we dit 
nog verder kunnen professionaliseren. Met ingang van augustus 2017 zijn we overgegaan naar het 
digitaal verwerken van de facturen. Dit is een duidelijke kwaliteitsverbetering. Bewaking van budgetten 
is in 2017 verder aangescherpt.  
In 2017 is er diverse malen een financieel overleg geweest middels de auditcommissie. Besproken 
zijn de begroting, financiële rapportages en de jaarrekening. In het kalanderjaar 2018 zal weer per 
kwartaal een vergadering worden gehouden. 
 

7.6 Treasurybeleid 

 

De treasurytaken en controltaken zijn ondergebracht bij de heer F. van de Kamp, directeur 
bedrijfsvoering-controller.  
 
Liquide middelen worden volgens de doelstellingen van het treasurystatuut belegd. In het 
treasurystatuut staat informatie over risicobeheer.  
 
Het treasurystatuut voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en 
onderzoek 2010 artikel 3 lid 2, 3 en 4. Een regeling die is opgelegd door OCW aangaande het 
omgaan met (tijdelijke) overtollige middelen. 
VO De Vechtstreek is in 2017 geen beleggingen en/of  beleningen aangegaan. 
 

In 2017 is een vernieuwd treasurystatuut opgesteld volgens de “Regeling beleggen en belenen door 
instellingen voor onderwijs en onderzoek 2016”. Deze is door de Raad van Toezicht goedgekeurd en 
vastgesteld.  
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7.7 Verslag Raad van Toezicht 
 
In 2017 hebben we de eerste vruchten kunnen plukken van alle veranderingen die de afgelopen jaren 
doorgevoerd zijn. De Raad van Toezicht is zich daarbij zeer bewust dat de positieve resultaten nog 
broos zijn. De komende jaren zal er nog hard aan getrokken moeten worden en vooral is het van 
belang dat het leerlingenaantal op peil blijft, met name bij de Rientjes Mavo. Ook is er nog dusdanig 
veel aandacht naar de bedrijfsvoering uitgegaan om de basis verder op orde te krijgen en te houden, 
dat de gewenste innovatie op verschillende terreinen nog niet die aandacht heeft gekregen, die het 
verdient. 
 
De heer R. van Oevelen, de rector-bestuurder, heeft zijn eerste volle jaar erop zitten en is voor 
onbepaalde tijd in dienst van de stichting gekomen. Wel hebben we helaas binnen een jaar afscheid 
genomen van de directeur bedrijfsvoering, de heer J. Kielestein, die ervoor gekozen heeft zijn 
loopbaan elders voort te zetten. De heer F. van de Kamp is sinds 1 oktober 2017 de nieuwe directeur 
bedrijfsvoering. 
 
In 2017 hebben de jaarlijkse werkbezoeken aan beide scholen plaatsgevonden in één gezamenlijke 
bijeenkomst. We zijn in gesprek geweest met de schoolleiding, omdat we wilden horen hoe zij de 
nieuwe structuur beleven. We hebben kunnen constateren dat de veranderingen die in 2016 zijn 
doorgevoerd positief ervaren worden. De werkbezoeken zijn belangrijk, omdat we op deze wijze als 
Raad van Toezicht voeling houden met het primaire proces, de onderwijsuitvoering. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijf keer vergaderd. In deze bijeenkomsten zijn de begroting en 
het jaarverslag goedgekeurd. Ook de verschillende commissies (remuneratiecommissie, 
auditcommissie en onderwijscommissie) hebben vergaderd. Voor de onderwijscommissie geldt dat zij 
nog deels zoekend zijn naar een adequate invulling van haar taak. Er is in 2017 gesproken over het 
kwaliteitsbeleid. Er is tweemaal vergaderd met de GMR. 
 
Het bestuur ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur. Daarnaast 
ziet het bestuur toe op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming van de 
middelen. Het aanwijzen van de accountant is in 2016 voor 3 jaren aangewezen. 
In 2017 zijn de statuten aangepast en naar aanleiding daarvan tevens het reglement voor de rector-
bestuurder. 
 
Mevrouw A. Veldman, voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft per 1-1-2017 haar werkzaamheden 
neergelegd in verband met een verhuizing uit de regio. De heer A. Bergenhenegouwen is in februari 
2017 gestopt vanwege het verlopen van zijn statutaire termijn. De heer B. van Rossum is in juli 2017 
herbenoemd. Mevrouw A. van der Werf is tot 3-7-2017 waarnemend voorzitter geweest en is door de 
Raad van Toezicht benoemd als voorzitter vanaf die datum. Een benoemingsadviescommissie, waarin 
ook de GMR zitting heeft gehad, heeft twee nieuwe leden voorgedragen: de heer F. Blommaert en de 
heer N. Verbeek. De laatste is voorgedragen namens de GMR. Beide heren zijn in de vergadering van 
de Raad van Toezicht van 3-7-2017 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Eén en ander heeft 
tevens betekend dat de Raad van Toezicht in de eerste helft van 2017 te maken heeft gehad met 
twee vacatures.  
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De samenstelling van de RvT was in 2017 als volgt: 
 

naam Rol in RvT Hoofdfunctie 
 

Nevenfunctie(s) 

Mw. A.J.E. van der 
Werf-Bramer 

Waarnemend voorzitter tot juli 2017 
Voorzitter vanaf juli 2017 
Voorzitter remuneratiecommissie 
Voorzitter onderwijscommissie (tot 
september 2017) 
Lid onderwijscommissie (vanaf 
september 2017) 

Manager gemeente Alphen aan 
den Rijn 
Directeur a.i. gemeente Woerden 

 

Dhr. A.J.M.J. 
Bergenhenegouwen** 

Lid auditcommissie Directeur bedrijfsvoering van het 
Koningin Wilhelmina College te 
Culemborg 

- Penningmeester 
Gebruikersvereniging 
samenSom 

Dhr. L. van Rossum Voorzitter auditcommissie Directeur-bestuurder van 
Woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken te Breukelen 

- Voorzitter van de 
Triathlonvereniging Breukelen 

- Lid van de Triathlonraad van de 
Nederlandse Triathlon Bond, 
vergelijkbaar met een Raad van 
Toezicht 

Dhr. W. Houtzager Vicevoorzitter en secretaris  
Lid remuneratiecommissie 

- Partner NextHRM 
- Partner Moribus Solutions 

- Lid Raad van Toezicht 
Onderwijsgroep Tilburg 

- Bestuurslid NGO The Hunger 
Project (België) 

De heef F. 
Blommaert** 

Lid auditcommissie - CFO EHC Group 
Financieel interimmanager bij 
diverse opdrachtgevers 

- Bestuurslid Innovatiecommissie 
KIGC 

- Bestuurslid Geschiedenistafel 
KIGC 

De heer N. Verbeek** Voorzitter onderwijscommissie - zelfstandig ondernemer ' Niko 
Verbeek Coaching, Training, 
Organisatieadvies 

 

 
** De heer Bergenhenegouwen heeft wegens het verlopen van zijn statutaire termijn in februari 2017 zijn werkzaamheden als toezichthouder beëindigd. 
** De heren Blommaert en Verbeek zijn benoemd als lid van de RvT in de vergadering van juli 2017.
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7.8 Jaarrekening     

    

   

    

Stichting VO De Vechtstreek 

    

41897 

    

Jaarstukken 2017 
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1. Financiële kengetallen 
 
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder 
inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het 
beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. 
 

 

Kengetallen 2017 2016

Solvabiliteit 70,99% 69,69%

Eigen vermogen in een percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit geeft 

aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange termijn verplichtingen te 

voldoen.De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus 

sprake van een momentopnamen.

Solvabiliteit excl. Voorzieningen 48,19% 50,56%

Eigen vermogen (excl. voorzieningen) in een percentage van het totale vermogen. 

Uitgangspunt: tussen de 20% en de 50% wordt als redelijk gangbaar gekwalificeerd.

Liquiditeit (Current ratio) 1,95               1,65               

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de Stichting in staat is aan haar korte 

termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 is goed. Lift de 

waarde boven de 1,5 dan is de Stichting in staat aan haar korte termijnverplichtingen 

te voldoen.

Weerstandsvermogen 21,1% 19,6%

Eigen vermogen ten opzichte van de totale baten.

Voor het bepalen van het weerstandsvermogen is er gebruik gemaakt van de 

definitie die aansluit bij de inspectie. Het weerstandsvermogen dient minimaal 10% 

en maximaal 40% te zijn. 

Rentabiliteit 1,6% 0,1%

De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan uitgedrukt in een 

percentage van de omzet.

kapitalisatiefactor exclusief privaat 32,96% 28,19%

De kapitalisatiefactor (en/of exclusief privaatvermogen) wordt bepaald door het 

balanstotaal minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten inclusief 

de financiële baten. 

Uitgangspun: geen ondergrens; bovengrens 60% voor kleine besturen en 35% voor 

grote besturen. De Vechtstreek wordt gezien als groot bestuur. Als een bestuur 

boven deze norm uitkomt, zoudat kunnen betkekenen dat een deel van het kapitaal 

overtollig aangehouden wordt en dus kan worden ingezet voor onderwijskundige 

zaken.

Personeelslasten/totale lasten 78,5% 78,1%

Deze factor geeft de verhouding weer tussen de personele lasten ten opzichte van de 

totale lasten.

Materiële lasten/totale lasten 21,5% 21,9%

Deze factor geeft de verhouding weer tussen de materiële lasten ten opzichte van de 

totale lasten.
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2. Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

 

Algemeen 
 

2.1 Activiteiten van het bevoegd gezag 
 
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting VO De Vechtstreek en van de onder deze 
rechtspersoon vallende scholen, RSG Broklede en de Rientjes Mavo, verantwoord. De activiteiten 
bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs in de gemeente Stichtse Vecht van de provincie 
Utrecht. 
 

2.2 Continuïteit 
 
Het eigen vermogen van de Stichting VO De Vechtstreek bedraagt per 31 december 2017  
 € 2.988.298. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 

2.3 Vestigingsadres 
 
De Stichting is feitelijk gevestigd op Schepersweg 6 A, 3621 JK te Breukelen en is ingeschreven bij 
het handelsregister onder nummer 30274039. 
 

2.4 Schattingen 
 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van de “Stichting VO De Vechtstreek” zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening op genomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten. 
 

2.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten. 
 

3. Algemene grondslagen  
 
3.1 Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zo als weergegeven 
in Boek 2 titel 9 van het burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen  voor de jaarverslaggeving (RJ), 
waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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3.2 Vergelijking met voorgaand jaar 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van vorig jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen 
in de desbetreffende paragrafen. 
 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande 
jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het 
verantwoordingsjaar. 
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4. Grondslagen voor waardering van activa en passiva. 

 
 

4.1 Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa, bedrijfsgebouwen en terreinen, worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen, gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.  
In het jaar van investeren wordt naar tijdevenredigheid afgeschreven. De ondergrens voor activeren 
bedraagt €1.250,-. 
 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop  de subsidies betrekking hebben. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor 
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot 
onderhoud verloopt. 
 

4.2 Eigendom 
 
Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. De waarde hiervan is niet 
in de balans opgenomen. Het juridisch eigendom berust bij de Stichting VO De Vechtstreek. 
 

4.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.  
 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-
en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 
 

4.5 Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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4.6 Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 

4.7 Eigen vermogen 
 
4.7.1 Algemene reserve 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen. 
 
 

4.7.2  Bestemmingsreserve  privaat 
 
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een 
specifiek doel, bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. 
In 2011 zijn er beveiligingscamera’s aangeschaft waarvan de afschrijvingen jaarlijks middels de 
winstbestemming worden onttrokken aan de private bestemmingsreserve.  
 

4.8 Voorzieningen 
 
4.8.1 Algemeen 
 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden 
gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 

4.8.2 Voorziening pensioen 
 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt 
gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 
 
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten 
bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 
 
Per 31 december 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%.  
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4.8.3 Voorziening ambtsjubileum 
 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.  
De voorziening is berekend op basis van een branchegemiddelde zijnde een bedrag van €660 per 
werkzame fte.  De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 

4.8.4 Voorziening groot onderhoud 
 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud 
aan onroerende zaken die door de jaren een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de 
voorzieningen zijn gebaseerd op een meer jaren onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair 
opgebouwd en is gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 
van deze voorziening gebracht.  

 
4.8.5 Voorziening sociaal plan 
 
In 2016 en 2017 is een sociaal plan gevormd. Deze is gebaseerd op een inschatting die gemaakt is 
voor het aanpassen van de organisatiestructuur. De onttrekkingen die in 2017  hebben 
plaatsgevonden betreft 2 medewerkers.  
 
4.8.6 Voorziening spaarverlof 
 
Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen inzake spaarverlof is een voorziening gevormd.  
De voorziening spaarverlof wordt gedoteerd door de gespaarde uren ultimo boekjaar te 
vermenigvuldigen met de op dat moment geldende gemiddelde brutosalariskosten van de 
werknemers. 
Omdat het moment van het opnemen van het spaarverlof niet op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld, wordt de voorziening tegen de nominale waarde berekend.  

 
4.8.7 Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid 
 
In de CAO 2016-2017 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke medewerker en een 
aanvullend budget van 120 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard 
worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven 
zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een voorziening opgenomen, welke is gevormd tegen de 
op dat moment geldende gemiddelde brutosalariskosten van de toekomstige uitbetalingen. 
 
 

4.9 Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 
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5. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

5.1 Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 
waarop deze betrekking hebben. 
 

5.2 Rijksbijdragen 
 
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt 
door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.  
 
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft 
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord 
naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor 
nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende 
passiva.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de 
staat van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn 
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.  
 

5.3 Overige overheidsbijdragen 
 
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 

5.4 Overige baten 
 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 
van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 
5.5 Personeelsbeloningen  
 
5.5.1 Periodiek betaalbare beloningen  
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit. 
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5.5.2 Pensioenen  
 
Stichting VO De Vechtstreek heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de 
grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.  

 
5.6 Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.  
 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen on de 
afschrijvingen. 
 

5.7 Huisvestingslasten 
 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 

5.8 Overige lasten 
 
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 
 

5.9 Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 

6. Financiële instrumenten en risicobeheersing  
 
6.1 Rente- en kasstroomrisico 
 
De stichting VO De Vechtstreek loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder 
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen). 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt De stichting VO De Vechtstreek  
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en 
schulden loopt De stichting VO De Vechtstreek risico’s over de reële waarde als gevolg van 
wijzigingen in de marktrente. 
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van 
het renterisico gecontracteerd. 
 

6.2 Liquiditeitsrisico  
 
De stichting VO De Vechtstreek maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere 
kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden 
verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 
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Balans per 31 december 2017  (na resultaatverdeling)  

 

 
 

Activa

Vaste activa

Immateriele vaste activa -              -              

Materiele Vaste activa 2.753.600    2.787.106    

Financiele vaste activa -              -              

Totaal Vaste Activa 2.753.600    2.787.106    

Vlottende activa

Vorderingen 157.808       159.840       

Effecten -              -              

Liquide middelen 3.417.701    2.628.752    

Totaal Vlottende activa 3.575.509    2.788.592    

Totaal Activa 6.329.109    5.575.698    

Passiva

Eigen vermogen 3.050.298    2.819.076    

Totaal Eigen Vermogen 3.050.298    2.819.076    

Voorzieningen 1.442.522    1.066.485    

Totaal Voorzieningen 1.442.522    1.066.485    

Kortlopende schulden 1.836.290    1.690.137    

Totaal Kortlopende schulden 1.836.290    1.690.137    

Totaal Passiva 6.329.109    5.575.698    

2017 2016
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Staat van baten en lasten over 2017 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baten

Rijksbijdragen OCW 13.762.860   13.473.591  13.725.806  

Overige overheidsbijdragen -              -              -              

Overige baten 671.827       551.775       680.496       

Totale Baten 14.434.687  14.025.366  14.406.302  

Lasten

Personeelslasten 11.156.398   10.640.671  11.248.031  

Afschrijvingen 307.984       375.351       336.084       

Huisvestingslasten 947.447       954.578       1.030.340    

Overige lasten 1.791.127    1.644.209    1.781.530    

Totale lasten 14.202.956  13.614.809  14.395.985  

Saldo Baten -/- Lasten 231.731       410.557      10.317        

Financiele Baten en Lasten -510            10.000         8.500          

Exploitatieresultaat 231.221       420.557      18.817        

2017 20162017

Realisatie Begroting Realisatie
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 Kasstroomoverzicht 
 
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht 
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 
 
 
 

 
 

  

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 231.732 10.317

Aanpassingen voor :

Afschrijvingen 307.984 336.084

Mutaties Voorzieningen 376.037 120.050

Verandering in vlottende middelen :

Vorderingen 2.032 58.552

Schulden 146.153 -27.445

Totale kasstroom uit bedrijfsoperatie 1.063.939 497.558

Bank ontvangsten 2.789 11.081

Bankkosten 3.298 2.581

Totale kasstroom uit financiering -510 8.500

Totale Kasstroom uit operationele activiteiten 1.063.429 506.058

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investering in MVA -274.479 -61.165

Desinvesteringen in MVA -              -              

Investeringen in IVA -              -              

Desinvesteringen in IVA -              -              

Investeringen in FVA -              -              

Desinvesteringen in FVA -              4.593           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -274.479 -56.572

Mutatie liquide middelen 788.949 449.486

Beginstand liquide middelen 2.628.752 2.179.266

mutatie liquide middelen 788.949 449.486

Eindstand liquide middelen 3.417.701 2.628.752

2017 2016
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Activa 

       

Vaste Activa 

       

1.1 Immateriële vaste activa 

 

 

 
 

 

 

1.2 Materiële vaste activa 

 

 
 

 

 
Grondslagen  
 
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de €1.250,-. 
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 
 
Immateriële vaste activa  12,5 
Gebouwen/nieuwbouw  2,5; 5 en 10 
Inrichting    20 
Inventaris en apparatuur  10 
Machines en installaties  6,67 
Apparatuur en installaties  20 
Meubilair   5 
Hardware/ICT   33,33 en 20 
Leermiddelen   12,5 
Audiovisuele middelen  20 
 

   

Software -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Immateriele vaste activa -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Boekwaarde per 31/12
Cumulatieve 

afschrijving per 31/12

Cumulatieve 

Aanschafwaarde per 

31/12

AfschrijvingenOmschrijving

Cumulatieve 

Aanschafwaarde per 

1/1

Cumulatieve 

Afschrijving per 1/1
Boekwaarde per 1/1 Investeringen Desinvesteringen

Gebouwen en terreinen 1.752.723                 238.082                   1.514.641                 109.383                   53.832                     1.862.106                 291.914                   1.570.192                 

Inventaris en apparatuur 4.804.189                 3.531.724                 1.272.465                 165.096                   254.152                   4.969.285                 3.785.876                 1.183.409                 

In uitvoering en vooruitbetalingen -                          -                          -                          

Materiele Vaste Activa 6.556.912                 3.769.806                 2.787.106                 274.479                   -                          307.984                   6.831.391                 4.077.790                 2.753.600                 

Investeringen DesinvesteringenOmschrijving

Cumulatieve 

Aanschafwaarde per 

1/1

Cumulatieve 

Afschrijving per 1/1
Boekwaarde per 1/1 Afschrijvingen

Cumulatieve 

Aanschafwaarde per 

31/12

Cumulatieve 

afschrijving per 31/12
Boekwaarde per 31/12
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Vlottende Activa      

    

1.5 Vorderingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen

Debiteuren 4.330          -              

OCW/LNV -              -              

Overige overheden 384             297

Overige vorderingen (vorderingen) 2.789          9.907

Overlopende activa 150.306       149.636

Vorderingen 157.808 159.840

Uitsplitsing Debiteuren

Debiteuren 4.330          -              

Debiteuren 4.330          -              

Uitsplitsing Overige overheden

Vorderingen overige overheden 384             297             

Overige vorderingen 384             297             

Uitsplitsing Overige vorderingen

Overige vorderingen 2.789          9.907           

Overige vorderingen 2.789          9.907           

Uitsplitsing overlopende activa

Transitorische posten 150.306       149.636       

Overlopende activa 150.306       149.636       

2017 2016
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1.7 Liquide middelen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liquide middelen

2017 2016

Kasmiddelen 1.438           1.880

Tegoeden op bank- en girorekeningen 337.256       403.023

Deposito's 3.079.008    2.223.849

Liquide Middelen 3.417.701 2.628.752
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2.1 Eigen vermogen 

 
 

 

 

 
Toelichting onttrekking private reserves: 
 

De afschrijvingskosten beveiligingscamera’s RSG Broklede worden onttrokken aan de overige 
private fondsen. De jaarlijkse afschrijving voor de camera’s bedraagt  €2.299,-. De boekwaarde 
van de camera’s bedraagt ultimo 2017 €8.047. De private reserves zijn geheel afkomstig van 
RSG Broklede. 

 

 

 

 

  

Eigen Vermogen

2.1 Eigen Vermogen

2016

2.1.1 Algemene reserve 2.965.440        2.792.068        

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) -                  -                  

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 84.858             27.008             

Eigen Vermogen 3.050.298 2.819.076

Toelichting Reserves

Stand per 1-1-2017 Resultaat Ov. Mutaties 31-12-2017

2.1.1 Algemene reserve 2.792.068        173.371 -                  2.965.439

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) -                  -                  -                  -                    

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 27.008             57.850 -                  84.858

Eigen Vermogen 2.819.076 231.221 -                  3.050.297

2.1.3 Toelichting Bestemmingsreserve (Privaat)

Stand per 1-1-2017 Resultaat Ov. Mutaties 31-12-2017

Fonds buitenlandse reizen -                  62.000 -                  62.000

Reserve kantine en automaten 14.120 -1.851 -                  12.269

Overige Fondsen 12.888 -2.299 -                  10.589

Totaal Bestemmingsreserve (Privaat) 27.008 57.850 -                  84.858

2017
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2.2 Voorzieningen 

 

    

Toelichting voorziening jubilea: 
De voorziening jubilea is gevormd voor het 25- of 40-jarig ambtsjubileum van personeelsleden.  
 
Toelichting voorziening sociaal plan: 
De voorziening sociaal plan is gevormd voor personeelsleden in verband met de organisatiewijziging.  
In 2017 hebben we voor twee medewerkers bedragen uit het sociaal plan gehaald. 
 
Toelichting voorziening spaarverlof/lfpb: 
De voorziening verlof is gevormd door de gespaarde spaarverlofuren en verlofuren naar aanleiding 
van het in de cao opgenomen Levensfase Bewust Personeelsbeleid. De uren van de OOP’ers zijn dit 
jaar ook opgenomen. De urenlijsten van de OOP’ers zijn in 2017 op juistheid gecontroleerd en 
besproken met de medewerkers.  
 
Toelichting voorziening groot onderhoud: 
Deze voorziening is opgemaakt op basis van een Meer jaren onderhoudsplan. Deze geeft een 
planningsoverzicht weer voor 20 jaar. 

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 527.873           364.710

Overige voorzieningen 914.649           701.775

Totaal Voorzieningen 1.442.522 1.066.485

Specifcatie Personeelsvoorzieningen

Kortlopend Langlopend

Deel Deel

Stand per 1-1-2017 Dotaties Onttrekking 31-12-2017 <  1 jaar > 1 jaar

Voorziening jubileumkosten 91.503             884                 1.476               90.911 5.000               85.911             

Voorziening Soc Plan 19.371             50.000             28.289             41.082 41.082             

Voorziening verlof 253.836           92.400             -                  346.236 346.236            

Voorziening spaarverlof -                  49.644             -                  49.644 -                  49.644             

Personeelsvoorzieningen 364.710 192.928 29.765 527.873 46.082 481.791

Overige voorzieningen Kortlopend Langlopend

Deel Deel

Stand per 1-1-2017 Dotaties Onttrekking 31-12-2017 <  1 jaar > 1 jaar

Voorziening groot onderhoud 701.775           335.000           122.126           914.649 230.000           684.649            

Overige voorzieningen 701.775 335.000 122.126 914.649 230.000 684.649

2017 2016
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2.4 Kortlopende schulden 

 
 

      

   

 

Toelichting overige overlopende passiva: 

Deze post wordt grotendeels bepaald door de nog niet ontvangen facturen van de gemeente Stichtse 
Vecht over 2016 en 2017 als afrekening van o.a. de kosten gas, elektra, water, brandalarm en 
gebouwbeheerder. 

  

Kortlopende schulden

Crediteuren 202.761        298.492

OCW/EL&I (kortlopende schulden) -               

Belastingen en premies sociale verz. 485.124        475.181

Schulden terzake pensioenen 135.702        113.873

Overige kortlopende schulden 22.536          30.341

Overlopende passiva 990.166        772.251

Kortlopende schulden 1.836.290 1.690.137

Uitsplitsing Overlopende passiva

Netto salaris 1.136            325             

Reservering Vakantietoeslag 363.523        350.979       

Reservering soc.lst vakantietoeslag

Reservering Bindingstoelage 43.992          43.133         

Reservering soc.lst bindingstoelage

Vooruit ontvangen bedragen buitenlandse reizen 20.400          32.040         

Vooruit ontvangen bedragen projecten 37.810          121.582       

Vooruit ontvangen bedragen OB 180.421        89.142         

Overige overlopende passiva 342.884        135.050       

Voorschot / Lening

Nog te betalen bedragen

Overlopende passiva 990.166        772.251       

2017 2016
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Model G1  

 

G1. Verantwoording van de subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 

2 sub a en EL&I. 

 

Regelingen betrekking hebbend op de EL&I Subsidies. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Omschrijving

Toewijzing

kenmerk Datum

Bedrag

toewijzing

Ontvangen 

t/m verslagjaar

Prestatie

afgerond

lerarenbeurs DL/B/110284 06-05-2009 57.202             57.202             Nee

Lente en Zomerschool VO/1045757 09-12-2016 40.000             40.000             Ja
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Staat van baten en lasten 2017 

3. Baten      

3.1 Rijksbijdragen      

 

 
 

            

Als ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV zijn opgenomen de inkomsten van het 
Samenwerkingsverband. Uit hoofde van de wet Passend onderwijs dienen deze inkomsten 
weergegeven te worden als rijksbijdragen. Het betreft hierbij inkomsten van het SWV Sterk VO en de 
Auris groep.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

3.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW 12.196.693   12.091.096   12.186.385   

Overige Subsidies OCW 1.457.959     1.210.944    1.343.458     

Doorbetaalde Rijksbijdrage Samenwerkingsverband zorg 108.208       171.551       195.963       

Rijksbijdragen 13.762.860 13.473.591 13.725.806

Specificatie Rijksbijdrage OCW

Rijksbijdragen OCW (P) 10.729.248   10.592.593   10.703.864   

Rijksbijdragen OCW (M) 1.467.446     1.498.503    1.482.522     

Totaal Rijksbijdrage OCW 12.196.693 12.091.096 12.186.385

Specificatie Overige subsidies OCW

Niet-Geoormerkt  functiemix 257.206       258.421       263.095       

Niet Geoormerkt Prestatiesbox 521.100       357.790       413.088       

Niet-geoormerkte Maatschappelijke stage -              -              -              

Overige rijksbijdragen (M) Lesmiddelen 602.228       594.733       610.384       

Overige rijksbijdrage VSV 20.854         -              -              

Doorbetaalde Rijjksbijdrage o.a. Lenteschool/Doorstroom 16.300         -              -              

Doorbetaalde Rijksbijdrage Promo -              -              8.650           

Doorbetaalde Rijksbijdrage Overig o.a. lerarenbeurs 36.938         -              48.241         

Subsidie voor studieverlof Zij-instroom 3.333           -              -              

Overige subsidies OCW 1.457.959 1.210.944 1.343.458

Specificatie samenwerkingsverband

Doorbetaalde Rijksbijdrage Samenwerkingsverband zorg 108.208       171.551       195.963       

Samenwerkingsverband 108.208 171.551 195.963

2017 20162017

Realisatie Begroting Realisatie
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3.5 Overige Baten 

 

 

 
 
 
Bij de overige baten zijn twee éénmalig incidentele opbrengsten als gevolg van lopende projecten 
geboekt. Voor de lenteschool betreft dit een opbrengst van de afgelopen 3 jaren en er is een bedrag 
binnengekomen als schadevergoeding bij ziekte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Overige Baten

Verhuur 24.788         23.500         23.543         

Detachering personeel 63.228         41.000         52.276         

Schenking -              -              -              

Sponsoring -              -              -              

Ouderbijdragen 490.573       474.275       575.209       

Overige (overige baten) 93.237         13.000         29.468         

Overige Baten 671.827 551.775 680.496
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4. Lasten 

 

 
 

      

4.1 Personele lasten 

 
 

 

De overschrijding in de personele lasten wordt met name veroorzaakt door de hogere kosten voor de 
salarissen, sociale lasten en pensioenen. Ook de inhuur van externen is hoger geweest dan was 
voorzien. 

Bij de overige personeelskosten is de toevoeging van het gespaarde verlof hoger dan in de begroting 
was opgenomen. Bij de gespaarde verlofuren valt op dat er een positief resultaat is geboekt. Dit heeft 
te maken met enkele mutaties waarvan de kosten via de salarissen zijn gelopen. Een deel daarvan 
(€31.000) is echter ten laste van het sociaal plan gebracht en ten gunste van de overige 
personeelskosten geboekt.  

Inzet fte's

2017 2017 2016

Realisatie Begroting Realisatie

Dir 10,1 10,2 10,2

OP 96,7 95,7 95,1

OOP 33,1 32,0 33,3

Totaal 139,9 137,9 138,6

Personele lasten

Personeelslasten 10.540.197       10.229.471 10.505.281       

Overige personele lasten 633.840           426.200           771.281           

Af: Uitkeringen UWV -17.639            -15.000            -28.531            

Personele lasten 11.156.398 10.640.671 11.248.031

Uitsplitsing lonen en salarissen -                  0

Lonen en salarissen 8.286.287        8.181.502        8.457.575        

Sociale lasten 1.055.806        972.030           952.862           

Pensioenpremies 1.198.104        1.075.940        1.094.843        

Lonen en salarissen 10.540.197 10.229.471 10.505.281

Uitsplitsing Overige personele lasten

Voorziening verlof 142.044           67.150             120.883           

Voorziening ambstjubilea -592                -                  -5.253              

Dotatie personeel voorzieningen -                  2.000               -                  

Inhuur personeel 197.371           60.000             344.061           

Dienstreizen/Kilometervergoeding 34                   632                 

Scholingskosten 83.022             77.900             102.439           

Kantinekosten 32.160             26.250             29.782             

Bedrijfsarts/Arbo 20.100             29.000             41.249             

Wervingskosten 7.130               5.500               50.511             

Soc Plan 50.000             50.000             50.400             

Kosten Outplacement -                  3.000               -                  

Kosten Uitbesteding onderw o.a. Vavo 56.472             54.000             67.469             

Activiteiten Personeel 11.172             12.000             9.864               

Kosten ambsjubileum 420                 7.000               8.635               

Overige personele kosten 34.505             32.400             -49.393            

Overige personele lasten 633.840 426.200 771.281

2017 2017 2016

Realisatie Begroting Realisatie
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Bij de inzet fte’s is besloten om vanaf 2017 aansluiting te zoeken bij de definitie zoals deze in de 
richtlijnen wordt gegeven. Tevens sluit dit beter aan bij onze aanpassingen in de organisatie. Onder 
Directie wordt  zowel de Schoolleiding als het MT opgenomen. 

 

4.2  Afschrijvingslasten 

 

 
 

 

4.3 Huisvestingslasten 

 

 
 

De huur kosten zijn gedaald omdat een interne doorbelasting van Broklede naar het bestuurskantoor 

niet meer geboekt is. 

De schoonmaakkosten zijn gedaald omdat het jaarlijks schoonmaken en bewerken van de 
marmoleumvloeren maar voor een deel in 2017 zijn uitgevoerd.. 
De kosten van het onderhoud aan het gebouw zijn gestegen omdat er meer geld is uitgegeven aan 
het onderhoud tijdens de verbouwing van de personeelskamer bij de Rientjes Mavo en er meer 
onderhoud is gepleegd aan Broklede met name aan de installaties. 
 

 

 

 

 

 

  

Afschrijvingslasten

Immateriële vaste activa -                  6.870               28.374             

Materiele vaste activa 307.984           368.481           307.710           

Afschrijvingslasten 307.984 375.351 336.084

2017 2017

Realisatie Begroting

2016

Realisatie

Huisvestingslasten

Huur 56.473             74.400             93.983             

Verzekeringen -                  -                  -                  

Onderhoud 41.886             47.500             87.726             

Energie en water 140.433           146.788           123.005           

Schoonmaakkosten 251.028           275.650           290.265           

Heffingen 35.751             33.150             32.707             

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 335.000           335.000           360.000           

Overige (huisvestingslasten) 86.877             42.090             42.655             

Huisvestingslasten 947.447 954.578 1.030.340

Uitsplitsing Overige huisvestingslasten

Beveiligingskosten 17.918             13.165             13.143             

Tuinonderhoud 15.687             12.000             12.673             

Overige huisvestingslasten 53.272             16.925             16.839             

Overige huisvestingslasten 86.877 42.090 42.655

2017 2017 2016

Realisatie Begroting Realisatie
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4.4  Overige lasten  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten 361.495       307.227       377.964       

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 814.618       784.106       817.128       

Dotatie overige voorzieningen -              -              -              

Overige (overige lasten) 615.013       552.876       586.438       

Overige lasten 1.791.127 1.644.209 1.781.530

Uitsplitsing administratie en beheerslasten

Kantoorbenodigdheden 7.510           5.800           5.152           

Kopieerkosten 88.764         88.000         92.444         

Portikosten 11.884         7.850           10.417         

Drukwerk 7.134           12.200         12.284         

Telefonie/internet kosten 44.003         44.310         45.491         

Verzekeringen 7.614           7.401           6.958           

Accountantskosten 32.614         17.516         17.632         

Kosten administratiekantoor 74.810         60.600         78.217         

Juridische kosten  bv pers/klacht 3.583           8.200           676              

Advieskosten 3.931           500             17.021         

PR en marketing ex 28.489         15.000         19.204         

RvT Raad van Toezicht kosten 21.070         27.853         35.373         

Vergaderkosten 2.759           5.000           3.261           

Overige administratiekosten 27.329         6.996           33.833         

Administratie en Beheerslasten 361.495 307.227 377.964

Toelichting accountantskosten

Onderzoek jaarrekening 32.614         17.516         17.632         

Andere controle opdrachten -              -              -              

Fiscale advies -              -              -              

Andere niet controle diensten -              -              -              

Totale accountantsdiensten 32.614 17.516 17.632

Uitsplitsing Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 576.682       578.608       606.134       

Aanschaf klein inventaris 30.441         7.500           13.027         

Onderhoud apparatuur en inventaris 37.262         21.050         30.903         

ICT Softwar en licenties 120.248       137.251       137.810       

ICT Website 1.620           3.947           3.758           

ICT Hardware 4.067           8.750           9.115           

ICT kosten overige 44.300         26.000         16.371         

Mediatheek/bibliotheek -              1.000           10               

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 814.618 784.106 817.128

2017 2017 2016

Realisatie Begroting Realisatie
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Bij de post accountskosten is een raming van €11.000,- opgenomen voor de nog uit te voeren controle 

over het jaar 2017. Voorheen werd dit niet gedaan. 

De posten abonnementen, contributies en conferenties komen gezamenlijk iets hoger uit als begroot. 
De overschrijding betreft vooral meer uitgaven bij de ouderbijdrage, reisjes, excursies, kamp etc. door 
de vele activiteiten. Bij de projectkosten was de 0,5% onvoorzien opgenomen waar nauwelijks gebruik 
van is gemaakt. 
 

5. Financiële baten en lasten 

 

            

 
 

 

 
 

 

 

  

Uitsplitsing overige lasten

Kabeltelevisie en overige rechten 1.961           4.420           3.982           

Abonnementen 2.360           15.668         9.233           

Contributies, lidmaatschappen en abonnementen50.407         31.265         33.737         

Studiedagen en conferenties -              -              14.802         

EHBO/Apotheek 879              850             749              

Representatiekosten in 13.811         11.500         16.856         

Medezeggenschapsraad  GMR 2.398           6.498           5.991           

Culturele Vorming 4.007           7.500           1.709           

Vervoerskosten 232              -              -              

Testen en toetsen 17.717         15.150         -              

Sportdagen 254              -              -              

Activiteiten ouderbijdrage 486.576       365.000       440.122       

Leerlingkantine en automaten -              -5.400          6.941           

Projectkosten 8.667           72.875         14.333         

Algemene kosten Vrijwilligersvergoeding 22.100         19.500         15.395         

Overige onderwijslasten 3.644           8.050           22.591         

Overige lasten 615.013 552.876 586.438

Financiële baten en lasten

Rentebaten 2.789 11.800 11.081

Rentelasten 3.298 1.799 2.580

Financiele Baten en Lasten -510 10.000 8.500

2017 2017 2016

Realisatie Begroting Realisatie
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Vermelding op basis van de WNT 

WNT-verantwoording 2017 Stichting VO De Vechtstreek 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting VO 
De Vechtstreek van toepassing zijnde regelgeving: Onderwijs 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting VO De Vechtstreek is €141.000,-. Dit geldt naar rato 
van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

 

Vermelding gegevens van een ieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat 
    
Binnen de stichting  zijn geen dienstverbanden aanwezig die voldoen aan de voorwaarden voor 
vermelding  op basis van de WNT.    
      
Bij de bepaling van de bezoldiging van de rector-bestuurder is de geldende regelgeving gehanteerd 
met de complexiteitspunten en bezoldigingsklasse. De bezoldiging van de bestuurder blijft onder het 
maximum.  
 
De criteria voor indeling betreft: 
 
Criteria   Aantal complexiteitspunten 

• Gemiddelde totale baten (in €)  4 
5 tot 25 miljoen 

• Gemiddeld aantal leerlingen  2 
1.500 tot 2.500   

• Gewogen aantal onderwijssoorten  3 
 

• Totaal aan complexiteitspunten  9 
 

Het totaal aan complexiteitspunten van 9 leidt tot een bezoldigingsmaximum van €141.000,-. Dit is 
klasse D. 
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Bezoldiging topfunctionarissen 

 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1 R. van Oevelen G.W. van der Brugge

Functiegegevens Rector-bestuurder Rector-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.372

Beloningen betaalbaar op termijn 17.092

Subtotaal 133.464

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 141.000

/- Onverschuldigd betaald bedrag -

Totale bezoldiging 133.720

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
-

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/10-31/12 01/01-30/09

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 0,6/0,8/1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 27.551 69.397

Beloningen betaalbaar op termijn 3.725 8.626

Totale bezoldiging 2016 31.276 78.023
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Toezichthouders 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1 A. van der Werf-

Bramer

A.J.M.J. van 

Bergenhenegouwen
B. van Rossum

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-01/03 01/01-31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 7.104 789 4.736

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Subtotaal 7.104 789 4.736

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 21.150 2.350 14.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totale bezoldiging 7.104 789 4.736

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
- - -

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 4.736 4.736 4.736

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totale bezoldiging 2016 4.736 4.736 4.736
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bedragen x € 1 W.A. Houtzager F. Blommaert N.E. Verbeek

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/10-31/12 01/10-31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 3.915 979 1.184

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Subtotaal 3.915 979 1.184

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 14.100 3.525 3.525

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totale bezoldiging 3.915 979 1.184

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
- - -

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/03-31/12 - -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 3.262 - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totale bezoldiging 2016 3.262 - -
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bedragen x € 1 E.J. Veldman E. van Dam

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12 01/01-15/03

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 7.105 434

Beloningen betaalbaar op termijn - -

Totale bezoldiging 2016 7.105 434
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Vordering Ministerie 
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling 
"Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" (kenmerk: 
WJZ-2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de minister van OCW/EZ.  
 
De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze 
als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vordering op het ministerie van OCW/EZ wordt 
jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende. Voor 2017 
zou dit een vordering van €816.450,- betreffen. 
 

Meerjarige  financiële verplichtingen 
- Voor beide scholen is m.i.v. 2016 een contract met Van Dijk Educatie afgesloten voor de periode 

1/1/2016 tot en met 31/7/2020. Jaarlijkse contractwaarde €576.600. 

- RSG Broklede inzake CSU schoonmaakcontract van 3/3/2017-2/3/2018. Jaarlijkse 

contractwaarde €120.252. 

- RSG Broklede inzake Duofort schoonmaakcontract van 1/10/2015-30/09/2020. Jaarlijkse 

contractwaarde €30.000. 

- RSG Broklede inzake Xafax/sharp kopieercontract van 1/7/2014-30/6/2019. Jaarlijkse 

contractwaarde €35.465. 

- Rientjes Mavo inzake CPI/Canon kopieercontract van 1/12/2013-28/2/2020. Jaarlijkse 

contractwaarde €33.584. 

 

Overzicht verbonden partijen 
In het kader van de Wet Passend Onderwijs neemt VO De Vechtstreek deel aan de 

samenwerkingsverbanden Auris en Sterk VO Utrecht. 

 

Pensioenverplichting 
Naar de stand van ultimo december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6% (bron: 
website www.abp.nl). Dit is  onder de minimaal vereiste grens. Per balansdatum was er dus sprake 
van een dekkingstekort. Stichting VO De Vechtstreek heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. Stichting VO De Vechtstreek heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot 
en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.   
       

Bestemming van het resultaat     
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van 
het resultaat. Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt: 
       
Resultaat 2017 

       €        235.371 wordt toegevoegd aan de algemene reserve 
-/-   €            4.150 wordt onttrokken aan de algemene bestemmingsreserve privaat 
       €        231.221 totaal resultaatverdeling 
 

Gebeurtenissen na balansdatum     
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de 
balans getoonde posten of het resultaat.  
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 

 

Vastellen van de jaarrekening: 

 

Rector-bestuurder 

 

 

 

 

………………………………… 

Drs. R. van Oevelen 

 

 

Raad van Toezicht 

 

 

 

 

 

……………………………….… 

Mevr. A.J.E. van der Werf-Bramer 

 

 

 

 

 

………………………….………. 

L. van Rossum 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

W.A. Houtzager  

 

 

 

…………………………………… 

F. Blommaert 

 

 

…………………………………… 

N.E. Verbeek 

 

 



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek  

Schepersweg 6 a 

3621 JK BREUKELEN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek  

te BREUKELEN gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Voortgezet 

Onderwijs De Vechtstreek  op 31 december 2017 en van het resultaat over 

2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

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 opgenomen 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. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek, zoals vereist 

in 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). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

B. 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; 

• 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 jaarrekeningcontrole 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 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. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het 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 bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 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 onderwijsinstelling. 

 

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 fouten of fraude 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 deze 

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. 

 

Eindhoven,  25 mei 2018 

Wijs Accountants 

 

 

 

Was getekend: M.A.M. Heijligers AA 

  



 

 

 

 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en 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 

onderwijsinstelling; 

• 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 bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het 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 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring 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 

• 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 de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
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Bijlage 1 

GMR jaarverslag 2017 

De samenstelling van de GMR vanuit RSG Broklede: 
Ouders: André van der Grift 
 Monica Leuring 
Personeel: Erik Krikke, voorzitter 
  Mechteld Leemans, secretaris 
 
De samenstelling van de GMR vanuit de Rientjes Mavo: 
Ouders: Myriam Slikker 
   Niko Verbeek, tot augustus 2017 
 Vacature, vanaf augustus 2017 
Personeel: Paul Bongers 
 Nico Kuipers 
 
Organisatie GMR 
De GMR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden, die in overlegstructuur met de rector-
bestuurder bijeenkomen. De GMR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De GMR vergadert over 
bovenschoolse zaken zoals personeelsbeleid en financiën. Het DB van de GMR overlegt eenmaal per 
twee weken met de rector-bestuurder. Tweemaal per jaar wordt de Raad van Toezicht uitgenodigd 
een GMR-vergadering bij te wonen. 

Vergaderingen 
De voorzitter en secretaris stellen in overleg met de rector-bestuurder de agenda op. De stukken 
worden verstuurd door de secretaris naar alle leden van de raad. Een notulist verzorgt de 
verslaglegging. 

Onderwerpen 
In het jaar 2017 zijn de volgende onderwerpen behandeld: 
 
Personeelsbeleid: 

- Beleidsplan Gesprekkencyclus (positieve instemming) 

- Ontwikkelen en beoordelen in een professionele cultuur (positieve instemming) 

- Professionaliseringsbeleid (positieve instemming) 

- Verzuimprotocol personeel (positieve instemming) 
Financiën: 

- Jaarrekening 2016, kaderbrief en begroting 2018 (positieve instemming) 

- Formatieplan (positieve instemming) 

- Functiemixbeleid (positieve instemming) 
Diversen: 

- Bestuursreglement en GMR-reglement (positieve instemming) 

- ICT-gedragscode (positieve instemming) 

- Kwaliteitsplan (positieve instemming)  

- Klachtenregeling (positieve instemming) 

- Regeling vertrouwenspersoon (positieve instemming) 

- Taakbeleid (nog niet afgerond) 
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Bijlage 2 
 
Rapportage vertrouwenspersoon RSG Broklede t.b.v. personeel  

 
Contactmomenten:  
 
6 
 
Aard van klachten: 
 

- Onheuse bejegening door collega  

- Onheuse bejegening door leidinggevende  

- Arbeidsethos 

- Overbelasting 

- Slechte communicatie 
 

 
 
Rapportage Vertrouwenspersoon RSG Broklede 2017 t.b.v. personeel 
 
Contactmomenten:  
 
40+ 
 
Aantal leerlingen dat een gesprek aanvroeg:  
 
+/- 15 
 
Aangevraagd via: 
 
Mentor/teamleider/vrienden of zelf  
 
 
Aard van klachten:  
 

- Scheidingsproblematiek 

- relatie met ouders 

- gedragsproblemen 

- stemmingswisselingen (depressiviteit) 

- anorexia  

- alcohol/drugsgebruik 

 


