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Voorwoord voorzitter College van Bestuur 

 

Als scholengroep Over- en Midden-Betuwe kijken we terug op een voorspoedig jaar, waarin binnen alle 

domeinen (onderwijs, personeel, kwaliteit en financiën) positieve ontwikkelingen zijn geweest.  

 

Bij de instroom van nieuwe leerlingen schooljaar 2017-2018 heeft bijvoorbeeld de demografische krimp 

slechts een gering effect gehad op onze totale leerlingenpopulatie. In de gemeente Lingewaard zijn de 

effecten van krimp qua leerlingaantallen al wel merkbaar. In de gemeente Overbetuwe stabiliseren de 

aantallen zich echter en in Zetten is zelfs sprake van een stijging van leerlingen. Het spreekt voor zich dat 

het omgaan met krimp de komende jaren nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda zal blijven staan.  

 

Op onderwijskundig gebied heeft in augustus 2017 (naast alle overige mooie onderwijsontwikkelingen zoals 

de start van het STEAM-programma bij OBC Elst) ‘De Overstap’ in Zetten het licht gezien. Er is voortvarend 

gestart door de Dr. Lammerts van Buerenschool en het Hendrik Pierson College met het  

‘10-14 onderwijs’ op de Zettense maat. Deze ontwikkeling maakt deel uit van het landelijke initiatief  

op dit gebied waar wij als scholengroep deel uit maken van de landelijke kopgroep. Hiermee is een grote, 

kwalitatieve- en vernieuwende onderwijsstap gezet in 2017!  

 

Op het personele vlak hebben we, zoals elke voortdurend in beweging zijnde organisatie, te maken met 

uit- en instroom van medewerkers. Collegae die elders hun vleugels uitslaan dan wel van hun pensioen 

gaan genieten en het verwelkomen van meerdere nieuwe- en enthousiaste collegae.   

 

In financiële zin is het jaar 2017 afgerond met een sterk verbeterd positief resultaat. Na een, financieel 

gezien, negatief uitgevallen 2016, hebben de breed ingezette verbeteracties in 2017 aantoonbaar vruchten 

afgeworpen. Daardoor kunnen we terugkijken op een, in financiële zin, mooi 2017! 

 

Noemenswaardig is ook het feit dat in 2017, mede door een stevige inbreng van onze medewerkers, het 

nieuwe strategische beleidsplan 2018-2023 is samengesteld. De komende jaren maken wij ons ook  ‘STERK 

voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis’. Wat we als scholengroep de komende jaren op de strategische 

agenda hebben staan is in te zien via de volgende website: https://sgombsterk.infowijs.nl 

 

In het kader van ‘meervoudig publiek verantwoorden’ willen wij u met dit jaarverslag 2017 inzage geven 

in de wijze waarop wij de ontvangen middelen en menskracht hebben ingezet om onze strategische- en 

onderwijskundige doelen te realiseren.  

 

Graag nodig ik u uit om via dit verslag een blik te werpen op onze Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. 

Hebt u nog vragen, opmerkingen, suggesties en/of tips? Laat het ons weten. We staan hier altijd voor open 

en gaan daarover graag met u in gesprek. 

 

Bemmel, juni 2018 

 

 

H.A. Grimmius   

Voorzitter College van Bestuur 
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Leeswijzer 
 

Deel 1 Bestuursverslag 2017 

In hoofdstuk 1 beschrijven we onze organisatie aan de hand van een organogram, de missie, visie en 

kernwaarden. Ook komen de strategieën uitgebreid aan bod. De strategieën vormen de rode draad in het 

dagelijks handelen van de scholengroep.  

 

Het bestuursverslag bevat net als het strategisch beleidsplan domeinen. In hoofdstuk 2 wordt voor u het 

eerste domein ‘Onderwijs’ beschreven. Onderwijsprestaties, leerlingenaantal, leerlingenzorg en 

onderwijsinnovatie worden onder andere behandeld.  

 

Hoofdstuk 3 is gericht op het tweede domein ‘Personeel’. Aandachtsgebieden worden geformuleerd en 

tevens wordt het personeelsbestand duidelijk in kaart gebracht. Het hoofdstuk geeft een zelfreflectie en 

maakt inzichtelijk welke doelen we onszelf stellen op het gebeid van personeel. 

 

Het domein ‘Kwaliteit’ komt aan de orde in hoofdstuk 4. Hier worden de facilitaire en ICT-aandachtspunten 

toegelicht. 

 

In hoofdstuk 5 wordt het domein ‘Financiën’ behandeld. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het ‘in 

controle’ zijn, het treasurybeleid en het financieel jaarverslag.  

In aansluiting op hoofdstuk 5 is in hoofdstuk 6 de continuïteitsparagraaf opgenomen. Hoe ziet de 

meerjarenbegroting eruit? En wat zijn de belangrijkste risico’s en onzekerheden waar we rekening mee 

moeten houden als scholengroep? 

 

Hoofdstuk 7 staat in het kader van de Raad van Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. 

In dit hoofdstuk krijgt u een volledig beeld van de samenstelling en meer informatie over onder andere de 

werkgeverscommissie, audit commissie en de werkwijze van de Raad van Toezicht. 

 

Ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft als stakeholder een aandeel in het 

bestuursverslag. In hoofdstuk 8 beschrijven zij de samenstelling, werkwijze en de onderwerpen van 

gesprek van het afgelopen jaar.  

 

Tot slot treft u in dit bestuursverslag veel overzichtelijke tabellen aan. Op deze manier hebben wij 

geprobeerd de informatie zo duidelijk mogelijk aan u te presenteren.  

 

Deel 2 Jaarrekening 2017 

In deel 2 is de feitelijke jaarrekening 2017 van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe opgenomen. 

 

Deel 3 Overige gegevens 

In deel 3 is de door de controlerend accountant Flynth afgegeven controleverklaring opgenomen. 
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Hoofdstuk 1 Algemeen  

1.1 Organogram en voedingsgebied  

Vanuit het toezichthoudend kader, de code ‘Goed Onderwijsbestuur – VO’, bestaat binnen onze 

scholengroep al enige jaren een formele scheiding tussen toezicht en bestuur. De governance-structuur is 

ingericht op basis van het zogenaamde “Two-tier model” waarbij toezicht en bestuur strikt zijn gescheiden. 

Een Raad van Toezicht vormt hierbij het toezichthoudend orgaan.  

 

Op basis van de interne drielaagsmanagementstructuur zijn de directieteams op locatie integraal 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. In het organogram wordt de zelfstandigheid van 

de scholen en de relatie tot het College van Bestuur weergegeven. Ook de toezichthoudende positie van 

de Raad van Toezicht is goed zichtbaar. 

 

Het organigram van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB) is op hoofdlijnen als volgt 

opgebouwd: 

 

 
 

De bij onze scholengroep aangesloten vo-scholen en po-school, liggen geografisch gezien in het gebied 

tussen Arnhem en Nijmegen. Zij vinden daar hun eigen voedingsgebied: 
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1.2 Het strategisch perspectief 

Het in 2012 van kracht geworden vijfjarig strategisch beleidsplan 2012 - 2017 (“Kennispartner in de regio, 

op weg naar 2020”) is formeel in 2017 afgerond. De in dit beleidsplan opgenomen doelstellingen en 

ambities zijn grotendeels gerealiseerd. Enkele doelstellingen die min of meer leidraad zijn voor ons dagelijks 

handelen, zullen dan ook de komende jaren blijven doorlopen. Betreft met name doelstellingen op het 

gebied van strategisch HRM beleid. Vandaar dat dit thema, naast andere nieuw benoemde strategische 

doelen, een hernieuwde status heeft gekregen in het nieuwe vastgestelde strategische beleidsplan 2018-

2023. Dit nieuwe beleidsplan draagt de titel: “STERK voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis”. 

 

In het in 2017 nog van kracht zijnde strategisch beleidsplan zijn voor de scholengroep onderstaande missie, 

visie en kernwaarden benoemd. 

 

Missie 

“De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is er voor de leerlingen in de regio. Zij biedt ambitieus onderwijs 

dat eisen stelt en waar ieders talent (h)erkend wordt. De scholengroep neemt een zichtbare plek in binnen 

de samenleving en biedt leerlingen en medewerkers veiligheid. Zo wil de scholengroep de leerlingen 

eigentijds en wereldwijs onderwijs aanbieden. Vanuit een solide basis biedt de scholengroep een uitdagende 

en dynamische leeromgeving”. 

 

Visie 

• Aansluiten bij onze leerlingen; 

• De goede positie van de scholen in een veranderende omgeving verder ontwikkelen; 

• Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen; 

• Talent vinden en binden. 

 

Kernwaarden 

Met als uitgangspunten de missie en de visie van de scholengroep zijn de volgende kernwaarden naar voren 

gekomen: 

• Ambitieus. We halen eruit wat erin zit. Bij onze leerlingen, onze medewerkers, onze partners in de 

regio en bij elkaar. Iedereen krijgt de ruimte om te groeien. 

• Open. We staan voor iedereen open. Ook zijn we open naar elkaar en transparant over onze prestaties.  

• Veilig. We hebben oog voor elkaar en zien elkaar staan. Samen creëren we een veilige, vriendelijke 

sfeer waarin we leren en werken. 

• Gericht op samenwerking. We doen het samen. Met de vijf scholen, met collegae, met leerlingen, hun 

ouders en onze partners in de regio. 

• Trots. Onze leerlingen en docenten doen fantastische dingen. We zijn vijf geweldige scholen en daar 

zijn we trots op. 

 

Daaraan gekoppeld werden onze ambities: 

• Ambitieus: Leerlingen, ouders en partners: “Het OBC, HPC en de LvB zijn de beste scholen van de 

regio. Ze halen eruit wat erin zit”. 

• Uitgesproken: Leerlingen en partners: ”Dat is nou typisch OBC/HPC/LvB. Je hoort er ook zoveel over. 

Daar gebeurt het en daar wil ik bij horen”. 

• Blik op de wereld: Leerlingen: ”Ik heb hier een geweldige tijd. En met de dingen die ik leer, stap ik zo 

de wijde wereld in”. 

 

Strategie 

De strategische doelen in het strategisch beleidsplan 2012-2017 zijn uitgewerkt in vier herkenbare 

domeinen. Het betreft de domeinen Onderwijs, Personeel, Financiën en Kwaliteit. Per domein zijn de 

strategische doelen vertaald in concrete actiepunten. Periodiek is de voortgang van de realisatie van deze 

strategische doelen verantwoord aan de interne belanghebbenden en aan de toezichthouders.  
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In het afsluitende jaar 2017 mogen we met enige trots de conclusie trekken dat het merendeel van de 

voorgenomen acties voortvloeiend uit de te bereiken doelen, zijn ‘afgehandeld’.  

Naast de doorlopende acties op het gebied van HRM is er één thema dat helaas niet tot volle wasdom is 

gekomen. Betreft de instelling van een omgevingsraad bij elke locatie. In de praktijk is namelijk gebleken 

dat het niet eenvoudig is een raad samen te stellen met externe partijen die zich nauw betrokken voelen 

bij de specifieke school. Inmiddels is wel gebleken dat een goed 1-op-1 gesprek met een betrokken externe 

partij in grote mate succesvoller is. 

 

Doorlopende leerlijn 

Met de aansluiting van de basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool bij onze scholengroep sinds  

1 januari 2016, is letterlijk en figuurlijk de deur opengezet voor een doorlopende leerlijn en verbeterde 

aansluiting tussen primair- en voortgezet onderwijs. In Zetten is ingaande schooljaar 2017-2018 gestart 

met ‘De Overstap’, en maakt de scholengroep deel uit van een landelijke pilot inzake 10-14 onderwijs. De 

eerste stappen zijn gezet in groep 7 van de basisschool en de voorbereidingen voor de overgang naar 

leerjaar 1 en 2 van het vo, het HPC te Zetten, zijn gezamenlijk door de teams van de Dr. Lammerts van 

Buerenschool en het HPC opgestart. Betreft de voorbereidingen voor een zogenaamde ‘zachte landing’ van 

de basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs. Zo vindt nu bijvoorbeeld al een uitwisseling plaats 

van leerkrachten over en weer.  

 

Ten aanzien van de bredere ontwikkeling van het ‘10-14 onderwijs’ en de doorlopende leerlijn vanuit het 

primair onderwijs bij onze andere scholen, zijn op eigenstandig verzoek van andere in ons voedingsgebied 

actieve primair onderwijsinstellingen, gesprekken opgestart. Gedurende de komende jaren is het 

aannemelijk dat een aansluiting po-vo à la ‘De Overstap’ stapsgewijs zal worden uitgerold. 

 

De leerling staat centraal, de docent en medewerkers zijn cruciaal 

De solide leerloopbaan van de leerling is één van de drijfveren van de SgOMB. De leerling staat te allen 

tijde centraal en de docent is hierbij van cruciaal belang. Het creëren van dit bewustzijn bij zowel de 

docenten als leerlingen is een voortdurend proces binnen onze scholengroep. Zowel aan leerlingen als aan 

docenten wordt maximale ruimte geboden zichzelf qua studie en persoonlijke ambitie te spiegelen aan de 

praktijk en zich te ontwikkelen. Er bestaan contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen 

die voldoende uitdaging bieden en passen in het leerprogramma. De jaarlijkse vmbo-beroepen oriëntatie 

dag “vmbo On Stage” ofwel ‘Betuwe on Stage” is ook in 2017 succesvol opgezet.  

 

Versterken van onze positie in een veranderende omgeving 

De in 2016 succesvol geïmplementeerde nieuwe vmbo-profielen op onze scholen in Zetten, Bemmel en 

Huissen en het inzetten van talentenprogramma’s in de onderbouw, laten in 2017 goede 

onderwijsresultaten zien. De digitalisering, het aanleren van vaardigheden op een praktische manier, het 

beroeps oriënterende karakter en de samenwerking met onder meer het ROC binnen deze programma’s, 

kenmerken de goede onderwijskundige ontwikkelingen. OBC Elst is succesvol gestart met STEAM als 

onderwijsprofiel. STEAM staat voor ‘Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics’.  

 

Door voortdurend alert te zijn op de ontwikkelingen in de maatschappij die vertaald worden in ons 

onderwijs, zijn wij er ook in 2017 in geslaagd onze positie in de omgeving te versterken en te consolideren. 

 

Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen 

Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen: dat vinden wij als scholengroep belangrijk. Dat 

begint bij de delegatie van verantwoordelijkheden waar ze horen en waar ze het meest succesvol kunnen 

worden behartigd. Conform het drielaagsmanagementmodel zijn de directieteams op locatie integraal 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van hun eigen locatie. Naast de periodieke overleggen tussen 

de bestuurder en directeur, vindt halfjaarlijks een evaluatiegesprek plaats op de schoollocatie tussen de 

bestuurder en het voltallige directieteam. In dit gesprek wordt de actuele status van alle in het strategisch 

beleidsplan genoemde domeinen, besproken aan de hand van de verantwoordingsrapportage van het 

directieteam.  
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Governance & Code Goed Onderwijsbestuur 

De scholengroep en de afzonderlijke scholen leggen verantwoording af aan zowel externe toezichthouders 

(de verticale stakeholders zoals de onderwijsinspectie) als aan leerlingen, ouders en medewerkers (de 

horizontale stakeholders). De scholengroep is zich meer dan bewust van de maatschappelijke taak en de 

te leveren publieke meerwaarde. Binnen het governancemodel wordt op basis van goed tegen- en 

evenwicht verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de geformuleerde beleidsvoornemens.  

Binnen het bevoegd gezag van de scholengroep ressorteren zowel vo-scholen als een po-school. Gezien 

het grotere aandeel vo-scholen is gekozen om binnen de scholengroep enkel de code ‘Goed 

onderwijsbestuur vo’ (2015) toe te passen. Deze keuze is zowel aan de po-raad als vo-raad kenbaar 

gemaakt. 

 

Naast de vertegenwoordiging van horizontale stakeholders in de medezeggenschap (MR en GMR) 

overleggen de directieteams periodiek met leerling- en oudergeledingen. Op bestuurlijk niveau wordt 

periodiek met de Raad van Toezicht overlegd.  

 

Talent vinden en binden 

Het binden en boeien van personeel: dat zijn blijvende uitgangspunten van het personeelsbeleid van de 

scholengroep. Talenten en (specifieke) kwaliteiten van onze professionals worden benut en onze 

scholengroep streeft ernaar te allen tijde een professioneel werkklimaat te realiseren waar onze 

medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Uitgaande van ‘een leven lang leren’ hebben we ons in 2017 

gericht op adequate scholing van het personeel en worden de faciliteiten aangereikt om de professionele 

ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren. Als voorbeeld hiervan zijn zes docenten gestart met 

een verkort landelijk gesubsidieerd opleidingstraject voor de bevoegdheid als ‘groepsleerkracht vmbo 

onderbouw basis/kader’. 

 

In control 

Binnen het onderwijs is ‘in control’ zijn of komen een bekend credo. In 2016 hebben wij weliswaar een 

negatief exploitatieresultaat gerealiseerd, maar zijn wij er toch in geslaagd de eerder gelegde goede 

financiële basis te continueren. Het continu verbeteren van de interne financiële transparantie en het 

scherper koersen op een beheersbare kostenstructuur en inzet van menskracht blijft onderdeel van onze 

werkzaamheden. Met het oog op de aankomende krimpscenario’s dienen wij namelijk adequaat en flexibel 

te kunnen handelen om uit te komen met de middelen die ons worden toebedeeld. 

 

1.3 Maatschappelijke betrokkenheid 

Wij zijn ons als scholengroep bewust dat wij een maatschappelijke onderneming zijn en een 

voorbeeldfunctie hebben in de lokale gemeenschap. Vanuit dit besef streven wij dan ook naar een verdere 

verduurzaming van onze bedrijfsvoering en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wij ons 

steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de (lokale) gemeenschap.  

 

Op het gebied van duurzaamheid is onze scholengroep actief op de gebieden energie, duurzame inkoop, 

gezonde schoolcatering, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, afval en verminderen papierverbruik. 

Duurzaamheid is een belangrijk item bij de (ver)bouwactiviteiten op onze locaties. Er worden succesvolle 

verbindingen gelegd tussen de accommodatiebehoeften in de leefomgeving van onze scholen en de 

mogelijkheden die onze scholen daartoe kunnen bieden. De scholengroep kan niet zonder de maatschappij 

bestaan. Daarom hebben de scholen in 2017 veel acties ondernomen om juist de maatschappij in de school 

te brengen! De maatschappij en de school: een voor onze scholengroep meer dan gewenste combinatie! 
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1.4 Politiek en maatschappij 

Op landelijk niveau roept de komst van een nieuw kabinet zoals in 2017 te allen tijde verwachtingen op 

ten aanzien van onderwijs en onderwijsgelden. Zo worden vanuit het nieuwe coalitieakkoord meer middelen 

vrijgemaakt voor werkdrukverlichting in onder meer het primair onderwijs en staat de door de scholengroep 

omarmde onderwijsontwikkeling, 10-14 onderwijs, nadrukkelijk op de kabinetsagenda. De (financiële) 

effecten van de landelijke meerjaren onderwijsbegroting zullen echter, evenals voorgaande jaren, lastig te 

voospellen zijn binnen een meerjarenbegroting. 

Ten aanzien van de eerder aan het onderwijs toegekende extra (niet geoormerkte) onderwijsgelden (zoals 

bijvoorbeeld prestatieboxgelden, herfstakkoordgelden) heeft de Tweede Kamer, in de vorige samenstelling,  

aangedrongen op zicht op de effecten van de verstrekte middelen. Dit zou kunnen gaan inhouden dat alle 

toekomstige extra middelen qua uitgave en uitvoering nadrukkelijke gemonitord moeten gaan worden. 

 

Op lokaal niveau zijn wij als scholengroep nadrukkelijk met de lokale Elster politiek en Elster maatschappij 

verbonden. De beoogde locatie van de nieuwbouw van het OBC Elst roept namelijk weerstand op bij de 

omwonenden en vraagt een serieuze afstemming met alle betrokken partijen om deze weerstand weg te 

nemen. Als scholengroep werken wij actief mee aan transparantie en communicatie naar het 

maatschappelijk middenveld en bewoners inzake de nieuwbouwplannen. 

De lokale politiek is echter aan zet voor wat betreft de uiteindelijke goedkeuring start nieuwbouw op de 

beoogde locatie. Daaraan voorafgaand dienen alle ruimtelijke- en inspraakprocedures afgerond te zijn. De 

SgOMB bevindt zich hierbij in een afhankelijke positie en kan niet zelfstandig tot ontwikkeling overgaan. 

 

1.5 Klachten 

Het beleid van de scholen ten aanzien van klachten is deels wettelijk, deels door de scholengroep bepaald. 

Mocht men een klacht hebben over een activiteit van één van onze scholen, dan kan men in eerste instantie 

terecht bij de mentor, de teamleider en/of directeur van de school. Als de aard van de klacht een andere 

afhandeling vereist, dan kan men zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen.  

 

Indien de klachten niet op schoolniveau naar tevredenheid kunnen worden afgehandeld, dan bestaat 

conform de interne procedure een escalatiemogelijkheid naar bestuurlijk niveau. Elke onderwijsinstelling is 

wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. De scholengroep is aangesloten 

bij de Commissie van beroep funderend onderwijs van Onderwijsgeschillen en Geschillencommissie 

bijzonder onderwijs. 

 

Landelijke klachtencommissie 

In 2017 is er één formele klacht ingediend bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Dit betrof een 

klacht van een ouder/verzorger over het advies van een van onze scholen om hun zoon over te plaatsen 

naar een speciaal onderwijsschool waar vanuit de zorgplicht voor hem een betere maatwerk begeleiding 

beschikbaar was. De klacht is ongegrond verklaard maar wel met een verwijzing naar een betere wijze van 

‘verwachtingen management’. 

 

Interne commissie van beroep voor de examens  

In 2017 is de interne commissie van beroep niet samengekomen. Er is geen beroep gedaan op de 

commissie. 

 

Overige klachten 

Er zijn in 2017 op schoolniveau wel twee andere klachten binnengekomen. 

Betrof een klacht van een ouder/verzorger over het door omstandigheden ongeldig verklaren van een 

schoolexamen op OBC Elst. De klacht was uiteindelijk niet ontvankelijk omdat het betreffende examen 

geen relatie had met het kind van de ouder/verzorger. 

 

Als tweede een klacht over de wijze van het door de school afhandelen van een voorgevallen situatie tussen 

enkele leerlingen tijdens een buitenlandexcursie begin schooljaar 2016-2017. Inhoudelijk heeft over de 

aard van de klacht een goed gesprek plaatsgevonden tussen de ouders/verzorgers en de schooldirectie. 

De klacht is naar tevredenheid van beide partijen afgehandeld. 



 Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 13 van 127 

 

Hoofdstuk 2 Onderwijs  

2.1 Investeren in onderwijs 

In het strategisch beleidsplan 2012-2017 is koers gezet naar meer ‘opbrengstgericht’ werken. Als 

specifieke thema’s zijn benoemd: een doorlopende leerlijn, een duidelijke en herkenbare positionering van 

onze scholen door het aanbieden van onder meer gedifferentieerde leerlijnen en intersectoraal onderwijs. 

In het jaar 2017 zijn hiertoe op onderwijskundig gebied onderstaande acties ingezet en gerealiseerd:  

 

• Op alle locaties van de scholengroep is nadrukkelijk gekeken naar een verbeterde aansluiting 

onderbouw – bovenbouw, vooral gericht op de doorlopende leerlijnen.  

• Er is geïnvesteerd in een sterkere band met de omgeving. De scholen staan midden in de samenleving. 

In Zetten hebben de onderwijsorganisaties en organisaties rond kinderopvang een intentieverklaring 

getekend om te komen tot een gezamenlijke doorgaande leer- en ontwikkellijn van 2 t/m 18 jaar. 

Verder zijn er als gevolg van diverse loopbaanoriëntatieprojecten (zoals vmbo beroependag ‘Betuwe 

On Stage’) nauwe contacten ontstaan met organisaties uit de omgeving. 

• Het HPC en de LvB zijn samen begonnen met het traject ‘de Overstap’. Betreft één van de 7 plekken 

in Nederland waar onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 10 – 14 jaar wordt ingericht middels 

een doorlopend leerlijn. 

• Doorontwikkeling van beleidsplannen om reken- en taalvaardigheid te verbeteren. 

• Met het oog op passend onderwijs: intensivering van de onderlinge en regionale samenwerking. 

• Vormgeven en bewaken van de onderwijstijd en lesuitval. 

• Er is, scholengroepbreed, een interne werkgroep Onderwijs & Kwaliteit opgezet met als taak het 

onderling uitwisselen van onderwijs- en kwaliteitsprocessen. Naast deze uitwisseling is leren van 

elkaar een hoofddoel. 

•  Aandacht voor de prestaties van de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde (i.v.m. slaag- 

zakregeling en overgangsnormen). 

•  Ontwikkeling van de talentenprogramma´s en onderwijs op maat.  

• OBC Elst heeft het ontwikkelde taalbeleid ten uitvoer gebracht.  

  Binnen OBC Elst worden toetsen op een hoger niveau gebracht middels de invoering van RTTI 

(Reproductie, Toepassingsgericht niveau 1, Toepassingsgericht niveau 2 en Inzicht). Daarnaast wordt 

ingezet op leren van elkaar, onder andere door lesbezoeken te organiseren.  

• OBC Huissen levert onderwijskundig meer maatwerk en flexibilisering gericht op toetsen en examens. 

• Doorontwikkeling van de inzet van digitale ondersteuning van het onderwijsproces. OBC Bemmel is 

sinds schooljaar 2016-2017 actief met laptop onderwijs in 4 vwo. In schooljaar 2017-2018 is dit 

uitgebreid naar 5 vwo. Zo zijn ook bij Lifestyle & Ondernemerschap (D&P) laptoppen ingezet.  

• Dr. Lammerts van Buerenschool werkt met projectplannen. De thema’s gedurende 2017 waren de 

leerlingenzorg, de Kanjertraining, pedagogisch-didactisch, ICT, oriëntatie en voorstel tot een nieuwe 

methode voor de zaakvakken en rapporten. Tevens zijn nieuwe, moderne methodes ingevoerd zoals 

‘Veilig leren lezen’ (technisch lezen voor groep 3) en de verdere doorvoering van ‘Staal’ (spelling- en 

taal). 

• Binnen OBC Elst is een samenwerking gestart met vijf basisscholen. Leerlingen maken tijdens een 

viertal middagen kennis met het talentenprogramma STEAM. Doel is onder andere uitwisseling en 

kennismaking met het vo in Elst, zodat de weglek van leerlingen richting Nijmegen zal verminderen. 

• Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding van de nieuwbouw OBC Elst. 

• Nieuw bij OBC Huissen in 2017 is de module ondernemerschap voor leerlingen van klas 4. Hierbij is 

het opzetten van een eigen onderneming één van de onderwijsthema’s. 
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2.2 Onderwijstijd 

 

Gerealiseerde onderwijstijd 

Er wordt voldoende onderwijstijd gepland en via het leerling informatiesysteem wordt de gerealiseerde 

onderwijstijd gemonitord. Naast daadwerkelijke lessen wordt ook de tijd die, onder begeleiding van school, 

aan andere (schoolse) activiteiten (excursies, schoolreizen, stages) besteed wordt, bij de lestijd opgeteld. 

De gerealiseerde onderwijstijd voldoet aan de normen en wordt vastgesteld met instemming van de 

oudergeleding MR. Ten behoeve van een strakke planning van lesuren en taken in het OP-domein, gebruikt 

elke vo-school het programma FOLETA. 

 

2.3 Onderwijsprestaties  

De examenresultaten van de scholen zijn over het schooljaar 2016-2017 (examens 2017) als volgt weer 

te geven. 

 

HPC Zetten 2016-2017  

 

Afdeling vwo havo vmbo-t vmbo-k vmbo-b totaal 

Kandidaten 23 61 75 55 37 251 

Geslaagd 22 48 66 55 37 228 

% geslaagden school 96% 79% 88% 100% 100% 91% 

 

OBC Bemmel 2016-2017 

 

Afdeling vwo havo vmbo-t totaal 

Kandidaten 91 174 117 382 

Geslaagd 82 152 111 345 

% geslaagden school 90% 87% 95% 90% 

 

OBC Elst 2016-2017 

 

Afdeling havo vmbo-t totaal 

Kandidaten 46 92 138 

Geslaagd 42 82 124 

% geslaagden school 91% 89% 90% 
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OBC Huissen 2016-2017 

 

Afdeling vmbo-g vmbo-k vmbo-b totaal 

Kandidaten 17 94 67 178 

Geslaagd 17 94 66 177 

% geslaagden school 100% 100% 99% 99% 

 

 

LvB 2016-2017  

 

Schooladvies vmbo-b vmbo-k vmbo-t 

mavo 

havo havo-

vwo 

vwo 

% leerlingen met 

schooladvies 

8,6% 8,6% 14,3% 40% 17,1% 11,4% 

 

Gemiddelde score 

Centraal Eindtoets 

 533,0 
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Bevorderingen  

Dit betreft de bevorderingen ter afsluiting van het schooljaar 2016-2017. 

 

 

Leerjaar 

HPC Zetten   OBC Bemmel   OBC Bemmel   OBC Elst   OBC Huissen   

bevorderingen   bevorderingen   bevorderingen   bevorderingen   bevorderingen   

2016-2017 Totaal 2016-2017 Totaal 2016-2017 Totaal 2016-2017 Totaal 2016-2017 Totaal 

  Lln %  Lln Lln %  Lln Lln %  Lln Lln %  Lln Lln %  Lln 

brugjaar 1 224 99% 225 99 98% 101 234 97% 242 125 95% 131 182 100% 182 

brugjaar 2 246 97% 253 106 96% 111 244 98% 250 141 96% 147 206 99% 208 

vmbo-g 3                  46 100% 46 

vmbo-k 3 56 100% 56               114 96% 119 

vmbo-b 3 22 100% 22               76 99% 77 

vmbo-t 3 53 90% 59 124 83% 150    100 87% 115       

havo 3 42 91% 46       133 
92% 

144 50 98% 51       

havo 4 71 82% 87       145 79% 184 51 81% 63       

vwo 3 40 100% 40       91 97% 94             

vwo 4 25 100% 25       61 94% 65             

vwo 5 30 100% 30       83 93% 89             
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2.4 Toelatingsbeleid 

Voor specifieke aspecten van het toelatingsbeleid per school verwijzen wij u graag naar gedetailleerde 

informatie (via website of schoolgids) van de school. De belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunten zijn: 

 

•     Wij achten het van belang de leerling vanaf het eerste leerjaar op een zorgvuldige wijze te determineren. 

De scholen hebben doorlopende leerlijnen met hoofdzakelijk homogene klassen. Tussentijdse op- en 

afstroom is mogelijk. 

•     Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Basisschoolleerlingen maken, veelal nadat ze 

toegelaten zijn, de verplichte eindtoets. Wanneer deze hoger uitvalt dan het advies dat de basisschool 

gegeven heeft, kunnen de ouders de basisschool verzoeken het advies bij te stellen (de basisschool is 

hiertoe niet verplicht). 

 

De procedure vanuit het basisonderwijs op hoofdlijnen: 

1. Volledig invullen adviesformulier door het primair onderwijs.  

2. De ouders leveren het aanmeldingsformulier, het adviesformulier en eventuele aanvullende informatie 

in bij een school voor vo.  

3. De vo-school vraagt digitaal (via Overstap Service Onderwijs) het overstapdossier, waaronder het 

onderwijskundig rapport en eventuele bijlagen (bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan) op bij 

de basisschool.  

4. Vanaf het moment dat de school voor vo het aanmeldingsformulier, het adviesformulier en het 

overstapdossier in bezit heeft is de leerling aangemeld.  

5. De vo-school plaatst de leerling of gaat op zoek naar een goede onderwijsplek. 
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2.5 Aantal leerlingen  

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen per school (po en vo) gesplitst naar totaal, lgf-leerlingen (leerlingen die een leerlinggebonden financiering ontvangen), 

leerlingen met een opp (ontwikkelingsperspectief) en lwoo-leerlingen (leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen), kan als volgt worden 

weergegeven:  

 

Totaal leerlingenaantal (inclusief lgf-leerlingen/leerlingen met opp en lwoo-leerlingen) 

 

School 

Totaal  

leerlingenaantal  

per 01-10-2017 

Totaal   

leerlingenaantal  

per 01-10-2016 

Totaal  

leerlingenaantal  

per 01-10-2015 

Totaal  

leerlingenaantal  

per 01-10-2014 

Totaal  

leerlingenaantal  

per 01-10-2013 

Totaal  

leerlingenaantal  

per 01-10-2012 

HPC Zetten 1144 1127 1.102 1.082 1.075 1.040 

OBC Bemmel De Heister  1284 1351 1.380 1.396 1.406 1.297 

OBC Bemmel Essenpas 479 483 471 447 438 622 

OBC Elst 648 648 630 612 581 560 

OBC Huissen 804 808 785 791 773 778 

Dr. Lammerts van Buerenschool 200 201 226 248 281 308 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 

 

4.559 4.618 4.594 4.576 4.554 4.605 
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lgf-leerlingen/ leerlingen met opp - vo  

 

vo-school 

Totaal aantal 

leerlingen met opp 

per 01-10-2017 

Totaal aantal 

leerlingen met opp 

per 01-10-2016 

Totaal aantal 

leerlingen met opp 

per 01-10-2015 

Totaal aantal 

leerlingen met opp 

per 01-10-2014 

Totaal aantal 

lgf-leerlingen  

per 01-10-2013 

Totaal aantal  

lgf-leerlingen  

per 01-10-2012 

HPC Zetten 20 31 22 13 13 13 

OBC Bemmel De Heister  13 19 22 11 11 14 

OBC Bemmel Essenpas 15 19 - 4 4 2 

OBC Elst 12 10 14 14 9 12 

OBC Huissen 50 40 38 26 12 14 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 110 119 96 68 49 55 
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lwoo-leerlingen vo  

 

vo-school 

Totaal aantal  

lwoo-leerlingen  

per 01-10-2017 

Totaal aantal  

lwoo-leerlingen  

per 01-10-2016 

Totaal aantal  

lwoo-leerlingen  

per 01-10-2015 

Totaal aantal  

lwoo-leerlingen  

per 01-10-2014 

Totaal aantal 

lwoo-leerlingen 

per 01-10-2013 

Totaal aantal 

lwoo-leerlingen 

per 01-10-2012 

 

HPC Zetten 196 211 172 147 135 108  

OBC Bemmel De Heister  0 0 0 0 0 0  

OBC Bemmel Essenpas 3 0 0 0 0 0  

OBC Elst 7 6 6 0 0 0  

OBC Huissen 421 319 404 406 380 352  

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 627 536 582 553 515 460  

 

 

po-leerlingen aantal specifiek 

 

Dr. Lammerts van Buerenschool Aantal 

Leerlingen per 01 okt. 2017 (peildatum) 187 

Leerlingen onderbouw (t/m 7 jaar) 84 

Leerlingen bovenbouw (vanaf 8 jaar) 103 

Groepen 8 
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Aanvullende gegevens LvB schooljaar 2016-2017 Aantal en 

percentage 

Leerlingen met een eigen leerlijn ‘lager’ / ontwikkelingsperspectief 1 = 0.5% 

Leerlingen met een eigen leerlijn ‘hoger’  24 =12% 

Doublures 2 = 1.0% 

Leerlingen met ‘verlengde kleuterperiode’ 1 = 0.5% 

Verwijzingen SBO (Speciaal Basis Onderwijs) 2 = 1.0% 

Verwijzingen Speciaal onderwijs / lgf 1 = 0.5% 

Onderzoeksleerlingen 3 = 1.3% 

Rugzakleerlingen 0 = 0.0% 

Leerlingen met arrangement (vanaf juni 2016) 5 = 2.5% 

Leerlingen met kort arrangement (vanaf juni 2016) 3 = 1.5% 

Leerlingen met middel arrangement (vanaf juni 2016) 0 = 0.0% 

Leerlingen met lang arrangement (vanaf juni 2016) 2 = 1.0% 

    Vanaf juli 2016 worden de kinderen uit de plusgroep meegeteld. 
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2.6 Leerlingenzorg  

 

Ondersteuningsbeleid  

Het ondersteuningsbeleid (zorgbeleid) focust zich onder andere op:  

 

•   Integratie van ondersteuning in het onderwijs. 

•   Verbeterde absentieregistratie en –afhandeling. 

•     Inzet van een verzuimcoördinator. 

•   Formeel certificaat Zorg Advies Team (ZAT) voor OBC Huissen, OBC Elst en OBC Bemmel.  

•   Ondersteunen van docenten bij het bieden van begeleiding in de les bij leerlingen die dat nodig hebben 

(bijvoorbeeld bij gedragsproblematiek, handicaps etc.). 

• Terugdringen van de uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs en bevorderen van de instroom 

vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 

Binnen onze scholen wordt aan de leerling op een aantal verschillende zorgterreinen zoveel mogelijk passende 

ondersteuning/begeleiding aangeboden. Zo worden bijvoorbeeld leerlingen met leerproblemen, sociaal-

emotionele problemen, gedragsproblemen en fysieke problemen of psychische problemen actief ondersteund 

en begeleid binnen hun schoolloopbaan.  

 

Werkwijze vo 

De ondersteuning aan de leerling vanuit de school start in principe vaak bij de mentor. De mentor kan een 

ondersteuningsbehoefte binnen de school inbrengen bij het zorgteam, of de zorgcoördinator. . Een 

zorgbehoefte van een leerling wordt besproken in het Zorg Advies Team (ZAT). Indien er sprake is van een 

complexere zorgbehoefte, dan wordt een beroep gedaan op specifieke interne- of externe specialisten op het 

gebied van zorg of hulpverlening. Basis voor de ondersteuning i het opgestelde handelingsplan, oftewel het 

ontwikkelingsperspectiefplan (opp) van de leerling. 

 

Werkwijze po 

De Dr. Lammerts van Buerenschool mag zich een ‘Kanjerschool’ noemen. Deze methode leert kinderen en 

leerkrachten op een positieve manier conflicten op te lossen. Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat ieder 

mens en kind mag zijn wie hij/zij is. Vertrouwen in en op elkaar is daarbij heel belangrijk. Door middel van 

gesprekken, het werkboek en spelvormen worden manieren aangeboden om samen te werken, teleurstellingen 

te verwerken en conflicten op te lossen. De sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd 

via ‘KanVas’, het volgsysteem vanuit de Kanjerprincipes. Dit systeem maakt onderdeel uit van het 

leerlingendossier. Verder beschikt onze po-school over een intern begeleider (ib’er). Zij draagt onder andere 

zorg voor het afnemen en verwerken van individuele toetsen, de begeleiding en ondersteuning van de 

leerkrachten. Daarnaast zorgt zij voor het onderhouden van het leerlingvolgsysteem, de contacten met de 

schooladvies- en begeleidingsdienst (Marant Educatieve Diensten), het samenwerkingsverband PassendWijs 

en andere hulpverleningsinstanties. 

 

Ondersteuning op maat 

Binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat een gezamenlijk zorgbeleid/ondersteuningsbeleid. 

Daarnaast voeren de scholen een eigen zorg- en ondersteuningsbeleid op basis van de gezamenlijke afspraken 

van het Samenwerkingsverband (SWV). Doel is om de leerlingen begeleiding en ondersteuning op maat te 

bieden, zodat hun persoonlijke leer- en ontwikkelproces optimaal verloopt.  
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Ontwikkelingen 

Belangrijke ontwikkelingen in het ondersteuningsbeleid zijn:  

 

• Structurele inzet van reken- en taalondersteuner, remedial teaching en de zorgcoördinator. 

• Aandacht voor het signaleren van leerlingen met depressieve kenmerken. 

• Werken aan integratie van zorg/ondersteuning in de klas door gericht met (groeps)handelingsplannen  

te werken. 

• Aandacht voor kwaliteit d.m.v. evaluatie van de verleende zorg. 

• Aandacht voor de negatieve effecten van pesten op school d.m.v. een pestprotocol en het aanstellen 

van een anti-pestcoördinator. 

• Gebruik maken van het aanbod vanuit de gemeente. 

• Ontwikkeling van passend onderwijs m.b.t. de invoering van ontwikkelingsperspectieven i.p.v. 

 handelingsplannen. 

• Dr. Lammerts van Buerenschool maakt gebruik van een groepsplan om de individuele 

verschillen zoveel mogelijk op te vangen. Indien nodig wordt een individueel handelingsplan opgesteld.  

• De beschikbaarheid van een intern begeleider (ib’er) op de Dr. Lammerts van Buerenschool. (Zie ook  

 werkwijze po). 

 

Het ondersteuningsbeleid is binnen de scholen verweven met het onderwijsbeleid. Interne zorglijnen zijn 

zichtbaar en gecoördineerd. Samenwerkingsverbanden met externe (specialistische) organisaties worden 

verder geïntensiveerd en de scholing van interne medewerkers wordt uitgebreid. Dit is ook noodzakelijk, want 

we zien de ondersteuning aan leerlingen niet alleen toenemen, maar ook steeds specifieker worden. 

 

Recht doen aan talent & ambitie 

Naast bovenstaande ondersteuning en begeleiding wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van 

leerlingen die wat extra’s kunnen en willen: 

 

•    de KWT-uren (KeuzeWerkTijd) op OBC Elst, waarbij leerlingen extra uitdaging en leerstof aangeboden 

krijgen. Daarnaast beschikt OBC Elst over het mavoPLUS programma dat leerlingen voorbereidt op een 

succesvolle doorstroom van mavo naar havo. Tot slot heeft OBC Elst het talentenprogramma STEAM 

opgezet in 2016. Dit programma is het schooljaar 2017-2018 van start gaan. 

•    OBC Bemmel biedt de leerling extra uitdaging, onder andere door het tweetalig onderwijs, TOP-projecten 

op het vwo en de talentenprogramma’s International Business College, Sportklas havo, VTO Duits, 

versterkt talenonderwijs Frans en vmbo-t Lifestyle.   

•    HPC Zetten biedt haar havo- en vwo-leerlingen het Engels-plus programma. Hiermee kunnen leerlingen 

een erkend Cambridge-diploma behalen. Binnen de mavo-afdeling hebben de leerlingen de mogelijkheid 

om voor het keuzevak VTO Duits op te gaan voor het ‘Deutsch Sprachdiplom’. Daarnaast kunnen 

onderbouwleerlingen op het HPC kiezen voor een profiel: Sport, Kunst en Cultuur of Technologie-Breed. 

Hiermee wordt ingespeeld op de interesse en het talent van de individuele leerling. 

•    OBC Huissen biedt de drie talentenprogramma’s Sport, Kunst & Cultuur en Techniek aan in de onderbouw. 

In de bovenbouw wordt er gewerkt aan maatwerk en flexibilisering. Dat betekent dat leerlingen op een 

hoger niveau een vak kunnen afsluiten en daarnaast kunnen leerlingen ook kiezen voor een extra vak 

binnen de k- en gl/t-stroom. 

•    Op de Dr. Lammerts van Buerenschool is er ook voldoende ruimte voor leerlingen die meer uitdaging nodig 

hebben. De school biedt waar mogelijk extra verdiepings- en verrijkingsstof aan. Daarnaast organiseert 

de school 1x per week een Plusgroep. Leerlingen werken hier samen of individueel aan projecten onder 

begeleiding van een plusgroepleerkracht.  

 

Jeugdzorg via gemeente 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van lichte zorg, ondersteuning, jeugdzorg en het begeleiden 

naar werk voor mensen met een (arbeids)beperking. Huisartsen, jeugdartsen op school, medisch specialisten 

en medewerkers van het loket Samenleven van de gemeente mogen doorverwijzen naar alle vormen van 

jeugdzorg. De gemeente is regelmatig in overleg met de scholen over het gewenste aanbod. 
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Er zijn zes Sociale Kernteams in de gemeente Overbetuwe. Dit zijn teams van beroepskrachten samen met 

dorps- of buurtbewoners. Anticiperend op de decentralisatie van de jeugdzorg, is binnen onze  scholengroep 

een signaleringsstructuur opgezet. Voor leerlingen met een hulpvraag, kunnen ouders in principe zelf contact 

opnemen met een Sociaal Kernteam of met de gemeente waarin zij wonen. Ook is het mogelijk om een 

hulpvraag van een leerling met toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) in het Zorg Advies Team (ZAT) 

te bespreken. Een medewerker van het loket Samenleven van de gemeente Overbetuwe is ook onderdeel van 

het team van experts van het ZAT. 

 

Passend onderwijs  

In het kader van passend onderwijs werkt onze scholengroep samen met diverse regionale voortgezet 

onderwijs instellingen in Samenwerkingsverband vo-vso Arnhem, Betuwe, Veluwe. De Dr. Lammerts van 

Buerenschool maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs (www.swvPassendwijs.nl).  

 

Binnen de scholengroep zijn de activiteiten vooral gericht geweest op de versterking van de 

basisondersteuning. Als de lat van ons onderwijs en ondersteuning omhoog gaat kunnen er uiteindelijk meer 

leerlingen hun onderwijscarrière binnen het reguliere onderwijs volgen. Binnen de vo-scholen van de 

scholengroep zijn afspraken gemaakt over de overstapmogelijkheden van leerlingen die tijdelijk extra 

ondersteuning nodig hebben die de eigen vestiging op dat moment niet kan leveren. 
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2.7 Onderwijsinnovatie 

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Ook op de scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is dat het geval. Onderstaande tabel geeft 

inzicht in de belangrijkste onderwijsontwikkelingen en onderwijsinnovaties op de scholen in 2017.  

 

School Onderwijsontwikkelingen en –innovaties Overweging tot innovatie Resultaat 

HPC Zetten 

 

 

• Samen met de LvB werken aan de Ontwikkeling van 10 – 

14 onderwijs onder de naam ‘de Overstap’.  

Uitstel van schoolkeuze na het primaire 

onderwijs. 

Op de LvB is de gestart met het programma van 

‘de Overstap’ in groep 7. De voorbereidingen 

voor groep 8 (LvB), 9 en 10 (HPC) zijn in volle 

gang. 

• Implementatie van het nieuwe onderwijsprogramma 

Alround4you binnen de bovenbouw vmbo is in schooljaar 

2016-2017 afgerond. 

Door de introductie van het programma 

Alround4you is er sprake van een goede 

voorbereiding op het mbo en uitstel van de 

beroepskeuze. 

Leerlingen kunnen in het derde en vierde leerjaar 

vmbo 7 onderwijskundige modules kiezen die 

passen bij hun interesse en belevingswereld. 

• Versterking van het traject LOB (loopbaanoriëntatie en -

begeleiding) binnen alle afdelingen:  

vmbo: Vanaf de brugklas een oriëntatie- en een 

stageprogramma aanbieden dat leidt tot een verantwoorde 

keuze voor het mbo.  

mavo: LOB verwerken in het sectorwerkstuk en een 

stageweek in leerjaar vier invoeren.  

havo: samenwerking d.m.v. lessen en uitwisselingen met de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het introduceren 

van het programma ondernemerschap.  

vwo: deelname aan traject vanuit Food Valley - Universiteit 

Wageningen en introduceren van het vak Wetenschap 

oriëntatie. 

 

Goede loopbaanoriëntatie moet leiden tot 

een bewuste keuze voor het 

vervolgonderwijs. 

Alle leerlingen van het HPC Zetten hun studie 

voort binnen een opleiding in het beroeps- of 

wetenschapsonderwijs van hun keuze. 
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 • Invoering profielstructuur voor alle afdelingen in de 

onderbouw van het HPC. Leerlingen in de onderbouw 

kunnen kiezen uit Sport, Kunst en Cultuur of Technologie-

Breed. 

Het kiezen van een profiel op interesse 

versterkt de leermotivatie voor het totale 

onderwijstraject. 

Alle leerlingen kunnen hun profielkeuze 

voortzetten in een passend examenvak. Verder is 

het HPC Cultuurprofielschool geworden. 

• Realisatie van drie studiecentra binnen school: voor vmbo, 

mavo en voor havo/vwo. 

De studiecentra kunnen ook gebruikt 

worden als plek waar groepjes leerlingen 

onder begeleiding van een 

onderwijsassistent zelfstandig kunnen 

werken. 

In 2017 zijn alle drie de studie centra 

gerealiseerd. 

• Doorontwikkeling van de HPC academie. Binnen de 

academie worden medewerkers via het principe van ‘train 

de trainer’ geschoold door eigen collega’s.  

Door onderlinge kennisdeling werken aan 

professionalisering. Meer gebruik proberen 

te maken van interne expertise. 

Alle docenten hebben inmiddels scholing genoten 

rond het thema ‘omgaan met verschillen’, 

differentiatie, pedagogische ontwikkelingen en 

ICT. Verder zijn er docenten tot coach opgeleid 

om personeelsleden te begeleiden bij het in de 

praktijk brengen van het geleerde in de HPC 

academie. Daarnaast is er een scholing geweest 

gericht op het versterken van de 

begeleidingsstructuur.  

 

Een ander resultaat binnen de HPC academie is 

de uitvoering van een visietraject door het 

management met een groep van 17 nieuw 

benoemde LC– LD’ers  

 

 • Ontwikkelen video interactielokaal:  

Het video-interactielokaal is een klaslokaal met opname 

apparatuur. De functie van dit lokaal is drieledig.  

- Professionalisering van de individuele docent als 

hulpmiddel bij coaching. 

- Ondersteuning bij presentatie trainingen voor 

leerlingen. 

- Opname van klassen of groepen om deze na in 

teamverband te bespreken. 

Jezelf op beeld terugzien is en doet leren. Een video-interactielokaal is gerealiseerd. Er is 

een privacyprotocol opgesteld. Inmiddels worden 

opnames gemaakt van zowel docenten als 

situaties in klassenverband. 



 Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 27 van 127 

 

Aandachtsgebieden en uitdagingen HPC Zetten 2018  

 

• Ontwikkeling van ‘de Overstap’ een versterkte doorlopende leerlijn vanuit LvB richting het HPC. 

• Plan ontwikkelen voor de fysieke leeromgeving van het HPC als Cultuurprofielschool, een atelier voor de beeldende vakken en een theaterachtige setting 

voor vakken muziek, dans en drama. 

• Het vormgeven van een halfjaarlijks terugkerend onderwijscafé voor docenten, ouders en bovenbouwleerlingen, waarin onderwijs gerelateerde 

ontwikkelingen besproken gaan worden. 

• Komen tot implementatie van het vak technologie binnen de mavo afdeling. 

 

 

School Onderwijsontwikkelingen en –innovaties Reden van innovatie Resultaat 

OBC 

Bemmel 

 

 

Inzet van ICT middelen in vwo 4 en vwo 5 en bij het LiB 

project. Leerlingen gebruiken in deze leerjaren een (eigen) 

laptop in hun lessen. 

Eigentijds onderwijs bieden, ruimte bieden 

voor maatwerk. 

Docenten gebruiken de laptop t.b.v. hun lessen. 

In veel gevallen nog als ‘aanvullend’ 

lesmateriaal, soms ter vervanging van de 

boeken. 

Docenten, leerlingen en ouders gebruiken 

Magister communicatie.  

LiB is in februari 2017 (met één klas) als pilot gestart met 

twee vakken (Geschiedenis en Nederlands) waardoor 

leerlingen twee vakken op één dag hebben, in langere 

leseenheden.  

De leerling meer zien en meer op maat 

kunnen bedienen. Meer rust in het 

onderwijs (voor leerling én docent). 

Doordat de docent zijn leerlingen langer achter 

elkaar aan het werk kan zien, kan hij meer 

coachend begeleiden en meer maatwerk bieden. 

Niet alleen op cognitief gebied maar ook op het 

gebied van studievaardigheden en op de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Door de enthousiaste 

reacties van leerlingen, ouders en die van een 

aantal docenten hebben ertoe bijgedragen dat 

we de pilot hebben uitgebreid in schooljaar 

2017-2018. 
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 DELF (verrijkingsprogramma voor Frans) is gestart en kent 

een groot aantal belangstellende leerlingen (havo en vwo) 

Meer ruimte bieden voor ieders talent. DELF kent een groot aantal (2 groepen van 20) 

belangstellende leerlingen (havo en vwo) in het 

eerste jaar en gaat door met één groep in het 

tweede jaar. 

 Implementatie vmbo-programma’s Versterkt talenonderwijs 

Duits en Lifestyle & Ondernemerschap. 

Eigentijds onderwijs bieden. Dit traject is gaande. Er is veel belangstelling 

voor deze opleiding. 

De samenwerking met de basisscholen binnen de regio is 

uitgebreid. 

Een betere aansluiting po-vo. 

Ons marktaandeel vergroten om ‘op peil’ te 

blijven. 

Dit traject is nog gaande en wordt mogelijk 

uitgebreid met meerdere/alle schoolbesturen in 

de Lingewaard (10-14 onderwijs). 

Vervolg van de uitvoering gesprekscyclus (Mijn Bardo). Een middel om goed personeelsbeleid te 

ondersteunen. 

De gesprekscyclus wordt uitgevoerd. 

Kwaliteitszorg: plan van aanpak maken om de 

doorstroomgegevens op havo te verhogen (zit de leerling op 

het niveau van het advies van de basisschool en stroomt hij 

onvertraagd door? 

 

Verhogen resultaten op deze twee aspecten. 

 

We hebben voor de inspectie een plan van 

aanpak opgesteld dat leidt tot voldoende 

resultaten op deze aspecten. De inspectie heeft 

in juni 2017, op basis van hun bezoek en de 

rapportage, het vertrouwen uitgesproken dat dit 

gaat lukken. De doorstroomgegevens van de 

bovenbouw zijn goed. 

 

Aandachtsgebieden en uitdagingen OBC Bemmel 2018 

• Implementatie van een belangrijk aspect uit het schoolplan: van mentor naar coach. 

• In de bovenbouw meer differentiatie realiseren, bijvoorbeeld door examen voor een vak te kunnen doen op een hoger niveau. 

• In de bovenbouw vwo het GRIP project optimaliseren (het gebruiken van de laptop om meer actueel onderwijsaanbod te realiseren en om meer maatwerk/ 

keuzes te kunnen bieden.  

• De extra lessen Duits (vmbo-t) moeten leiden tot een certificaat, in de toekomst het  Deutsche Sprach Diplom (DSD). 

• De extra lessen Frans (havo/vwo) moeten leiden tot een officieel DELF certificaat. 

• LiB is als pilot voor één klas ingevoerd voor bijna alle vakken.  

• Voorbereiden van deelname aan het CSPE (praktijk examen) in 4e klas vmbo, Lifestyle & Ondernemerschap (D&P). 

• De onderwijsresultaten verhogen, door het verder verbeteren van de doorstroomgegevens.  

• De verkleining van het MT (in twee jaar tijd van 8 personen naar 5 personen heeft geleid tot werkdruk bij de directieleden. Er is formatieruimte gemaakt 

voor meer ondersteuning (team coördinatoren, management ondersteuning). Goed blijven monitoren. 

• Oplossingsgericht werken doorontwikkelen op vmbo-t. 
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School Onderwijsontwikkelingen en –innovaties Reden van innovatie Resultaat 

OBC Elst 

 

• Samenwerking po-vo. Leerlingen en leerkrachten groep 8 meer 

binden aan de school. Leren van elkaar op 

het gebied van didactiek, pedagogiek en 

aansluiting po-vo. 

Het po heeft inmiddels vier keer onze school 

bezocht bij het vak STEAM. 

• Inspirerende leer- en werkomgeving binnen en buiten de les. Onderwijs verder ontwikkelen. Een omgeving met voldoende mogelijkheden om 

eigentijds onderwijs te bieden en (samen) te 

werken. 

Middels een Lean-traject heeft deze succes 

bepalende factor veel aandacht. 

• Ontwikkeling nieuwe leerlijn ‘STEAM’.  

 

Leerlingen toerusten met 21e-eeuwse 

vaardigheden, die zij in de toekomst nodig 

hebben. 

STEAM wordt in leerjaar 1, twee lessen per week 

gegeven. De ontwikkeling naar leerjaar 2 is in gang 

gezet.  

Leren gebeurt op een andere manier; leerlingen 

leren een probleemoplossende houding aan te 

nemen en zelf oplossingen te zoeken. Leerlingen 

bepalen hun eigen leerdoelen. 

• Gezonde school.  

 

Bewustwording bij leerlingen van het belang 

van gezonde voeding en beweging.   

Leerlingen zijn zich bewust van het belang van een 

gezond levenspatroon (er worden op school meer 

gezonde producten verkocht en meer sportieve 

activiteiten georganiseerd). 

• Realisatie nieuwbouw. 

 

De huidige gebouwen zijn verouderd en 

minder geschikt voor eigentijds onderwijs. 

Zorgen voor een gebouw dat goed aansluit bij het 

onderwijs dat OBC Elst wil verzorgen. Tevens moet 

het de nodige flexibiliteit hebben en aanvullend op 

de omgeving zijn. De architect heeft informatieve 

sessies gehouden en is bezig met de ontwikkeling 

van het gebouw. 
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 • Lestijden. Komen tot de duur van een les die recht 

doet aan het gewenste onderwijs.   

Onderzoeken welke lestijd het beste bij onze school 

en ons onderwijs past. Onlangs is er een 

brainstormsessie geweest met diverse docenten. 

• Verticale of horizontale teams. Een teamstructuur die past bij onze wensen 

van onderwijs en organisatie. 

Onderzoeken welke teamstructuur het beste bij ons 

past richting de nieuwbouw. Dit wordt besproken 

tijdens diverse workshops met collega’s, leerlingen 

en de architecten. 

• Uitvoeren van vier trajecten volgens taalbeleidsplan Artikel 

van de week, Lees de vraag, Leeskilometers, Presenteren 

eenduidig maken. 

 

Verbetering taalbeleid. Traject loopt nog. Begrijpend lezen, taalvaardigheid 

en goed presenteren zijn essentiële vaardigheden 

voor leerlingen. We willen deze vaardigheden 

verder ontwikkelen. 

• Pilot digitaal lesmateriaal volgens ICT-beleidsplan.  

 

 

 

Onderzoeken of werken met digitaal 

lesmateriaal goed mogelijk is en wat voor 

invloed het heeft op de resultaten die 

leerlingen behalen. 

De pilot is afgesloten. De conclusie is dat Snap-It 

niet de juiste methode voor ons is. Digitaal 

lesmateriaal wordt binnen de vakken verder 

ingezet.  

 • Collegiale intervisie. Professionalisering, van elkaar leren. Dit 

draagt bij aan de succes bepalende factor 

“De uitstekende OBC docent”. 

Iedere collega legt lesbezoeken af en ontvangt 

lesbezoeken door andere collega’s en zijn 

leidinggevende (drie op jaarbasis). 

Middels een Lean-traject heeft deze succes 

bepalende factor veel aandacht. 

 

 • Verantwoordelijk voor je eigen motivatie, ontwikkeling en 

ontplooiing 

• Iedereen is gemotiveerd en verantwoordelijk om zich binnen 

zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen, talenten te ontdekken  

en te groeien naar zelfstandigheid. 

Leerlingen zelfstandiger maken, waardoor 

nog meer succes in het vervolgonderwijs 

gegarandeerd is. 

Middels een Lean-traject heeft deze succes 

bepalende factor veel aandacht. 
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 • RTTI.  

 

Kwaliteit toetsen en onderwijs verbeteren. Kwalitatief goede toetsen ontwikkelen, waarbij de 

evaluatie van het resultaat bijdraagt aan juiste 

lessen en vervolgtrajecten voor leerlingen. 

Scholingstraject wordt afgerond. 

 • Bovengemiddelde onderwijsrendementen. Verhogen resultaten. 

 

 

 

Onze onderwijsresultaten gaan omhoog en zijn 

bovengemiddeld. De verwachting is dat dit nog 

beter wordt (de kwaliteitskaart laat een duidelijke 

verbetering zien). 

 

Aandachtsgebieden en uitdagingen OBC Elst 2018  

• Vervolg geven aan bovenstaande doelen.  

• Ontwikkeling nieuwbouw. 

• Verdere ontwikkeling van de nieuw leerlijn STEAM. 
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School Onderwijsontwikkelingen en –innovaties Reden van innovatie Resultaat 

OBC 

Huissen 

 

 

• Passend Onderwijs: 

- Samenwerking met Kentalis. Gezamenlijk een 

beleidsnotitie taal opstellen. 

- Invoering van de trajectvoorziening en OBCHill. 

 

- Terugdringen van vso leerlingen. 

- Meer aandacht voor taalonderwijs. 

Trajectvoorziening doet recht aan leerlingen 

met een OPP die tijdelijk het reguliere 

onderwijsaanbod niet aankunnen. Streven is 

leerlingen binnen eigen school te houden en 

uitstroom naar vso te voorkomen. 

OBCHill is een rustige pauzeplek voor 

leerlingen die het beste functioneren in een 

prikkelarme omgeving. 

5 leerlingen met cl2 beschikking zijn ingestroomd 

in klas 3. In totaal 14 cl2 leerlingen. Aan de 

trajectvoorziening hebben 12 leerlingen reeds 

deelgenomen met succes. 

Van OBCHill maken 10 leerlingen structureel 

gebruik zowel onderbouw als bovenbouw 

leerlingen. 

• Vernieuwing vmbo: 

- Door ontwikkelen van de nieuwe 

examenprogramma’s bovenbouw 

PIE (Produceren, Installeren en Energie),  

BWI (Bouwen, Wonen en Interieur),  

Z&W (Zorg en Welzijn), 

D&P (Dienstverlening en Producten). 

- Bijstellen van de keuzedelen en nieuwe keuzedelen 

ontwikkelen. 

Landelijke opdracht, start 

examenprogramma 2016. 

 

Zo optimaal mogelijk aansluiten bij de 

leerlingen, de vervolgopleidingen en de 

omgeving van de school. 

Profiel- en keuzedelen worden bijgesteld en 

geoptimaliseerd. 

• Verstevigen van de kwaliteitslijn, door de inspiratie 

kwaliteitsgroep. 

Verbinding maken tussen kwaliteit en 

secties. 

Borging van de kwaliteit en uitgezette koers. 

• Ontwikkelen van de module ondernemerschap voor 

leerjaar 4. 

Veel leerlingen gaan later werken als ZZP-er 

en middels het opzetten van een eigen 

onderneming leren de leerlingen veel 

vaardigheden. 

Leerlingen zetten een eigen onderneming op 

waardoor er veel vaardigheden worden 

toegepast. 

 

 

 

• Verstevigen van de kwaliteitslijn, door de inspiratie 

kwaliteitsgroep. 

Verbinding maken tussen kwaliteit en 

secties. 

Borging van de kwaliteit en uitgezette koers. 
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 • De tien thema’s voor klas 1 en 2 worden uitgewerkt 

volgens de vijf onderwijskundige pijlers binnen de school. 

Een congruent onderwijsaanbod waarbij de 

5 onderwijskundige pijlers leidend zijn. 

Een onderwijsaanbod waarbij de 

onderwijskundige pijlers altijd aanwezig zijn in 

ons aanbod en handelen. 

• Maatwerk en flexibilisering: keuzevakken, extra vakken, 

vakken op een hoger niveau  en flexibel examineren zijn de 

mogelijkheden. 

Iedere leerling is anders en heeft behoefte 

om zijn eigen leerroute te bepalen. Daar 

waar mogelijk zorgt de school voor 

maatwerk en flexibilisering. 

Leerlingen kunnen op een hoger niveau een 

examenvak afsluiten of er kan een extra 

examenvak gekozen worden.  

• De onderbouw leerlingen presenteren zich zelf d.m.v. een 

ontwikkelgesprek met hun mentor en ouders. Daarin stelt 

de leerling haalbare doelen voor de komende periode. 

Leerling eigenaar maken van zijn eigen 

leerproces. 

Leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.  

Hoge ouderbetrokkenheid, alle ouders zijn op 

school geweest voor het ontwikkelgesprek. 

• Werken met rubrics en formatieve evaluaties. De leerling en de docent  inzicht geven in 

toetsen.  

Bewustwording bij leerlingen en verhogen 

leerresultaat. Meer toetsen op vaardigheden. 

• Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) ontwikkelen en 

aanpassing van het mentoraatsprogramma onderbouw en 

bovenbouw. 

LOB moet als rode draad door het 

onderwijsprogramma lopen. 

Plan van aanpak voor LOB is opgesteld. 

• 10-14 onderwijs projectgroep is gestart. Uitstellen van vroegtijdige determinatie voor 

schoolniveau. 

Onderwijsaanbod creëren voor leerlingen van 

groep 7 en 8 en voor de onderbouw van het vo. 

Met als doel voorkomen van vroegtijdige 

determinatie. Voordeel uitgestelde keuze en 

meer mogelijkheden voor de leerlingen. 

 

Aandachtsgebieden en uitdagingen OBC Huissen 2018 

• Door ontwikkelen van talentprogramma’s onderbouw (Techniek, Sport en Kunst & Cultuur). 

• Door ontwikkelen van de leergebieden voor de onderbouw (Mens en Maatschappij, Kunst & Cultuur, Mens en Natuur). 

• Door ontwikkelen van een mentor- en oriëntatieprogramma, verstevigd mentoraat.  

• Nieuw schoolplan 2018-2022. 

• Vervolg geven aan bovenstaande doelen.  

• 10-14 onderwijs opzetten in de regio. 

• Pedagogisch klimaat is speerpunt. 

• Impuls ICT. 
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School Onderwijsontwikkelingen en –innovaties Reden van innovatie Resultaat 

Dr. 

Lammerts 

van Bueren 

school 

 

 

  

Onderzoek doen naar andere schooltijden. Landelijke trends, wel of geen aanpassing in 

de schooltijden. 

Peiling in mei 2017. Indien overeenstemming per 

augustus nieuwe schooltijden. 

Na 2 maanden onderzoek doen naar tevredenheid van 

nieuwe rooster bij kinderen, ouders en team. 

Welzijn van alle LvB’ers. Over het algemeen tevredenheid. Team ‘worstelt’ 

met middagpauze. 

Cito eindtoets groep 8 op niveau. Twee jaar onder het gemiddelde. Onderzoek gestart vanaf januari 2017.  

Continuering van het plan ‘groep 8 op nivo’. Twee jaar onder het gemiddelde. 

 

Resultaat was in 2017 voldoende. 

 

6 projectplannen in 2016-2017: vijf zijn succesvol afgerond. 

Voor 2017 – 2018 3 projectplannen 

1. Kanjertraining:  

Verdere verfijning van onze lessen Kanjertraining. 

Organiseren van onze 3e Kanjerdag. 

2. ICT:  

Tabletgebruik in de school. Week van sociale media. 

Oriëntatie op 21 skills en hoe deze in de nieuwe methode 

OJW zijn verweven. 

3. Leerlingenzorg: 

Verfijning van handelingsgericht werken. Aandacht voor 

opbrengstbewust werken. Analyses van cito’s op leerling-, 

groep- en schoolniveau. 

 

Jaarlijkse verbeteringen in het onderwijs. 

Ontwikkelingen zijn in gang gezet of zijn dit 

jaar nieuw. 

80% van de plannen is behaald. 
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 Drie zogenaamde A4-plannen: 

1. Invoering nieuwe methode voor de zaakvakken: 

Invoeringstraject is beschikbaar voor 2017-2018. 

2. Rapporten: 

Invoering van nieuw, digitaal rapport. Een lijn brengen in 

het schrijven en beoordelen m.b.t. het nieuwe rapport. 

3. Teamtraject:  

Het team is in drie subgroepen verdeeld en gaat onder 

begeleiding van bureau STERK aan de slag met: 

rust en structuur. 

Innovatieve omgeving. Van zelfstandig werken naar zelfsturen. 

 

 

Aandachtsgebieden en uitdagingen Dr. Lammerts van Buerenschool 2018 

• Verdere verbetering van de aansluiting po-vo. 

• Doorvoeren van een nieuwe huisstijl. 

• Opzetten peuteropvang Peuterpret, een samenwerking met GO for Kids.  

• Synchroniseren interne regelingen met de scholengroep. 

• 10 – 14 onderwijs verder vorm geven. 
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2.8 Samenwerkingsverbanden  

Zowel de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe als bovenschoolse organisatie als de scholen afzonderlijk 

nemen deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden. Deze zijn met name actief op het gebied van het 

onderwijs en de zorgverlening aan leerlingen. Een belangrijk samenwerkingsverband is het 

Samenwerkingsverband vo-vso Arnhem, Betuwe, Veluwe. Onder regionale samenwerking wordt daar invulling 

gegeven aan het bovenschoolse ondersteuningsplan met criteria voor leerlingenondersteuning in het kader 

van passend onderwijs. Een ander belangrijk samenwerkingsverband is de samenwerking met het ROC A12. 

Doel van deze samenwerking is het creëren van een doorlopende leerlijn vanuit het vo naar het mbo. Met 

Stichting de Linge en Stichting ATOS wordt op het gebied van taal- en rekenonderwijs samengewerkt. 

Inmiddels vinden er op bestuursniveau oriënterende gesprekken plaats met meerdere po besturen in het kader 

van 10-14 onderwijs. 

 

Andere samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, instroom docenten en de zorgverlening zijn 

o.a.: 

• Omringende basisscholen (toelatingsvoorwaarden en soepele aansluiting), Po-Vo Overleg. 

• Stichting de Linge (verbeteren overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs). 

• Vervolgonderwijs na het voortgezet onderwijs (mbo-hbo-wo). 

• Scholen uit de regio (Samenwerkingsverband Arnhem, De Lerende Regio 

aansluiting met bedrijfsleven en voortijdig schoolverlaten). 

• Collega-scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs uit de regio. 

• Pro College en Kentalis. 

• Dr. Lammerts van Buerenschool participeert in bredeschool De 7-sprong én werkt intensief 

 samen met Go for kids, de organisatie voor voor- en naschoolse opvang, overblijven en peuterpret. 

• Gemeenten/Provincie (schoolgebouwen/ fietsroutes e.d.)(LEA, ZIOS, CJG). Initiatief is genomen om te 

komen tot een CiC (community interest corporation). Een vergaande, formele samenwerking tussen alle 

onderwijspartners in de kern Zetten die direct met kinderen te maken hebben. 

• Radbouduniversiteit Nijmegen, Landbouwuniversiteit Wageningen en de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen. 

• Externe beroepsopleidingen (SPOS, REVABO). 

• Bedrijfsleven, stageplaatsen, OBM (opleidings- 

bedrijf metaal), BORN (Bouwopleiding Regio 

Nijmegen). 

• Leerplichtambtenaren. 

• Jeugd- en jongerenwerk. 

• Schoolarts/verpleegkundige. 

• Maatschappelijk werk. 

• Politie. 
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Hoofdstuk 3 Personeel  

3.1 Personeel en organisatie 

In 2017 is het uitgangspunt van 2016 “de basis op orde en de lat omhoog” verder voortgezet.  

 

Daarnaast is er in 2017 (in samenwerking met een extern adviseur) een eerste aanzet gemaakt voor een 

nieuw strategisch personeelsbeleidsplan. Hierin staan de domeinen: onderwijs, personeel, kwaliteit en 

financiën wederom centraal. Daarmee wordt de directe verbinding gelegd tussen onderwijskundige- en 

maatschappelijke ontwikkelingen en de missie van de scholengroep, het geven van goed onderwijs dicht bij 

huis. De oriënterende gesprekken tussen MT-leden en P&O hebben in het eerste kwartaal van 2017 

plaatsvonden en in juni 2017 is dit plan in het Directie Overleg besproken en vastgesteld als leidraad. De uitrol 

vindt plaats vanaf 2018. Met dit strategische personeelsbeleidsplan wordt gelijk ingespeeld op de uitdagingen 

die ons in de nabije toekomst te wachten staan (krimp, docententekort voor een aantal specifieke vakken). 

 

In 2017 is er een stagiaire (afstudeerder HAN) toegevoegd aan de bezetting van de afdeling P&O. Zij heeft 

onderzoek gedaan naar de wijze waarop de afdeling P&O het beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid 

kan verbeteren zodat er meer balans ontstaat tussen de wensen van het personeel van SgOMB enerzijds en 

de behoeften van de organisatie anderzijds.  

 

In 2017 heeft de afdeling P&O te maken gehad met bezettingsproblemen als gevolg van uitval door ziekte van 

medewerkers en een langdurig verlof aanvraag van een van de medewerkers van de afdeling. Besloten is om 

voor de duur van de verlofaanvraag een externe in te huren, die primair, verantwoordelijk was voor het 

waarborgen van continuïteit van werkzaamheden.   

Na de zomervakantie is de opdracht gegeven voor het aanleveren van een (her)inrichtingsplan voor de afdeling 

P&O.  De uitwerking van het herinrichtingsplan wordt in het eerste kwartaal 2018 ter hand genomen. 

 

3.2 Aandachtsgebieden 2017 

In 2017 zijn de volgende activiteiten op personeelsgebied opgestart en daar waar mogelijk afgerond.  

 

Tussentijdse evaluatie “Mijn Bardo” 

Er heeft een tussentijdse evaluatie plaatsvonden waarin de bevindingen als ook de stand van zaken met 

betrekking tot gebruik en gebruiksvriendelijkheid in beeld zijn gebracht. De tevredenheid over het instrument 

verschilt per locatie. De directeuren hebben besloten het instrument in ieder geval nog 2 jaar aan te houden 

maar in samenwerking met P&O op zoek te gaan naar een andere invulling van de gesprekscyclus.  

 

Opscholingstrajecten 

Met behulp van subsidie van DUO heeft er een opscholingstraject plaatsgevonden voor een zestal pabo-

docenten (4 locatie Huissen, 2 locatie Zetten) tot vmbo b/k docenten met een beperkte bevoegdheid. 

Aanleiding hiervoor is dat pabo-docenten vaak bekwaam zijn maar niet bevoegd. In het bezit zijn van een 

onderwijsbevoegdheid voor de onderbouw van vmbo b/k te behalen en kan daarnaast een opstap zijn om de 

2e-graads onderwijsbevoegdheid te behalen waardoor een docent nog breder inzetbaar is. In het kader van 

employability is dan van grote waarde voor zowel de medewerkers als SgOMB.  

 

Aanbesteding derden 

SgOMB huurt elk schooljaar personen tijdelijk in zonder dat een werkgever- werknemersrelatie ontstaat met 

SgOMB. Het betreft zowel onderwijzend personeel (verder te noemen OP) als onderwijsondersteunend 

personeel (verder te noemen OOP).  

 

Aangezien de omvang van deze overeenkomst het grens van het Europees aanbesteden van deze vorm van 

dienstverlening overschrijdt (op basis van een mogelijk 3-jaar contract) dient de SgOMB, de kaders van de 

Aanbestedingswet 2012 (verder te noemen Aw 2012) in acht te nemen. Hierbij is gekozen een Europese 

openbare aanbestedingsprocedure ‘inhuur derden’ op te starten.  
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Ondertekening  

De ondertekening van aanstellingsbrieven e.d. is in lijn gebracht bij het bevoegd gezag.  

 

Jaarlijkse introductiebijeenkomst 

Voor alle nieuwe docenten wordt er voor aanvang van het schooljaar een scholengroep brede 

introductiebijeenkomst georganiseerd. Op 24 augustus 2017 was het zo ver en mocht de organisatie ruim 30 

nieuwe docenten/LIO’ers verwelkomen. 

 

Wijziging aandachtsgebieden personeelsadviseurs 

Medio 2017 is de dagelijkse leiding van OBC Bemmel. locaties de Heister en Essenpas, in handen van één 

directeur. Door deze verschuiving werd de span of control van een van de personeelsadviseurs onevenredig 

groot waardoor er een onderlinge verschuiving van aandachtslocaties heeft plaatsgevonden.  

 

Taakbeleid 

In 2017 is de wijze waarop de enquête over het taakbeleid uitgevraagd werd veranderd en tevens uitgevoerd. 

Ook is het taakbeleid 2017-2018 in juni 2017 vastgesteld.  

 

Januaribrief 

Een onderdeel van het taakbeleid is de zgn. interne januaribrief. 

Jaarlijks vindt in de maand januari de inventarisatie plaats van wensen en eventuele voorziene mutaties 

omtrent de benoemingsomvang voor het komende schooljaar. Met deze informatie kan er geanticipeerd 

worden op (verdere) sturing van toekomstige formatieve personeelswijzigingen.  

 

Intensivering samenwerking salarisadministratiekantoor 

Met de toevoeging van de Dr. Lammerts van Bueren school in Zetten bleek dat de uitwerking van primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden op een PO school op een andere manier verwerkt worden dan de mutaties 

van een vo school. Tevens blijkt dat de verwerking redelijk arbeidsintensief is. Daarop is in overleg getreden 

met ons externe salarisadministratiekantoor en hen is gevraagd de personeels-en salarisadministratie voor 

specifiek de po-school over te nemen. Het Bestuursbureau van de scholengroep zorgt voor de ondersteuning 

op P&O gebied voor alle andere vragen e.d.  

 

3.3 Opbouw personeelsbestand 

Op peildatum 31 december 2017 waren er 520 medewerkers in dienst, die in totaal 402,3 fte (fulltime 

equivalenten) vertegenwoordigden. Dit aantal betreft de vaste medewerkers en de leraren in opleiding  (LIO’s). 

Het aantal fte’s is mede bepaald op basis van vaste- en tijdelijke aanstelling, tijdelijke uitbreidingen en LIO’s. 

Gemiddeld over het jaar 2017 zijn er 405,1 fte in dienst geweest van de scholengroep-organisatie. 
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In onderstaand overzicht wordt duidelijk welk aandeel in fte elke afzonderlijke benoemingsomvangcategorie 

heeft; 
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3.4 Leeftijdsopbouw 

Onderstaand is de gemiddelde leeftijdsopbouw peildatum december 2017 schematisch weergegeven. Duidelijk 

is dat het aantal vrouwen in onze organisatie tot en met de leeftijdscategorie 45-55 jaar het aantal mannen 

ruim overtreft. Het aantal fulltimers onder vrouwen bedraagt 29 en 269 parttimers. Bij mannen betreft dit 117 

fulltimers en 105 parttimers. 

 

 

3.5 Bevoegdheden  

Een van de specifieke doelstellingen uit het strategisch beleidsplan is dat docenten beschikken over de juiste 

bevoegdheden voor hun vakgebied. Vanuit de directieteams wordt binnen de gesprekscyclus hier specifiek 

aandacht aan besteed en wordt het doorlopen van een studie of masterstudie gestimuleerd. 

 

Onderstaand het overzicht met de bevoegdheden van de vo scholen van de Scholengroep Over- en Midden-

Betuwe 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 tot 25 jaar; 10

25 tot 35 jaar; 71

35 tot 45 jaar; 70 45 tot 55 jaar; 78

55 tot 65 jaar; 63

65+ jaar; 6

15 tot 25 jaar; 10

25 tot 35 jaar; 50 35 tot 45 jaar; 45

45 tot 55 jaar; 40

55 tot 65 jaar; 71

65+ jaar; 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65+ jaar

A
a

n
ta

l

leeftijdsklasse

Opbouw medewerkersbestand

Vrouw Man

316

3 4 6 8 2 7

bevoegd

PABO voor 2006,

beperkt bevoegd

Pabo voor 2006,

beperkt bevoegd

volgt 2e graad

opleiding

Pabo na 2006, is

onbevoegd volgt

2e graad

opleiding



 Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 41 van 127 

 

Onderstaand het overzicht met de bevoegdheden van de po school van de Scholengroep  

Over- en Midden-Betuwe 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Verzuim 

Verzuim blijft een punt van aandacht. Om de leidinggevenden nog meer toe te rusten een goed  verzuim-

gesprek te kunnen voeren hebben zij in het voorjaar van 2017 een training gespreksvoering ziekteverzuim 

gevolgd.  

 

Het totale verzuim binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bedroeg in 2017 5,69%. Dit is een daling 

ten opzichte van 2016, maar wel hoger als de jaren daarvoor. Het hoge verzuim heeft grotendeels te maken 

met een toename van het aandeel ‘langdurig niet beïnvloedbaar verzuim’. Landelijk gezien ligt het 

verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren rond de 5%. De interne sturing van 

leidinggevenden op de beheersbaarheid van het kortstondig en middellang verzuim, is geïntensiveerd. Hierbij 

wordt nadrukkelijk de aandacht gelegd op de inzetbaarheid en de versnelde terugkeer in het werkproces. 
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3.7 Aandachtsgebieden en bereikte resultaten 2017 

 

Onderstaand overzicht geeft kort en bondig weer wat de hoofdpunten waren in 2017 ten aanzien van het personeelsbeleid van de Scholengroep  

Over- en Midden-Betuwe. 

 

 

Aandachtsgebieden en bereikte resultaten 2017 
Afgeleid van het strategisch beleidsplan SgOMB 2012-2017 

Domein Aandachtsgebieden 

2017 

Reden van aandachtsgebied Locatie of 

specificatie 

Resultaat Zelfreflectie Verdere toelichting 

Personeel 

Bardo als drager 

bekwaamheidsdossier. 

Vanuit de CAO is 

voorgeschreven om een 

bekwaamheidsdossier van 

medewerkers bij te houden. 

SgOMB-

breed  

Het systeem Bardo is 

succesvol 

geïntroduceerd en 

geïnstalleerd op de 

verschillende locaties. 

Het gebruik van Bardo en de toegevoegde 

waarde van de applicatie voor de 

gespreksvoering, is in 2017 geëvalueerd. 

Er is besloten op basis van de nieuwe 

release Bardo 2.0, nog twee jaar gebruik 

te maken van de applicatie.  

De migratie naar Bardo 2.0 

vindt plaats begin 2018. Er zal 

tevens gewerkt worden aan 

een directe koppeling van de 

gegevens uit de 

personeelsadministratie. 

Terugdringen en 

beheersen 

ziekteverzuim. 

Verslagjaar 2016 resulteerde in  

een bovengemiddeld 

ziekteverzuim van 6,38%. 

SgOMB- 

breed 

Organisatiebreed 

verzuimpercentage is 

verlaagd naar 5,69%. 

Betrokkenheid van leidinggevenden in 

verzuimbeheersing is verstrekt in 2017 en 

heeft effect opgeleverd. Daarentegen was 

ook in 2017 sprake van enkele langdurig 

niet-beïnvloedbare ziektedossiers. 

Het blijft een streven van de 

organisatie om het 

verzuimpercentage onder het 

landelijk gemiddelde van 5% 

te krijgen. 

Duurzame inzetbaarheid. Kaders formuleren voor een 

bestendige gedragslijn v.w.b. 

duurzaamheid op P&O gebied. 

SgOMB- 

Breed 

Met inzet van externe 

expertise zijn kaders 

op directieniveau 

vastgesteld. 

Duurzame inzetbaarheid zal moeten 

worden verankerd in een breed strategisch 

HRM beleid als ondersteuning van het 

Strategisch Beleidsplan 2018-2023. 

In 2018 zal gestart worden 

met het ‘bouwen’ van een 

solide basis van P&O als basis 

voor strategisch HRM. 

Functiemix. In het kader van de functiemix 

zijn in ook in 2017 

vervolgstappen gezet in het 

optimaliseren van de mix 

richting de streefwaarden. 

SgOMB-

breed 

Gezien mutaties qua 

senioriteit van de  

formatieopbouw, zijn 

de streefwaarden nog 

niet geheel bereikt. 

 

Gedurende de opbouw van de formatie in 

het begin van het jaar dient nauwlettender 

en nadrukkelijker de functiemix 

meegenomen te worden. 

 

De mixwaarden zijn periodiek 

thema van verantwoording in 

de verantwoordings-

gesprekken tussen directeur 

en bestuurder. 
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3.8 Aandachtsgebieden en uitdagingen 2018 

 

Uitdagingen 

In 2017 is het nieuwe strategische beleidsplan 2018-2023 vastgesteld. In dit plan liggen stevige 

uitdagingen op het gebied van P&O en strategisch HRM in het bijzonder. De komende zichtbare krimp qua 

leerlingenaantallen is bepalend voor de feitelijke formatie, inzetbaarheid en behoud van onderwijs- en 

personele kwaliteit. Er wordt vanuit dit plan een groot beroep gedaan op de professionals van de 

scholengroep. De professional die zich zal moeten bekwamen in 21st-Century skills (vaardigheden), 

gepersonaliseerd leren, maatwerk leveren, mobiliteit enzovoorts.  

 

Dit houdt onder meer in dat: 

• De afdeling P&O in de basis (medewerkers, procedures en informatiebronnen) efficiënter ingericht 

zal worden. 

• De bestaande interne SgOMB regelingen tegen het licht gehouden moeten worden wat betreft de 

gewenste flexibiliteit in een mogelijk krimpscenario.  

• Verder wordt ingezet om het ziekteverzuim terug te brengen en beheersbaar te houden. 

• Discussie opstarten over de houdbaarheid van het huidige taakbeleid. 

• Het inzetten van het generatiepact als één van de middelen voor duurzame inzetbaarheid. 

• De interne mobiliteit op basis van de bestuursaanstelling bevorderen. 

• Het opzetten van een bovenschoolse regionale flexibele schil. 

• Het beschikken over de gewenste professionele kennis en bevoegdheden in de toekomst, 

gestimuleerd en gefaciliteerd gaat worden.  

• Er als ‘fall-back scenario’ gedacht zal moeten worden over de opzet van een sociaal statuut. Mocht 

er te zijner tijd als gevolg van krimp daadwerkelijk sprake zijn van boventalligheid doordat er niet 

flexibel genoeg kan worden ingespeeld op de verandering, dan dient er een document beschikbaar 

te zijn waarin voorwaarden zijn benoemd om intern om te gaan met boventalligheid. 

• Er vanuit dat kader structureel beleid ontwikkeld moet worden om de uitkeringen na ontslag van 

medewerkers van de scholengroep beheersbaar te houden. De controle op sollicitatieplicht en het 

actief werken aan een nieuwe uitdaging is een verantwoordelijkheid van de scholengroep zelf. 

Uitkeringsinstantie UWV heeft deze eerder al deze zorg/verplichting aan de werkgever 

overgedragen. In de praktijk is echter gebleken dat acties ten aanzien van deze zorg helaas niet of 

te beperkt door de scholengroep zijn ingezet. 
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Hoofdstuk 4 Kwaliteit 

Kwaliteit in uitvoering is nadrukkelijk verweven met alle domeinen binnen onze scholengroep. In dit 

hoofdstuk wordt de aan het primaire onderwijsproces belangrijke ondersteunende dienstverlening 

Facilitaire zaken en ICT behandeld.  

 

4.1 ICT  

ICT als ‘water uit de kraan’!  

De kwaliteit van het door de scholengroep geboden onderwijs wordt voor mede bepaald door de aanwezige 

ICT-faciliteiten waar zowel de docent als de leerling zelf gebruik van kunnen maken. Een goed voorbeeld 

hiervan is de start van STEAM onderwijs op onze locatie OBC Elst. 

Examens, kijk- en luistertoetsen zijn al voor een aanzienlijk deel gedigitaliseerd en de elektronische 

leeromgeving komt steeds meer tot wasdom. Hierdoor wordt er aan de computer- en randapparatuur 

binnen de scholen steeds hogere eisen gesteld. Deze constante ontwikkeling van digitale randvoorwaarden 

is ook in 2016 binnen de beschikbare middelen gefaciliteerd. 

 

De ICT ondersteuning vraagt een constante afstemming met onze interne klant. Anders gezegd waar heeft 

het onderwijs op ICT-gebied behoefte aan? Het draait niet louter meer om de aanwezigheid van een 

adequate infrastructuur maar steeds vaker om het leveren van maatwerk en eerstelijns ondersteuning. 

Vandaar dat in 2017 de interne inrichting van de afdeling ICT onder de loep is genomen. Resultaat is dat 

er op elke locatie er gedurende een groot deel van de dag een ICT medewerker aanwezig is. Hiermee wordt 

zowel de eerste- als tweedelijns ondersteuning op locatie geborgd. 

 

In 2017 zijn er naast de herinrichting van de interne ICT dienstverlening meerdere ICT gerelateerde 

trajecten ingezet Betreft: 

 

• Op software gebied is Office 365 geïntroduceerd en inde hele scholengroep geïmplementeerd, voor 

zowel de medewerkers als leerlingen. Er is een start gemaakt met interne office 365 experts (één per 

locatie) met als doel met behulp van  training en workshops, onze medewerkers  en leerlingen te 

scholen. Hierbij gaat het om praktische vaardigheden van o.a. bestandsbeheer(OneDrive), Webmail en 

de mogelijkheden van Microsoft Office 365. 

• Qua infrastructuur is de wifi-omgeving op de scholen verder geoptimaliseerd om de steeds toenemende 

vraag naar een draadloos netwerk te blijven garanderen.. 

• Samen met onze externe dienstverlener, Datacentrum Arnhem, is er een systeem ingericht waardoor 

elke DDos aanval kan worden opgevangen. Hierdoor is het uitvallen van de internet verbinding en  het 

gebruik van online digitale methodes en applicaties tot meer dan 90% gegarandeerd. 
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4.2 Aandachtsgebieden en bereikte resultaten ICT 

 

Onderstaand overzicht geeft kort en bondig weer wat de hoofdpunten waren in 2017 ten aanzien van ICT en ICT dienstverlening: 

  

Aandachtsgebieden en bereikte resultaten 2017 
Afgeleid van het strategisch beleidsplan SgOMB 2012-2017 

Domein 
Aandachtsgebieden 

2017 

Reden van 

aandachtsgebied 
Locatie of 

specificatie 
Resultaat/zelfreflectie Verdere toelichting 

ICT 

Afname van examens en 

kijk- en luistertoetsen. 

Computerapparatuur is 

een bedrijf kritisch proces 

geworden. 

SgOMB-breed Regelmatige controle op aangepaste software 

en configuratie. Opnieuw inrichten van de 

leslokalen en  uitbreiding hiervan is 

noodzakelijk gebleken en daarmee uitgevoerd 

Steeds vaker is behoefte om op 

hetzelfde tijdstip meerdere leslokalen 

tegelijkertijd te bedienen en/of te 

ondersteunen. 

 

Inzet (eigen) laptop in de 

klas. 

Digitaal werken met 

methodes binnen het 

onderwijs. 

SgOMB-breed De inzet van (eigen)laptops in de klas is ook in 

2017 verder uitgebreid in zowel vo- als po 

onderwijs 

Meerdere leerjaren zijn succesvol 

gebruik gaan maken van devices. In 

het po-onderwijs is met name vanuit 

het 10-14 onderwijs, het gebruik van 

Chromebooks ingezet. 

 

ICT studiemiddag. Aangesloten blijven bij de 

laatste ontwikkelingen en 

mogelijkheden op IT-

gebied. 

SgOMB-breed Vanuit de ICT werkgroep is tweemaal per jaar 

een studiemiddag georganiseerd met als doel 

om de IT-vaardigheden en 21st century skills 

van de onderwijsmedewerkers bij te houden en 

te verbreden. 

Dit jaar lag de focus op werkwijze en 

gebruik van Office 365. 

Office 365 Tijd en plaats 

onafhankelijk kunnen 

beschikken over E-mail, 

intranet en Onedrive. 

SgOMB-breed Vanaf schooljaar 2017-2018 beschikt elke 

leerling over een Office 365 account en 

e-mail van school. 

Nvt 
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Office 365 experts  Borgen dat de leerlingen 

en personeel worden 

meegenomen in de 

ontwikkelingen van Office 

365. 

SgOMB-breed Per locatie zij formatieve uren vrijgemaakt voor 

een Office 365 expert. Hierdoor kan vanuit een 

gezamenlijke werkgroep ICT het niveau en de 

ontwikkelingen van Office 365 worden bepaald 

en middels trainging en workshop worden 

overgedragen aan personeel en leerlingen. 

 

Nvt  

STEAMlokaal Elst Nieuwe methode STEAM 

inrichten binnen de locatie 

Elst. 

Locatie OBC-Elst 

 

Ten behoeve van deze nieuwe 

onderwijslijn is een compleet nieuw 

ICT lokaal met 30 werkplekken 

ingericht. 
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4.3 Aandachtsgebieden ICT 2018 

Voor 2018 staan vanuit de afdeling ICT onder andere de volgende activiteiten en aandachtsgebieden op de 

agenda: 

 

• Interne ICT dienstverlening op locatie niveau borgen voor wat betreft de eisen en wensen van de locaties 

(leerlingen en personeel). 

• Verder digitaliseren en/of ontwikkelen van de lesmethodes binnen het onderwijs. 

• Print faciliteiten voor BYOD (Bring Your Own Device) realiseren. 

• Projectgroep per school opstarten in verband met de keuze van eigen devices en het ontwikkelen van 

digitale methodes. 

• Office 365 verder vormgeven met een portaal(digiplein) voor leerlingen en alle SgOMB medewerkers 

• Bewaking van de intern vastgestelde procedure ‘melding datalekken’. Een en ander gebaseerd op de 

nieuwe wetgeving ‘Wet Meldplicht Datalekken’ in combinatie met de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. 

• Borgen privacy binnen de organisatie op basis van de nieuwe Europese wetgeving, de AVG 2018. 

• Afname van digitale examens, kijk- en luistertoetsen herinrichten m.b.v. een nieuwe methode van FACET.  

 

4.4 Facilitaire zaken 

Leerlingengroei en vernieuwingen in onderwijs en organisatie hebben vaak grote gevolgen voor de huisvesting 

en de ondersteunende processen. In de volgende paragraaf staan de diverse zaken die gerealiseerd of in gang 

zijn gezet in het kalenderjaar 2017.  
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4.5 Aandachtsgebieden en bereikte resultaten Facilitaire zaken 

 

 

 

Aandachtsgebieden en bereikte resultaten 2017 
Afgeleid van het strategisch beleidsplan SgOMB 2012-2017 

Domein Aandachtsgebieden 2017 

Reden van aandachtsgebied 
Locatie of 

specificatie 
Resultaat 

 

Zelfreflectie Verdere toelichting 

         

 Facilitair 

Beheren van de huisvesting -  

het uitvoering van diverse 

technische aanpassingen op 

basis van het meerjaren-

onderhoudsplan. 

Door het effectief beheer 

worden de gebouwen technisch 

in orde gehouden. 

SgOMB-

breed 

De gebouwen zijn technisch in 

orde. 

De technische aanpassingen 

moeten vanuit het strategisch 

perspectief gebeuren. 

Belangrijk dat we hier mee 

bezig blijven. 

 

 

 

 

Veiligheid – het regelmatig 

controleren van de verleende 

vergunningen. 

Regelmatig vinden 

aanpassingen in de gebouwen 

plaats die gevolgen hebben 

voor de verleende 

vergunningen. 

 

SgOMB-

breed 

In overleg met de brandweer is 

een aantal knelpunten duidelijk 

zichtbaar geworden. De 

brandwerende scheidingen zijn 

gecontroleerd. 

Het blijft lastig om, als 

juridisch eigenaar van de 

gebouwen, met veranderende 

wet en regelgeving om te 

gaan. 

Veiligheid blijft een 

continue 

aandachtspunt. 

Veiligheid – 

asbestbeheersplannen. 

Er is in sommige gebouwen 

asbest aanwezig. 

SgOMB-

breed 

De asbestinventarisatie is 

geactualiseerd. 

Een aantal locaties heeft ook 

nog een asbestbeheersplan 

nodig. 

 

Inkoop – Er is gestart met 

de Europese aanbesteding 

voor inhuur derden. 

Gezien de overschrijding van de 

drempelbedragen Europese 

aanbesteding dienen we te 

voldoen aan de Europese 

richtlijnen voor de inkoop van 

deze diensten. 

SgOMB- 

breed 

Er is een partij geselecteerd die 

ons adviseert bij het gehele 

inkooptraject. 

Het is van belang om de 

impact die de aanbesteding 

heeft op de organisatie goed 

in de gaten te houden. 

 

Inkoop – De aanbesteding 

voor de afvalinzameling is 

aanbesteed. 

Deze facilitaire processen 

verdienen regelmatig aandacht 

om zo de kosten in de hand te 

houden. 

SgOMB-

breed 

De procedure is rechtmatig 

verlopen en er zijn partijen 

geselecteerd voor de 

dienstverlening.  

Het is van belang om de 

dienstverlening regelmatig op 

de juiste manier te beheren. 
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4.6 Aandachtsgebieden Facilitaire zaken 2018 

• Voorbereiding en verdere uitwerking van de nieuwbouw OBC Elst. 

• Inkoop verder vormgeven door efficiënter inrichten van de gezamenlijke inkoop en professionele opzet van contractbeheer. 

• Uitvoering van het meerjarig onderhoud.

Domein Aandachtsgebieden 2017 Reden van aandachtsgebied 
Locatie of 

specificatie 
Resultaat 

 

Zelfreflectie Verdere toelichting 

Facilitair 

Inkoop – Het toetsen van 

het schoonmaakcontract op 

marktconformiteit. 

Zorgen voor rechtmatigheid van 

inkopen en grip krijgen op de 

kosten voor de ondersteunende 

processen. 

SgOMB- 

breed 

Het schoonmaakcontract en de 

kwaliteit van de 

schoonmaakdienstverlening is 

getoetst. De huidige kosten 

liggen ruim onder de markt.  

 

Het is nodig om alert te 

blijven op de 

ontwikkelingen in de 

markt. 

 

Huisvesting – realiseren van 

een vmbo thuisbasis. 

Een vaste plek in het gebouw 

maken waar de leerlingen zich 

thuis voelen en herkenbaar zijn. 

HPC Zetten  Er is een eigentijdse inrichting 

gecreëerd waardoor 

tevredenheid van medewerkers 

gestimuleerd kan worden. 

De medewerkers en 

leerlingen zijn betrokken 

bij de totstandkoming en 

erg tevreden. 

 

Huisvesting – Projecten: 

Nieuwbouw OBC Elst. 

Door de groei van 

leerlingenaantallen van de 

afgelopen jaren en de 

verouderde gebouwen is er 

behoefte aan nieuwbouw. 

OBC Elst Er is een locatie gekozen voor 

de nieuwbouw, een 

bouwmanagementbedrijf en een 

architect is geselecteerd. 

Momenteel wordt gewerkt aan 

de massastudie en het voorlopig 

ontwerp. 

 

Bij de voortgang zijn we 

afhankelijk van politiek-

bestuurlijke 

besluitvorming. 
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Hoofdstuk 5 Financiën 

5.1 Financiën algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële positie van de scholengroep door eerst het beleid, uitgangs- 

en aandachtspunten uiteen te zetten om vervolgens een toelichting te geven over de behaalde resultaten in 

2017. Ook worden in dit hoofdstuk de ontwikkelingen van de baten, lasten en investeringen gepresenteerd 

evenals de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Tot slot volgt een overzicht van het gevoerde 

treasurybeleid en risicomanagement.    

 

5.2 Investeringen en financieringsbeleid 

  
De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden worden 

ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de 

stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2017 zijn 

dan ook met eigen middelen gefinancierd.  

In de meerjarenbalans in de continuïteitsparagraaf is de ontwikkeling van de liquide middelen de komende 

jaren opgenomen. Hieruit blijkt dat de omvang van de liquide middelen voldoende blijft om de verplichtingen, 

de investeringen en het groot onderhoud te betalen. Er is derhalve geen aanleiding om externe financiering 

aan te trekken. 

 

5.3 Financieel beleid 

Om een goed onderwijsaanbod te realiseren en daarvoor benodigde deskundige medewerkers in te zetten, is 

een gezonde financiële situatie van groot belang. De scholengroep moet daarom blijvend ‘in control’ zijn op 

zowel het onderwijskundige, het personele én het financiële vlak. Stichting Christelijk Onderwijs Over- en 

Midden-Betuwe heeft het financieel beleid verankerd in een aantal beleidsdocumenten, waaronder het 

managementstatuut, treasurystatuut en de jaarlijkse kaderbrief.  

 

In de volgende paragraaf wordt toelichting gegeven op de aanvullende activiteiten en gerealiseerde acties in 

het kader van het verder ‘In control’ komen. 
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5.4 Aandachtsgebieden en bereikte resultaten Financiële zaken 

 

 

 

 

Aandachtsgebieden en bereikte resultaten 2017 
Afgeleid van het strategisch beleidsplan SgOMB 2012-2017 

Domein 
Aandachtsgebieden 

2017 

Reden van 

aandachtsgebied 

Locatie of 

specificatie 
Resultaat Zelfreflectie Verdere toelichting 

Financiën 

Optimaliseren 

salarisadministratie. 

Vanaf 1 januari 2017 

vallen de 

werkzaamheden van 

de 

salarisadministratie 

onder de afdeling 

financiën en control. 

SgOMB-breed Een aantal processen zijn  in 

samenwerking met onze 

externe partner voor de 

salarisadministratie 

geoptimaliseerd. Betreft het 

verwerkingsdeel voor po, de 

fiscale uitruil regeling en het 

proces omtrent ouderschaps-

verlof. Daarnaast zijn er 

stappen gezet om de huidige 

werkzaamheden voor vote 

optimaliseren. 

De complexiteit van de 

werkzaamheden bij twee 

verschillende cao’s (po en vo)  

hebben ertoe geleid dat medio 

2017 is besloten om een deel 

van de werkzaamheden (po) 

over te dragen aan onze 

externe partner. In januari 

2018 is gestart met een nul-

meting omtrent de huidige 

werkzaamheden voor het vo 

door onze externe partner. 

In 2018 zal dit aandachtspunt verder 

opgepakt gaan worden. Enerzijds om 

de werkzaamheden zo optimaal 

mogelijk in te richten, anderzijds met 

de intentie om de digitale 

mogelijkheden van het personeels- 

administratiepakket verder te gaan 

benutten. 

Strategisch 

beleidsplan 2018-

2023 opnemen in de 

P&C cyclus. 

In 2017 is een nieuw 

beleidsplan opgesteld 

en goedgekeurd. 

SgOMB-breed Het strategisch beleidsplan 

2018-2023 is op 20 december 

2017 goedgekeurd door de RvT. 

De uitwerking in de P&C cyclus 

zal dan ook in 2018 opgepakt 

gaan worden. 
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Aandachtsgebieden en bereikte resultaten 2017 
Afgeleid van het strategisch beleidsplan SgOMB 2012-2017 

Domein 
Aandachtsgebieden 

2017 

Reden van 

aandachtsgebied 

Locatie of 

specificatie 
Resultaat Zelfreflectie Verdere toelichting 

 

Herijken handboek 

‘administratieve 

organisatie en interne 

controle’. 

De komst van een 

nieuwe controlerend 

accountant voor het 

kalenderjaar 2017 is 

een mooie aanleiding 

om het handboek nog 

een kritisch door te 

lopen. 

SgOMB-breed Er ligt nu een eerste concept 

versie voor het handboek met 

de belangrijkste processen. 

Deze dient nog verder vorm 

gegeven te worden. 

De vele reguliere 

werkzaamheden inclusief de 

nieuwe werkzaamheden voor de 

salarisadministratie (die 

voorheen door de afdeling P&O 

werden gedaan) hebben ervoor 

gezorgd dat het handboek nog 

niet geformaliseerd is. 
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Aandachtsgebieden en uitdagingen 2018 

• Formaliseren handboek ‘administratieve organisatie en interne controle’. 

• Het nieuwe strategisch beleidsplan 2018-2023 opnemen in de planning & control cyclus. 

• De inrichting van de salarisadministratie verder optimaliseren. 

• Zorgvuldige overdracht van werkzaamheden voor het aanstaande vertrek van de manager financiën 

en control in het voorjaar van 2018. 

 

5.5 Treasury  

Het beheer van de liquide middelen en beleggingen vindt plaats op stichtingsniveau. 

In 2017 is de treasurycommissie drie keer bij elkaar geweest. De treasurycommissie bestaat uit de manager 

financiën en control, de directeur Bestuursbureau en de voorzitter van het operationeel directieoverleg. Binnen 

de treasurycommissie hebben in 2017 geen mutaties plaatsgevonden.  

 
De volgende acties stonden genoteerd voor het jaar 2017. Per activiteit is aangegeven op welke wijze aan de 

geformuleerde opdracht invulling is gegeven.  

 

1. Naar aanleiding van het aangepaste treasurystatuut zijn de volgende werkzaamheden benoemd: 

a. De huidige AO/IC in 2017 toetsen op werking en daar waar nodig aanpassen. 

b. Opleidings- en kenniseisen formuleren ten aanzien van treasury en dit borgen in de organisatie. 

c. Borgen dat besluiten inzake beleggingen worden gemaakt o.b.v. een transactievoorstel dat 

voldoet aan de voorwaarden in het statuut. 

d. Verslag doen van publieke middelen, beleggingen en leningen in het jaarverslag. 

 

Realisatie 2017: Afgerond, dan wel wordt opgepakt: 

a. Procesbeschrijvingen zijn opgesteld voor: 

- procedure geldstroom op locatie; 

- procedure liquiditeiten beheer; 

- procedure transactievoorstellen binnen TJP; 

- procedure transactievoorstellen buiten TJP; 

- procedure treasuryjaarplan; 

- procedure treasurystatuut; 

- procedure uitvoering treasurybeleid. 

 Deze worden eind 2017 afgerond en vervolgens via OPO ter vaststelling aangeboden bij het  

DO( Directieoverleg).  

b. Omgezet als doorlopend actiepunt in het treasuryjaarplan om jaarlijks te toetsen of aanvullende 

opleidingen/ kennisopbouw gewenst zijn (bijvoorbeeld bij wisseling van medewerkers, of ten 

behoeve van bestuur/ RvT). eerste helft 2018 wordt een kennissessie op gebied van 

treasury/beleggingen georganiseerd. 

c. Hier wordt sinds medio 2017 rekening mee gehouden (vrijval van belegging per 15 juli 2017 is 

uitgevoerd conform transactievoorstel). Wordt voortaan als doorlopend actiepunt in het 

treasuryjaarplan opgenomen.  

d. In 2017 is op deze wijze gerapporteerd in het jaarverslag 2016. 

 

2. Beoordelen of uitzettingen / beleggingen, door verruiming van voorwaarden in het treasurystatuut (als 

gevolg van aansluiting op regeling beleggen en belenen), op een meer optimale manier kunnen worden 

uitgezet. 

 

Realisatie 2017: Afgerond. Er zijn geen alternatieven gevonden die passen binnen het treasurystatuut 

die tot betere resultaten kunnen leiden. In 2018 zal opnieuw worden beoordeeld of beleggingen kunnen 

worden geoptimaliseerd. 
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3. Bij vrijval van beleggingen ad € 511.000  in juli 2017: beoordelen of de vrijkomende middelen 

nominaal worden herbelegd dan wel op een spaarrekening worden gezet. 

 

Realisatie 2017: Afgerond. Bij afwezigheid van interessante beleggingen is ervoor gekozen om de 

vrijgekomen gelden op de spaarrekening uit te zetten. 
 

4. De jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening van de huisbank (Rabobank) uitvoeren. 

 

Realisatie 2017: Opgesplitst in drie acties: 

a. Kosten voor betalingsverkeer en bankvoorwaarden: wordt eens per 5 jaar beoordeeld. Laatste 

keer was in 2016; eerstvolgende keer wordt 2021 of eerder als daar aanleiding toe is. 

b. Jaarlijkse evaluatie van dienstverlening: de relatie met Rabobank verloopt prettig en er bestaat 

thans geen aanleiding om van huisbank te willen veranderen. Actie is hiermee afgerond en wordt 

in 2018 opnieuw geagendeerd. 

c. Onderzoek / vergelijking van kosten voor vermogensbeheer wordt geadresseerd als actiepunt 

in 2018. 

 

5. Beheer en advies over beleggingsstrategie en aansluitend investeringen blijft belegd bij Rabobank. 

Adviezen van de bank worden getoetst door een onafhankelijk adviseur en besproken in de 

treasurycommissie. 

 

Realisatie 2017: Afgerond. Voor 2018 zal hier opnieuw naar gekeken worden; zie ook actie 4 

hierboven. 

 

In 2017 is, conform de regeling beleggen, lenen en derivaten (OCW 2016), geen gebruik gemaakt van 

derivaten.  

 

Voor 2018 zijn de onderstaande acties geformuleerd. 
1. Doorlopend actiepunt uit hoofde van AO/IC: jaarlijks toetsen of aanvullende opleidingen/ 

kennisopbouw gewenst zijn (bijvoorbeeld bij wisseling van medewerkers of ten behoeve van bestuur/ 

RvT). 

2. Doorlopend actiepunt uit hoofde van AO/IC: borgen dat besluiten inzake beleggingen worden gemaakt 

o.b.v. transactievoorstel dat voldoet aan voorwaarden genoemd in 7.4 van het statuut. 

3. Beoordelen of uitzettingen / beleggingen op een meer optimale manier kunnen worden uitgezet. 

4. Bij vrijval van beleggingen ad € 513.000: beoordelen of de vrijkomende middelen worden herbelegd 

dan wel op een spaarrekening worden gezet. 

5. De jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening van de huisbank (Rabobank) uitvoeren. 

6. De evaluatie van de kosten voor vermogensbeheer uitvoeren. 

7. In 2018 zal opnieuw worden onderzocht of alternatieve beleggingsmogelijkheden (ook buiten 

Rabobank) mogelijk zijn. Adviezen van de bank worden getoetst door een onafhankelijk adviseur en 

besproken in de treasurycommissie.  

 

5.6 Financieel jaarverslag 2017 

Het financieel jaarverslag 2017 van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is gecontroleerd door onze 

accountant Flynth Audit B.V. Er is een goedkeurende controleverklaring voor het jaarverslag 2017 afgegeven. 

Dit onderzoek heeft geen op- of aanmerkingen opgeleverd die van invloed zijn op onderstaande cijfers.  

 

Onderstaand een toelichting op het resultaat 2017, de balans per 31 december 2017 en de staat van baten 

en lasten over 2017. Ter vergelijking zijn ook de getallen van 2016 weergegeven.  
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Resultaat 2017 

Over 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 2.079.095. Begroot was een positief resultaat van 

€ 66.300. 

 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Positief effect Negatief effect Saldo 

X € 1.000    

BATEN    

Meer Rijksbijdragen 865  865 

Meer overheidsbijdragen 49  49 

Meer overige baten 223  223 

 
  

1137 

    

LASTEN    

Meer personele lasten  457 -457 

Lagere afschrijvingslasten 2  2 

Lagere huisvestinglasten 966  966 

Lagere overige instellinglasten 352  352 

   

 
  

863 

 

Effect op het resultaat 2017   2000 

Meer financiële baten en lasten 13  13 

Effect op totaal resultaat 2017   

 
  

2013 

 

Gerealiseerd resultaat   2079 

Begroot resultaat   66 

 
  

2013 

 

Een toelichting op Staat van Baten en Lasten staat in deel 2 Jaarrekening 2017. Hieronder zijn de 

bijzonderheden ten opzichte van de begroting 2017 opgenomen. 

  

De totale rijksbijdragen zijn € 865K hoger dan begroot. De lumpsum rijksbijdragen zijn circa € 855K hoger 

dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een verhoging van de personele bekostiging van 2,63% voor hogere 

werkgeverslasten (t.b.v. compensatie voor contractloonontwikkeling voor primaire arbeidsvoorwaarden en de 

premiekostenontwikkeling en overige sociale werkgeverslasten).   

 

De overige overheidsbijdragen zijn € 49K hoger m.n. door het versnelt vrijvallen van investeringssubsidies die 

zijn geïnvesteerd in de huidige OBC Elst locaties. 

 

De overige baten zijn hoger doordat het aantal excursies in 2017 hoger is dan voorzien en er sprake is van 

meer detacheringen. 

 

De personele lasten zijn hoger dan begroot door diverse redenen waaronder de gestegen pensioenpremies, 

meer inzet van tijdelijk personeel voor vervanging, verstrekte ontslagvergoedingen en per saldo een hogere 

dotatie aan personele voorzieningen  

 

De afschrijvingen zijn in lijn met de begroting. Voor OBC Elst wordt versneld afgeschreven, vanwege de 

nieuwbouwplannen. Anderzijds zijn andere investeringen uitgesteld.  
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De lagere huisvestingslasten zijn vooral veroorzaakt door een vrijval uit de voorziening groot onderhoud, 

Enerzijds doordat er onderdelen niet meer in de MJOP zijn opgenomen en derhalve zijn vrijgevallen en 

anderzijds doordat de opgebouwde groot onderhoudsvoorziening voor huidige OBC locaties in 2017 als vrijval 

zijn verwerkt.  

 

Administratie- en beheerlasten zijn lager dan begroot, hetgeen voor een groot deel te maken heeft met 

project- en innovatieambities. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een bovenschools budget bij 

de bestuurder van € 161K aan innovatie ontwikkelingen. Hiervan is niet alles onder de overige instellingslasten 

gepresenteerd, maar vooral onder interne uren, dan wel als investeringen. 

 

De financiële baten en lasten zijn hoger dan verwacht, door de ontvangen rente op spaarrekeningen.  

Dit was niet begroot voor 2017, gezien de lage rentestand. 
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Balans per 31 december 2017 en 2016 

 

x € 1.000   31-12-2017 31-12-2016 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Totaal vaste activa 

    

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen  

Effecten  

Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

 

Totaal activa  

    
PASSIVA 

Eigen vermogen 

Voorzieningen  

Kortlopende schulden 

Totaal passiva  

 

4.802 

511 

5.313 

 

 

593 

516 

9.944 

11.053 

     

16.366 

 

 

8.859 

2.259 

5.248 

16.366 

 

4.991 

1.046 

6.037 

 

 

535 

520 

7.837 

8.893 

     

14.930 

 

 

6.780 

2.790 

5.360 

14.930 

 

Staat van baten en lasten 2017 en 2016 

 

x € 1.000   2017 2016 

BATEN 

Rijksbijdragen  

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Overige baten  

Totaal baten  

 

LASTEN 

Personele lasten  

Afschrijvingen  

Huisvestingslasten  

Overige lasten  

Totaal lasten  

 

Saldo baten en lasten  

 

Saldo financiële baten en lasten  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  

 

Totaal resultaat 

 

36.981 

329 

1.769 

39.079 

 

 

30.054 

1.048 

1.375 

4.565 

37.042 

 

2.037 

 

42     

 

2.079       

 
2.079 

 

35.369 

317 

1.637 

37.324 

 

 

29.776 

1.034 

2.411 

4.790 

38.011 

 

-687 

 

73     

 

-614       

 
-614 

 

2017 was in veel opzichten een ander jaar dan in 2016. Als gevolg van het negatieve resultaat 2016 waren in 

2016 een aantal maatregelen getroffen om dat voor 2017 te voorkomen. Eén van deze maatregelen betreft 

het nauwlettend volgen van de inzet van de formatie voor het schooljaar 2016-2017.  
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Hier is strak op gestuurd en ondanks de gestegen pensioenpremies (€ 661K meer dan voorzien) zijn de 

personele lasten niet in dezelfde mate gestegen als de rijksbijdragen.  

De rijksbijdragen in 2017 zijn fors hoger dan voorzien door een stijging bij de personele en materiële 

bekostiging. Als laatste heeft de voorgenomen nieuwbouwplannen voor OBC Elst een forse impact op het 

resultaat 2017 (€ 560K). In 2017 zijn de investeringen in de huidige gebouwen van OBC Elst versneld 

afgeschreven en de daarbij behorende vooruit ontvangen investeringssubsidies naar rato vrijgevallen. Het 

opgebouwde bedrag in de voorziening groot onderhoud voor OBC Elst is eveneens vrijgevallen ten gunste van 

het resultaat.  

 

Staat van baten en lasten 2017 op basis van incidenteel en structureel 

 

x € 1.000   Structureel Incidenteel Totaal 

BATEN 

Rijksbijdragen  

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Overige baten  

Totaal baten  

 

LASTEN 

Personele lasten  

Afschrijvingen  

Huisvestingslasten  

Overige lasten  

Totaal lasten  

 

Saldo baten en lasten  

 

Saldo financiële baten en lasten  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  

 

Totaal resultaat 

 

36.958 

260 

1.758 

38.976 

 

 

29.997 

1.048 

2.251 

4.565 

37.861 

 

1.115 

 

42     

 

1.157 

 
1.157 

 

24 

69 

10 

103 

 

 

57 

0 

-876 

0 

-819 

 

922 

 

0     

 

922 

 
922    

 

36.982 

329 

1.768 

39.079 

 

 

30.054 

1.048 

1.375 

4.565 

37.042 

 

2.037 

 

42     

 

2.079 

 
2.079 

 

Baten 

Bij de rijksbijdrage is een incidentele subsidie Leraren Ontwikkel Fonds ontvangen. De overige 

overheidsbijdragen en –subsidies betreft een vrijval van investeringssubsidies OBC Elst. Bij de overige baten 

zit een incidentele subsidie van € 10K. 

 

Lasten 

Bij de personele lasten is als incidenteel aangemerkt de ontslagvergoedingen voor een drietal medewerkers. 

Bij huisvestingslasten is er sprake van een vrijval uit de voorziening groot onderhoud, enerzijds door vrijval 

van posten die betrekking hebben op OBC Elst i.v.m. de nieuwbouwplannen en anderzijds door noemers die 

niet meer onder de voorziening groot onderhoud vallen.  

 

Kengetallen: Financiële positie op balansdatum 

De onderwijsinspectie onderscheidt voor het analyseren van de financiële positie van onderwijsinstellingen 

enkele budget- en vermogensratio’s. De liquiditeit en rentabiliteit worden gebruikt voor het beoordelen van 

de budgetcapaciteit om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. De solvabiliteit wordt als 

kengetal gehanteerd voor het beoordelen van de vermogenspositie op langere termijn. 

 

De kengetallen laten zien dat de Scholengroep in een gezonde financiële positie verkeert. 
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Vermogensbeheer 

Het vermogensbeheer wordt beoordeeld aan de hand van twee kengetallen: de kapitalisatiefactor en de 

solvabiliteit. 

 

Kapitalisatiefactor: laat zien in hoeverre onderwijsinstellingen hun kapitaal benutten voor de vervulling 

van hun taken. De formule is: (balanstotaal – boekwaarde van gebouwen en terreinen) / totale baten. 

De financiële positie van onderwijsinstellingen is onderzocht door de Commissie Vermogensbeheer 

Onderwijsinstellingen (CVO), met name vanwege de kritiek dat onderwijsinstellingen een te groot gedeelte 

van hun vermogen niet voor onderwijsdoeleinden gebruikten. Dit heeft o.a. geresulteerd in dit kengetal 

waarvoor een bovengrens van 35 procent van de totale baten geldt voor grote instellingen (waartoe de 

Scholengroep behoort) en 60 procent van de totale baten voor kleine instellingen. Vanwege investeringen in 

gebouwen en terreinen bevond de Scholengroep zich in 2017 met een kapitalisatiefactor van 6,66% ruim 

onder de genoemde bovengrens. 

 

 
 

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor in het nieuwe 

toetsingskader dat geldt voor verslagjaren vanaf 2015. 

 

Solvabiliteit II: geeft inzicht in de financieringsopbouw en toont de verhouding tussen eigen en vreemd 

vermogen. De solvabiliteit laat zien in hoeverre een organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. De formule is: eigen vermogen plus voorzieningen / totaal vermogen. De solvabiliteit van de 

Scholengroep bedroeg in het verslagjaar 67,93 procent. 

 

 
 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 30%. 

 

Solvabiliteit II geeft aan dat 67,93% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel uit reserves en 

voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 32,07% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen. De solvabiliteitspositie is voor 2017 hoger dan de signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie. In vergelijking met 2016 is de solvabiliteitspositie gestegen. 

 

Budgetbeheer 

Het budgetbeheer wordt beoordeeld aan de hand van twee kengetallen: liquiditeit en rentabiliteit. 

 

Liquiditeit: geeft aan in hoeverre een organisatie op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan 

voldoen. De formule is: vlottende activa / schulden op korte termijn. Een liquiditeit groter dan 1 wordt als 

voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover binnenkort vervallende schulden ten minste evenveel vlottende 

activa staan. De liquiditeit van de Scholengroep bedroeg in het verslagjaar 2,11. 

 

 
 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,75. 

Kapitalisatiefactor 2017 2016

Balanstotaal -/- boekwaarde van gebouwen en terreinen 2.605.838 2.698.408

Totale baten 39.149.347 37.438.726

Kapitalisatiefactor 6,66% 7,21%

Solvabiliteit II 2017 2016

Eigen vermogen + voorzieningen 11.117.740 9.569.757

Totaal vermogen 16.366.216 14.929.970

Solvabiliteit 67,93% 64,10%

Liquiditeit 2017 2016

Vlottende activa 11.052.785 8.892.824

Schulden op korte termijn 5.248.476 5.360.212

Liquiditeit 2,11 1,66
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De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,11 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden. De 

liquiditeitspositie is voor 2017 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In vergelijking 

met 2016 is de liquiditeitspositie gestegen 

 

Rentabiliteit: heeft betrekking op het rendement en geeft aan of sprake is van een positief of negatief 

bedrijfsresultaat. De formule is: resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone 

bedrijfsvoering. 

 

Een rentabiliteit hoger dan 1 procent is goed, tussen -1 procent en 1 procent is matig en lager dan –1 

procent is slecht. In 2017 bedroeg de rentabiliteit van de Scholengroep 5,31 procent. 

 

 
 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -10% (1-jarig), lager dan -5% (2-jarig) en 

lager dan 0% (3-jarig). 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De 

Scholengroep heeft van de totale opbrengsten, te weten € 39.149.347 een resultaat behaald van € 

2.079.096. Dit houdt in dat 0,01 deel van de baten in 2017 is omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel 

van elke euro die is ontvangen, is € 0,0531 behouden en is € 0,9469 besteed in 2017. 

 

De rentabiliteitspositie is voor 2017 hoger dan de signaleringswaarden van de onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2016 is de rentabiliteitspositie gestegen. 

 

Weerstandsvermogen 

Naast bovengenoemde kengetallen wordt het weerstandsvermogen gebruikt om de financiële positie van een 

organisatie te beoordelen. Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het eigen vermogen uitgedrukt 

in een percentage van de totale baten, inclusief de financiële baten en exclusief de bijzondere baten. De 

formule is: eigen vermogen / totale baten exclusief bijzondere baten. Dit kengetal moet zich tussen 10 en 

40 procent bewegen. Het weerstandsvermogen van de Scholengroep in 2017 was 22,63% procent. 

 

 
 

Het eigen vermogen wordt gevormd door algemene reserves en bestemmingsreserves, onderverdeeld in 

publiek en privaat (zie toelichting op de balans). 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 5% voor het weerstandsvermogen. 

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 

functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de 

mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 

 

Het weerstandsvermogen is voor 2017 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2016 is het weerstandsvermogen gestegen. 

 

 

 

Rentabiliteit 2017 2016

Resultaat gewone bedrijfsvoering 2.079.096 -614.396

Totale baten uit gewone bedrijfsvoering 39.149.347 37.438.726

Rentabiliteit 5,31% -1,64%

Weerstandsvermogen 2017 2016

Eigen vermogen 8.858.566 6.779.470

Totaal baten exclusief bijzondere baten 39.149.347 37.438.726

Weerstandsvermogen 22,63% 18,11%
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Huisvestingsratio 

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting afgezet tegen de 

totale lasten (inclusief financiële lasten). De formule is: huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en 

terreinen / totale lasten inclusief financiële lasten.  

 

De huisvestingsratio is voor 2017 kleiner ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. 

 

 
 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van hoger dan 0,10. 

 

De huisvestingsratio is voor 2017 lager dan deze signaleringswaarde. In vergelijking met 2016 is de 

huisvestingsratio gedaald. 

 
 

 

 

  

Huisvestingsratio 2017 2016

Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen 1.647.573 2.617.307

Totale lasten 37.070.252 38.053.122

Huisvestingsratio 0,04 0,07
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Hoofdstuk 6 Continuïteitsparagraaf 

A. Gegevensset 

De in deze gegevensset opgenomen toekomstgerichte cijfers zijn ontleend aan de op 20 december 2017 

door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting 2018-2022. In de meerjarenbegroting 2018-

2022 is rekening gehouden met een bijdrage voor de nieuwbouwlocatie Elst voor duurzame maatregelingen 

in het gebouw en voor de eerste inrichting. Echter de omvang van deze bijdrage is niet zo groot dat er 

sprake is van een majeure investering. Derhalve blijft de scope van de continuïteitsparagraaf drie jaar. 

 

A1. Toelichting van het bestuur op de kengetallen 

 

  

Realisatie 

2017 

Verwacht 

2018 

Verwacht 

2019 

Verwacht 

2020 

Personele bezetting in fte 

  Bestuur/management 

  Personeel primair proces /  

  docerend personeel 

  Ondersteunend personeel /  

  overige medewerkers 

 

 

Aantal leerlingen* 

         

23,6            

292,5 

 

89,0 

   

405,1 

 

      4.553 

 

         

20,8            

266,5 

 

91,1 

   

378,4 

 

      4.398 

         

19,8            

256,9 

 

90,7 

   

367,4 

 

      4.274 

         

19,8       

249,1 

     

89,7 

   

358,6 

 

      4.173 

 

Het aantal leerlingen is gebaseerd op de verwachting per 31 december of laatst bekende stand per  

1 oktober. Voor de ontwikkelingen van leerlingaantallen hebben de schooldirecties rekening gehouden met 

externe leerlingenprognoses (VERUS en gemeentelijke prognoses) evenals de interne ontwikkelingen van de 

leerlingen aantallen (instroom, doorstroom en uitstroom).  

 

De personele bezetting is gebaseerd op het gemiddelde over het jaar 2017. De voorziene afname in fte door 

de schooldirecties is getoetst op basis van de mutatie in leerlingen aantallen, voor zowel OP personeel 

alsook management en OOP. De uitstroom ligt in lijn met de ontwikkeling van leerlingaantallen. Derhalve is 

in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden met aanvullende kosten voor ‘verplicht’ uitstroom 

van personeel.  

 

Hieronder het in de goedgekeurde meerjarenbegroting 2018-2022 opgenomen aantal FTE; 

 
 

  

Bedragen in € 1.000

2018 

Begroting

2019 

Begroting

2020 

Begroting

2021 

Begroting

2022 

Begroting

Aantal FTE PO per ultimo 10,8             9,9              9,9              9,9              9,1              

Aantal FTE VO per ultimo 367,6           357,5           348,7           344,6           340,3           

Totaal aantal FTE per ultimo 378,4           367,4           358,6           354,5           349,4           
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A2. Meerjarenbegroting  

 

Balans   

 

x € 1.000   

Realisatie 

31-12-2017 

Begroot 

31-12-2018 

Begroot 

31-12-2019 

Begroot 

31-12-2020 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Totaal vaste activa 

    
VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 

Vorderingen  

Kortlopende effecten  

Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

 

Totaal activa  

    
PASSIVA 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves 

Overige reserves en fondsen 

Totaal eigen vermogen 

 

Voorzieningen  

 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

Totaal passiva  

 

0 

4.802 

511 

5.313 

 

 

0 

593 

516 

9.944 

11.053 

     

16.366 

 

 

1.595 

7.264 

0 

8.859 

 

2.259 

 

0 

5.248 

16.366 

 

0 

4.926 

0 

4.926 

 

 

0 

302 

496 

10.779 

11.577 

     

16.503 

 

 

1.526 

6.511 

0 

8.037 

 

3.375 

 

0 

5.091 

16.503 

 

0 

4.885 

0 

4.885 

 

 

0 

294 

0 

11.589 

11.883 

     

16.768 

 

 

1.526 

6.683 

0 

8.209 

 

3.641 

 

0 

4.918 

16.768 

 

0 

5.919 

0 

5.919 

 

 

0 

294 

0 

9.398 

9.692 

     

15.611 

 

 

1.526 

6.839 

0 

8.365 

 

2.571 

 

0 

4.675 

15.611 

 

 

Toelichting op de balans 

 

Activa 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een taakstellend budget voor de investeringsbehoefte 

per locatie. De afgelopen jaren was het realiseren van een nieuwbouwlocatie voor OBC Elst jaarlijks een 

aandachtspunt in de meerjarenbegroting. De bestuurlijke gesprekken met de gemeente Overbetuwe waren 

ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 nog steeds aan de orde. De gemeenteraad 

van de gemeente Overbetuwe heeft op 9 januari 2018 positief ingestemd op het kredietvoorstel inzake onze 

nieuwbouw. Derhalve is in deze gepresenteerde meerjarenbegroting beperkt rekening met de nieuwbouw 

gehouden, door in de investeringsruimte rekening te houden met een eigen bijdrage voor investeringen in 

duurzaamheid van het gebouw (€ 895K) en een gedeelte voor de eerste inrichting boven de normvergoeding 

(€ 355) in 2020.  

 

Door afloop van obligatieleningen in de beleggersportefeuille nemen de financiële vaste activa jaarlijks af ten 

gunste van de liquide middelen. Dit is in lijn met het vastgestelde treasurystatuut en jaarplan 2018 op basis 

van de huidige financiële markt ontwikkelingen. Mede door de vrijval van obligaties ten gunste van de liquide 

middelen en de positieve kasstromen nemen de liquide middelen tot en met 2019 toe. 
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Passiva 

De ontwikkeling van het eigen vermogen is het gevolg van de verwachte resultaten. De voorzieningen nemen 

vooral toe door de verwachte ontwikkelingen in de voorziening persoonlijk budgeturen tot en met 2019 en de 

dotatie aan de grootonderhoud voorziening. 

Voor de komende jaren is voorzien dat alle investeringen vanuit eigen middelen gefinancierd kunnen worden. 

Er is derhalve dan ook geen sprake van een veranderingen in de financieringsstructuur. 
 

Staat/raming van Baten en Lasten  

 

x € 1.000   

Realisatie 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

BATEN 

Rijksbijdragen  

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

College-, cursus-, en/of examengelden 

Baten in opdracht van derden 

Overige baten  

Totaal baten  

 

LASTEN 

Personele lasten  

Afschrijvingen  

Huisvestingslasten  

Overige lasten  

Totaal lasten  

 

 

Saldo baten en lasten uit de gewone 

bedrijfsvoering  

 

Saldo financiële baten en lasten uit de 

financiële bedrijfsvoering  

 

Totaal resultaat 

 

 

36.981 

329 

0 

0 
1.769 

39.079 

 

 

30.054 

1.048 

1.375 
4.565 

37.042 

 

 
2.037 

 

 

42     

 

 
2.079 

 

 

36.601 

266 

0 

0 
1.645 

38.512 

 

 

29.694 

1.004 

2.308 
4.696 

37.702 

 

 
811 

 

 

8     

 

 
819        

 

 

35.281 

222 

0 

0 
1.589 

37.092 

 

 

28.794 

1.014 

2.318 
4.797 

36.923 

 

 
169 

 

 

3    

 

 
172 

 

 

34.174 

390 

0 

0 
1.566 

39.130 

 

 

28.371 

1.312 

1.511 
4.782 

35.976 

 

 
154 

 

 
2  

 

 
156 

 
 

Toelichting op de staat/raming van Baten en Lasten  

 

Baten 

De verwachte leerlingaantallen dalen elk jaar. Over een periode van 5 jaar is dat een afname van 9,8% bij 

het vo en 15,5% bij het po. De rijksbijdragen nemen in 5 jaar tijd 9,6% af doordat de bijdrage per leerling in 

de komende jaren naar verwachting iets toeneemt. Voor de ontwikkeling van de bekostiging is de handreiking 

van de vo-raad en po-raad gevolgd. Hoewel de verwachting is dat er een nieuw bekostigingsmodel voor zowel 

po als vo in deze periode geïntroduceerd zal worden, is in de meerjarenbegroting daar geen rekening mee 

gehouden. 

 

De overige overheidsbijdragen dalen onder andere doordat een aantal vooruit ontvangen investeringssubsidies 

(subsidies die in het verleden zijn ontvangen voor investeringen) volledig zijn ingezet ter dekking van de 

afschrijvingslasten. De aangeschafte investeringen zijn dan volledig afgeschreven. In 2020 is vooralsnog 

rekening gehouden met nieuwbouw voor OBC Elst, waarbij de in het verleden vooruit ontvangen subsidies 

voor investeringen in één keer vrijvallen.  
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Zodra de financiering met de gemeente helemaal rond is, kan het zijn dat investeringen versneld worden 

afgeschreven en de bijbehorende vooruit ontvangen investeringssubsidies naar rato vrijvallen. Hier is in de 

meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden. 

 

De overige baten dalen de komende jaren. De ouderbijdragen dalen in lijn met de daling in leerlingaantallen 

evenals de daaraan gerelateerde kosten. De opbrengsten van detacheringen zijn 100% kosten dekkend. Om 

die reden zijn deze opbrengsten en daaraan gerelateerde kosten gelijk gehouden.  
 

Lasten 

De personele lasten dalen in 5 jaar ongeveer met 7,0% terwijl het aantal fte met 7,6% af gaat nemen op basis 

van geprognotiseerde leerlingenaantallen. De gemiddelde personele lasten per fte nemen de komende jaren 

toe, door inkorting carrièrepatronen, de ingezette functiemix en de CAO afspraken. De voorziene afname in 

fte door de schooldirecties is getoetst op basis van de mutatie in leerlingen aantallen, voor zowel OP personeel 

als ook management en OOP. De uitstroom ligt in lijn met de ontwikkeling van leerlingaantallen. Derhalve is 

in de meerjarenbegroting nog steeds geen rekening gehouden met aanvullende kosten voor ‘verplichte’ 

uitstroom van personeel. Desondanks blijft het van belang dat het HRM beleid hierop is aangesloten. Dit is 

onder andere ook als speerpunt opgenomen in het strategisch beleidsplan. Om dit te faciliteren is een 

aanvullende impuls opgenomen voor HRM beleid en de eventuele uitvoering hiervan in de meerjarenbegroting. 

 

De afschrijvingslasten nemen vanaf 2019 weer toe, met een uitschieter in 2020. In 2020 is voorlopig rekening 

gehouden met het volledig afschrijven van de investeringen met betrekking tot de oude OBC Elst locaties, 

vanwege het voorziene in gebruik name van de nieuwbouw.  

 

De huisvestingslasten laten een opvallende ontwikkeling zien in 2020. Ook dit heeft te maken met de voorziene 

nieuwbouw locatie. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het vrijvallen van de groot onderhoud 

voorziening voor de oude OBC Elst locaties. Echter de verwachting is dat deze eerder zal gaan vrijvallen, zodra 

formeel de financiering rond is en gestart kan worden met verdere uitvoering voor de nieuwbouw.   

 

Bij de algemene materiële uitgaven zijn een aantal impulsen opgenomen ten behoeve van het onderwijs voor 

onder andere ICT, positioneringsevenementen, ontwikkeling HRM beleid en ondersteuning 10-14 onderwijs. 

Bij de leerling gerelateerde uitgaven is alleen rekening gehouden met een dalend aantal leerlingen bij de 

uitgaven voor ‘gratis lesmateriaal’, zoals schoolboeken en licenties. De overige leerling gerelateerde uitgaven 

zijn gelijk gehouden aan de daarbij behorende opbrengsten. 

 

De financiële baten zijn op basis van de huidige financiële markt naar verwachting vanaf 2021 nihil. De 

treasurycommissie beoordeelt op basis van het treasurystatuut wat de mogelijkheden zijn om de overtollige 

liquide middelen zo goed mogelijk te beheren binnen de kaders van het treasurystatuut met een mogelijk 

rendement. 
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Geprognosticeerde liquiditeitspositie 

 

 

 
 

 

De financiële markt biedt nog geen mogelijkheden om, binnen de kaders van het treasurystatuut, de liquide 

middelen die op korte termijn nog niet worden ingezet te investeren in financiële vaste activa. De obligaties 

worden aangehouden tegen expiratiedatum en vallen na expiratie vrij ten gunste van de liquide middelen. In 

2020 wordt o.a. geïnvesteerd in de nieuwbouw locatie van OBC Elst.  

Realisatie Begroot Begroot Begroot

2017 2018 2019 2020

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.037 811 169 154

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Afschrijvingen 1.047 1.004 1.014 1.312

Toename (afname) van voorzieningen -531 292 265 -1.069

Veranderingen in werkkapitaal:

Afname (toename) van kortlopende vorderingen -58 -13 -8 0

Afname (toename) van effecten 4 19 496 0

Afname (toename) van kortlopende schulden -112 -246 -172 -244

Ontvangen interest 70 38 18 2

Betaalde interest 0 0 0 0

Mutaties overige financiële vaste activa -28 -17 -7 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.429 1.888 1.775 155

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa -859 -1.039 -973 -2.346

Desinvesteringen in materiële vaste activa 1 0 0 0

Toename (afname) overige financiële vaste activa 535 -511 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -323 -1550 -973 -2346

Toename (afname) liquide middelen 2.106 1.360 802 -2.191

x € 1.000 
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B. Overige rapportages 

 

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle 

systeem. 

 

Op hoofdlijnen wordt binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe gewerkt met de onderstaande 

instrumenten om risico’s te beheersen en te controleren: 

• Meerjarig strategisch beleidsplan op stichtingsniveau. 

• Meerjarige schoolplannen op de scholen. 

• Financiële meerjaren prognoses (leerlingen, formatie, investeringen) en financiële begrotingen. 

• Treasurystatuut en treasuryjaarplan. 

• Jaarlijkse Planning en controlcyclus. 

• Vastgelegde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle geledingen. 

• Vastgelegde procedures en processen. 

• Integraal verantwoordelijk management op de scholen. 

• Centraal ingerichte computersystemen. 

• Periodieke maandrapportages (Maraps) en verantwoordingsrapportages (Veraps). 

• Planmatig werken o.a. bij vergaderingen. 

  

Gedurende het verslagjaar zijn bovenstaande instrumenten ingezet. De resultaten zijn zichtbaar als volgt: 

 

• De in het strategisch beleidsplan 2012-2017 benoemde doelen en daaruit voorkomende acties welke 

succesvol zijn afgehandeld, zijn periodiek aan de Raad van Toezicht gerapporteerd en besproken. Op 

basis hiervan is in oktober 2016 een start gemaakt met een vernieuwd strategisch beleidsplan. De 

individuele schoolplannen zullen na vaststelling van het nieuwe strategisch beleidsplan, verankerd 

worden met de te bereiken strategische doelen zoals benoemd in dit beleidsplan. 

• De maandrapportages worden na publicatie intensief besproken met het directieteam in het kader van 

integraal management en integrale sturing van de locatie. 

• Het Treasurystatuut is aangepast aan de kaders van de nieuwe wet- en regelgeving. Op basis hiervan 

is het Treasury jaarplan 2017 gebaseerd. Beide documenten zijn door de Raad van Toezicht 

goedgekeurd. 

• Het managementstatuut waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd is 

kort besproken binnen het directieoverleg en de Raad van Toezicht. Het vigerende managementstatuut 

wordt momenteel herijkt en wordt aangepast naar de nieuwe organisatorische situatie waarbij de in 

2016 aangesloten PO-school ook qua TBV’s wordt opgenomen.  

• In 2017 is de controle op de salarisadministratie ondergebracht bij de afdeling financiële zaken. 

 

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

De doorlichting van het sinds 2012 in gebruik zijnde risicomanagementsysteem van het Nederlands 

Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in 2016 door een externe partij heeft een rapportage opgeleverd 

met uitgangspunten voor optimalisering van risicomanagement binnen de scholengroep. 

 

Met deze uitgangspunten is in 2017 een start gemaakt met een nieuwe wijze van het managen van risico’s 

met als basis het Strategische Beleidsplan 2018-2023 waarin de te bereiken strategische doelen zijn 

geformuleerd. Hierbij is koers gezet om het eigenaarschap van het risico en draagvlak voor de benoemde 

risico’s in de scholengroepbrede organisatie, verbeterd te borgen binnen alle scholenteams. 
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Op het niveau van het DO (Directie Overleg) zijn de tien belangrijkste concernrisico’s voor de scholengroep 

bepaald. Bestaande en nieuwe beheersmaatregelen m.b.t. deze risico’s zijn benoemd en per risico is een 

risico-eigenaar aangesteld. Eenzelfde procedure heeft plaatsgevonden op alle scholen afzonderlijk en het  

Bestuursbureau. Hierbij zijn steeds de specifieke risico’s van de betreffende school/ het Bestuursbureau aan 

de orde gekomen. Ook hier zijn risico-eigenaren aangesteld. 

 

Van de concernrisco’s is de mogelijke financiële impact in beeld gebracht. De scope hierbij was een termijn 

van vier jaren (de helft van de economische cyclus van zeven mindere / zeven betere jaren). 

Voor wat betreft de kans van het optreden van het risico is gewerkt met drie klassen: laag (25%) / midden 

(50%) en hoog (75%). Dit afgeleid van het feit dat een kans van 0% geen risico is (maximale ondergrens) en 

een kans van 100% (maximale bovengrens) ook geen risico is, maar een gegeven. 

  

In 2017 is de nieuwe systematiek van risico-identificatie uitgewerkt. Op concernniveau is door de verzamelde 

directeuren en bestuurder een top 10 samengesteld van concernrisico’s. In het verlengde hierop zijn ook op 

locatie niveau top-10 risicolijsten samengesteld. Op concernniveau het onderstaande overzicht: 

 

Nr. Omschrijving risico In aanmerking genomen onderdelen Geschatte directe en 

indirecte kosten (€) 

Kans Financiële 

impact 

1 Afname van de 

veiligheidsbeleving bij 

leerlingen. 

Mediatraining management. 

Vervanging slachtoffer (docent). 

Extra begeleiding dader (leerling). 

Extra inzet medewerkers. 

Workshop SgOMB-dag. 

Afkoop medewerkers (niet professionele relaties). 

(Risico: ± € 100.000 over de laatste vier jaren) 

100.000 75 % 75.000 

Extra zorgcoördinator vanwege steeds meer 

passend onderwijs. 

(Risico: € 60.000 x vier jaren = € 240.000) 

240.000 75 % 180.000 

2 Strategisch HRM beleid 

sluit niet aan bij de 

steeds sneller 

veranderende wereld. 

Onderlinge mismatch medewerkers scholen. 

Ziekteverzuim werk gerelateerd. 

Medewerkers missen digitalisering. 

Reeds € 600.000 in begroting voor strategisch 

HRM-beleid. 

(Risico: 5% van 375 fte’s OP = 18 fte’s OP x 

€ 75.000 maximale transitievergoeding = 

€ 1.350.000) 

1.350.000 50 % 675.000 

3 Het onvoldoende tijdig 

(kunnen) inspelen op de 

afnemende baten. 

Krimp (ad ± 10%) is reeds opgenomen in 

begroting. 

Krimp kan echter hoger uitvallen dan ingeschat. 

(Risico: ± 2,5% meer onvoorziene krimp op 375 

fte’s OP =  9 fte’s OP x € 75.000 maximale 

transitievergoeding = € 675.000) 

675.000 25 % 168.750 

4 Steeds verder in de 

verdrukking raken van 

de regio tussen de twee 

grote steden Arnhem en 

Nijmegen. 

Risico heeft als uitwerking dat er minder leerlingen 

zullen kiezen voor de scholen van de SgOMB. 

(Risico: ± 2,5% minder leerlingen op 375 fte’s OP 

=  9 fte’s OP x € 75.000 maximale 

transitievergoeding = € 675.000) 

675.000 50 % 337.500 
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Nr. Omschrijving risico In aanmerking genomen onderdelen Geschatte directe en 

indirecte kosten (€) 

Kans Financiële 

impact 

5 Niet (kunnen) voldoen 

aan het toetsingskader 

van de 

onderwijsinspectie. 

Risico heeft als uitwerking dat er minder leerlingen 

zullen kiezen voor de  scholen van de SgOMB. 

Vanwege de doorlooptijd van de inspectiebezoeken 

zal de imagoschade pas op termijn optreden 

waardoor de kans van het optreden van het risico 

wordt verlaagd. 

(Risico: ± 2,5% minder leerlingen op 375 fte’s OP 

=  9 fte’s OP x € 75.000 maximale 

transitievergoeding = € 675.000) 

675.000 25 % 168.750 

6 Afname school specifiek 

onderwijsaanbod door 

dalende 

leerlingaantallen. 

De afname van het school specifiek 

onderwijsaanbod met één specifiek vak kan effect 

hebben op 3 fte OP. 

(Risico: 3 fte’s OP x € 75.000 maximale 

transitievergoeding = € 225.000) 

225.000 50 % 112.500 

7 Procedures zijn te ruim 

en geven daardoor 

teveel 

interpretatieruimte. 

Formatief teveel kosten maken zonder dat er 

budget voor is. 

(Risico: ± € 400.000 over de laatste vier jaren) 
400.000 75 % 300.000 

8 Onvoldoende inspelen 

op de veranderende 

samenleving waarin bij 

geschillen steeds sneller 

gerechtelijke stappen 

worden ondernomen. 

Rekening houden met een verhoging van de 

juridische kosten opgenomen in de jaarrekening 

2017 ad € 20.000. (Risico: € 20.000 x vier jaren = 

€ 80.000 ) 
80.000 50 % 40.000 

9 Te hoog ziekteverzuim 

(lesuitval / uitval 

projecten / te hoge 

kosten). 

Ziekteverzuim is reeds opgenomen in begroting. 

Ziekteverzuim kan echter hoger uitvallen dan 

ingeschat. 

Niet al dit meerdere ziekteverzuim zal worden 

vervangen (stel: 2/3e deel wel). 

(Risico: ± 1% meer ziekteverzuim op een loonsom 

van € 28 mln. = € 280.000 x 2/3e deel vervangen 

= € 185.000 x 4 jaren = € 740.000) 

740.000 25 % 185.000 

10 Te geringe 

innovatiekracht en 

ontwikkeling bij 

medewerk(st)ers. 

Kwaliteit onderwijs blijft achter. 

Innovatiebudgetten zijn opgenomen in de 

begroting. 

Dit risico is gelieerd aan concernrisico 2. 

(Risico: geen aanvullend financieel risico) 

--- --- --- 

      

   Totaal  2.242.500 

 

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

Voor deze rapportage verwijzen u graag naar het verslag van de Raad van Toezicht onder hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk 7 Raad van Toezicht 

7.1 Samenstelling Raad van Toezicht  

 

De Raad van Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat vanaf begin van 2017 uit zeven 

toezichthouders. Zij oefenen hun taak uit op basis van de statuten en reglementen. De leden van de raad 

opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk. 

 

Eind 2017 werd na een periode van ruim 8 jaar afscheid genomen van de heer van Lingen. Bij zijn vertrek 

werd gememoreerd dat de heer van Lingen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het goed 

functioneren van de Raad. Daarbij werd gewezen op zijn kennis en ervaring binnen het bestuurlijke domein, 

kennis van governance en het gegeven dat hij deel heeft uitgemaakt van alle drie commissies die binnen de 

Raad opereren. Op de daardoor ontstane vacature was in 2016 al geanticipeerd door de benoeming van een 

extra lid van de Raad. Vanaf 1 januari 2018 is het aantal toezichthouders weer teruggebracht naar 

standaard zes personen. 

 

In 2017 zijn op basis van de uitgevoerde interne evaluatie de heren Roodink en van Duren voor een tweede 

periode van 4 jaar benoemd als voorzitter respectievelijk lid van de Raad van Toezicht. 

Daarmee was de samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2017 als volgt: 

 

Naam  Functies/werkzaamheden 1e benoeming en 2e benoeming 

Dhr. drs. B.H.T. 

Roodink 

 

 

 

 

 

Functie in RvT: 

- Voorzitter 

Aandachtsgebied: 

- Governance en onderwijsontwikkelingen 

Commissies: 

- lid cie O en K 

Reguliere werkzaamheden: 

- Zelfstandig adviseur 

Nevenfuncties:  

- Voorzitter RvT Sg Het Streek 

1e benoeming: 01-08-2013 t/m 01-08-2017 

2e benoeming: 01-08-2017 t/m 01-08-2021 

Mw. mr. S.A.B.D. 

Gosselt 

Functie in RvT: 

- Vicevoorzitter 

Aandachtsgebied: 

- HRM en bedrijfsvoering 

Commissies: 

- Werkgeverscommissie 

Reguliere werkzaamheden: 

- Coach en procesbegeleider 

Nevenfuncties: 

- Lid RvT Erfgoed Gelderland 

1e benoeming: 19-01-2011 t/m 19-01-2015 

2e benoeming: 19-01-2015 t/m 19-01-2019 
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Naam  Functies/werkzaamheden 1e benoeming en 2e benoeming 

Mw. mr. N. Stommels Functie in RvT: 

- Lid 

Aandachtsgebied:  

- Juridische zaken 

Commissies: 

- Werkgeverscommissie 

Reguliere werkzaamheden: 

- Advocaat 

Nevenfuncties:  

- Lid RvT Stichting Fluvius  

1e benoeming: 19-01-2011 t/m 19-01-2015 

2e benoeming: 19-01-2015 t/m 19-01-2019 

Dhr. drs. B. van 

Lingen 

Functie in RvT: 

- Lid 

Aandachtsgebied: 

- Openbaar bestuur en bedrijfsvoering 

Commissies: 

- Auditcommissie 

Reguliere werkzaamheden: 

- Voorzitter Raad van Bestuur zorginstelling 

Nevenfuncties: 

- Geen 

1e benoeming: 02-02-2009 t/m 02-12-2013 

2e benoeming: 02-12-2013 t/m 20-12-2017 

 

Dhr. drs J.V.C.T. van 

Duren RC 

Functie in RvT: 

- Lid 

Aandachtsgebied: 

- Financiën, risicomanagement,  

  bedrijfsvoering 

Commissies: 

- Auditcommissie 

Reguliere werkzaamheden: 

- Manager Financiën & Control 

Nevenfuncties:  

- Lid RvT Stichting SWG/STUW  

- Lid RvT Woningbouwcoöperatie Talis 

- Lid RvT Stichting gezondheidscentra  

  Eindhoven 

1e benoeming: 01-08-2013 t/m 01-08-2017 

2e benoeming: 01-08-2017 t/m 01-08-2021 

Dhr. Th. Verwoert RA 

RE 

Functie in RvT: 

- Lid 

Aandachtsgebied: 

- Financiën, risicomanagement,  

  bedrijfsvoering 

Commissies: 

- Auditcommissie 

Reguliere werkzaamheden: 

- Registeraccountant-partner 

Nevenfuncties:  

-Lid bestuur St. Heilig Landstichting en 

Eerste Hulp Stichting der Heilig Land 

Stichting 

-Lid bestuur St. Dienstverlening Entrea 

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020 

2e benoeming: 
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Mw. P.M. Schouten Functie in RvT: 

- Lid 

Aandachtsgebied: 

- Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit 

Commissies: 

- Onderwijs & Kwaliteit 

Reguliere werkzaamheden: 

- Manager administratie 

Nevenfuncties:  

- Geen 

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020 

2e benoeming: 

 

7.2 Werkwijze Raad van Toezicht 

  

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vijf maal per jaar en richt zich daarbij op de gerealiseerde prestaties 

en op de effecten van de door het College van Bestuur gevoerde strategie en ingezet beleid. Zij doet dit aan 

de hand van een jaaragenda, die gedomineerd wordt door centrale thema’s als het strategisch beleid zelf, 

onderwijskwaliteit, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, financiën, planning & control, organisatieontwikkeling, 

PR en Marketing en regionale ontwikkelingen. De Raad van Toezicht vergadert regulier in aanwezigheid van 

het College van Bestuur. Voorafgaand aan dit overleg is er vooroverleg met alleen de leden van de Raad van 

Toezicht. Indien noodzakelijk kan de Raad van Toezicht extra vergaderen, los van het College van Bestuur. 

 

Een professionele Raad van Toezicht 

De taken van de toezichthouder worden (onder maatschappelijke druk) steeds zwaarder. De Raad van 

Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe ziet erop toe dat de leden investeren in de eigen 

ontwikkeling en actueel geïnformeerd zijn. Enerzijds gebeurt dat door regelmatige relevante informatie 

(abonnementen, VO nieuws e.d.) anderzijds door deelname aan workshops en conferenties (VTOI). 

 

7.3 Governance 

 

De Raad van Toezicht handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code Goed Onderwijsbestuur voor 

het voortgezet onderwijs. Daartoe heeft de Raad van toezicht in 2017 indachtig de Code Goed 

Onderwijsbestuur (2015) het volgende onderhanden gehad: 

 

• Er is door de Raad op toegezien dat in het kader van transparante informatievoorziening de statuten, het 

bestuursreglement, de reglementen inzake het functioneren van zowel het bestuur en het interne toezicht, 

de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling en het jaarverslag te ontsluiten 

waren via de website. 

 

• In het kader van het voeren van de horizontale dialoog met externe stakeholders is een afvaardiging van 

de Raad van Toezicht in 2017 twee maal in gesprek gegaan met de GMR waarin op verzoek van de GMR 

verdiepende toelichting werd gegeven op de werkwijze van de Raad van Toezicht en op de inhoudelijke 

zijde van toezichthouden met betrekking tot de strategische ontwikkeling van de scholengroep. 

 

• Daarnaast heeft in het kader van het vernieuwde 4-jaarlijkse inspectietoezicht een constructief gesprek 

plaatsgevonden met de onderwijsinspectie. --De conclusies in het feitelijke eindrapport van de inspectie 

zijn goed en bieden de Raad voldoende comfort en uitdagingen ten aanzien van de toezichthoudende rol 

kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen van de SgOMB. 

 

• De Raad van Toezicht is ook in 2017 aanwezig geweest bij bijzondere gelegenheden op de scholen (open 

dagen), de managementbijeenkomst en is er een locatiebezoek afgelegd bij de in 2016 bij de SgOMB 

aangesloten Lamberts van Buerenschool in Zetten.   
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• Ten aanzien van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht heeft in september 2017 de jaarlijkse 

zelfevaluatie plaatsgevonden. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen heeft de Raad geconcludeerd 

dat zij tevreden kon zijn over haar functioneren als raad en als team. Wel werd geconstateerd dat er t.a.v. 

het functioneren van de ingestelde commissie Onderwijs & Kwaliteit meer progressie wenselijk was 

geweest.  

De zelfevaluatie vond deels plaats in aanwezigheid van het College van Bestuur, deels zonder het College 

van Bestuur. Het verslag van deze bijeenkomst is tijdens de reguliere RvT-vergadering in december 2017 

besproken. 

 

• Vanuit de werkgeversrol van de Raad van Toezicht is ook in het jaar 2017 het jaarlijkse  resultaatgesprek 

met de bestuurder gevoerd. De zogenaamde renumeratiecommissie van de Raad heeft het functioneren 

van het College van Bestuur op basis van de resultaatafspraken in relatie tot vastgestelde 

aandachtsgebieden in een open en constructief gesprek als goed beoordeeld. Een verslag met de 

zelfreflectie van het College van Bestuur was mede uitgangspunt voor het gesprek, evenals de 

samenwerking tussen het College van Bestuur en Raad van Toezicht (zgn. boardroom dynamics).  

 

• In dit gesprek heeft de bestuurder de ambitie aangegeven om zijn diensten na zijn AOW-gerechtigde 

leeftijd te blijven aanbieden tot 1 september 2019. De Raad heeft zich over dit verzoek van de bestuurder 

intern laten informeren. Daartoe heeft de Raad gesprekken gevoerd met directeuren binnen de Stichting 

en een delegatie van de GMR. De Raad heeft op basis van de verzamelde informatie, een positief besluit 

genomen en is akkoord gegaan om het contract met de bestuurder door te laten lopen tot 1 september 

2019.   

 

• In het kader van de verbreding van de horizon van het College van Bestuur heeft de Raad met de 

bestuurder gesproken over het verzoek van de bestuurder om toe te treden tot de Raad van Toezicht van 

een in de regio actieve  scholengroep voor primair onderwijs. De Raad heeft geconstateerd dat, gezien de 

verscheidenheid qua verzorgingsgebied, er geen sprake is van verstrengeling van belangen en heeft 

toegestemd in aanvaarding van zijn toezichthoudende rol bij de betreffende scholengroep. 

 

De Raad van Toezicht is daarnaast (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze 

vereniging in onder andere de CAO afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor 

toezichthouders wordt toegepast. 

 

7.4 Commissies van de Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de auditcommissie, de werkgeverscommissie 

(renumeratiecommissie) en de commissie Onderwijs en Kwaliteit. Voor alle commissies is een reglement 

vastgesteld.  

 

Renumeratiecommissie 

In de werkgeverscommissie hebben zitting de vice- voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht. De 

leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar. 

Naast het vanuit de werkgeversrol al genoemde gevoerde resultaatgesprek met de bestuurder, hebben de 

leden van de renumeratiecommissie, in goede afstemming met de bestuurder, de grenzen van de WNT 

bewaakt qua hoogte van de bezoldiging van de bestuurder. De Raad evenals de bestuurder hechten er, 

gezien de maatschappelijke discussies over beloningen in het publieke domein, namelijk grote waarde aan 

de WNT grenswaarden niet te overschrijden. Er is in 2017 geen sprake van overschrijding van de landelijk 

vastgestelde grenswaarden. 
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Auditcommissie  

In de auditcommissie hebben twee leden van de Raad van Toezicht zitting, waaronder in ieder geval een lid 

met specifieke kennis van en affiniteit met financiële vraagstukken. De leden worden benoemd voor een 

periode van vier jaar. De auditcommissie houdt in het bijzonder toezicht op de werking van de interne 

risicobeheersing en controlesystemen (inclusief het riskassessment en riskmanagement), de naleving van wet- 

en regelgeving, de financiële informatieverschaffing, de rol van de interne controlefunctie, de financiering, de 

toepassing van ICT, en het vastgoedbeheer. De commissie adviseert en assisteert de Raad van Toezicht op 

het punt van financiële aangelegenheden en financiële verantwoording. De begroting en jaarrekening gelden 

daarbij als kernactiviteit. In het verslagjaar heeft de auditcommissie de Raad van Toezicht geadviseerd over: 

 

• Jaardocument, accountantsverslag 2016 en begroting 2018 

• Het beleggingsbeleid en het beleid t.a.v. het weerstandsvermogen 

• Inzet van extra middelen ten behoeve van het onderwijs vanuit een intern stimuleringsfonds. 

• Selectie van een nieuwe controlerend accountant met ingang van het schooljaar 2017-2018. 

 

Daarnaast voert de auditcommissie in opdracht van de Raad de gesprekken met de controlerend accountant. 

De accountant heeft vanuit zijn onafhankelijke controlerende rol, de audit commissie geadviseerd over de 

bevindingen van de uitgevoerde interimcontrole najaar 2016 en de bevindingen ten aanzien van de controle 

jaarrekening 2016. Zo zijn de thema’s rechtmatige besteding van middelen, financiële soliditeit en de 

beheersing van de interne controlesystemen van de organisatie onderwerp van gesprek geweest.  

De in de rapportage opgenomen bevindingen en aandachtspunten zijn door de account toegelicht. De 

scholengroep wordt door de accountant als zijnde ‘in control’ beoordeeld. De aandachtspunten zullen door de 

auditcommissie gevolgd worden de komende begrotingsjaren. Ten behoeve van het vaststellen en goedkeuren 

van de jaarrekening 2016, is de controlerend accountant voor nadere toelichting aanwezig geweest bij de 

vergadering van de Raad in juni 2017. 

 

De Raad heeft in 2016 besloten dat, na een periode van 5 jaar, het zorgvuldig en verantwoord was om te 

gaan wisselen van de controlerend accountant Mazars. Hiertoe is door de auditcommissie  een programma 

van Eisen opgesteld. De door auditcommissie begeleide onderhandse aanbestedingsprocedure heeft 

geresulteerd in het aantrekken van een nieuwe controlerend accountant. Dit betreft de firma Flynth adviseurs 

en accountants.  

 

Commissie Onderwijs en Kwaliteit 

In 2017 is binnen de Raad van Toezicht een start gemaakt met een aparte commissie voor het domein 

Onderwijs en Kwaliteit. De behoefte aan een specifieke commissie hiervoor werd ingegeven door de wens 

om extra aandacht te kunnen besteden aan de diverse elementen die hierbij naar voren kunnen komen. Het 

heeft het nodige denkwerk gevergd om, naast het reglement en werkwijze, tot inkadering van het speelveld 

te komen. Naast de vanzelfsprekende zaken als de bevindingen c.q. rapporten van de Onderwijsinspectie en 

mogelijk andere externe partijen is uiteindelijk ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij de 

uitgangspunten en de verdere uitwerkingen vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan 2018-2013. 

 

7.5 Speerpunten in 2017 

 

• In 2017 heeft de Raad van Toezicht diverse onderwerpen besproken die samenhangen met de onder 7.2 

en 7.3 beschreven werkwijze. De Raad van Toezicht heeft in haar vergaderingen van 2017 over de 

verschillende beleidsterreinen zoals personeel/HRM-beleid, leerlingenstromen, onderwijsbeleid en 

uiteraard financiën, net als in de voorafgaande jaren door de bestuurder uitgebreid laten informeren. De 

Raad heeft in alle beschouwingen en overwegingen aangegeven dat het lange termijnperspectief moet 

worden meegenomen, waarbij er goede transparantie moet zijn over de incidentele- en structurele 

(financiële) effecten van (nieuw) beleid. De continuïteit van de Scholengroep OMB, mede in het licht van 

de demografische ontwikkelingen zoals krimp, is daarbij het oogmerk.  
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• In 2017 heeft de Raad met belangstelling en interesse de ontwikkelingen gevolgd van de resultaten van 

de Overstap in Zetten, zowel wat de bestuurlijke als de inhoudelijke component. Bestuurlijk omdat onder 

de paraplu van de Stichting nu ook de verantwoordelijkheid voor het PO in Zetten moet worden geborgd 

met een intern goede doorstroom van PO naar VO.  Inhoudelijk bovendien omdat uit de opgedane kennis 

en ervaring ook voordelen kunnen worden behaald voor de instroom en doorstroom vanuit andere scholen 

voor primair onderwijs. 

 

• De Raad heeft gedurende 2017 de opzet van- en het proces van de totstandkoming van het nieuwe 

strategische beleidsplan 2018-2023 gevolgd en heeft het beleidsplan in de vergadering van december 

2017 goedgekeurd en vastgesteld. De raad heeft kunnen constateren dat het nieuwe strategisch 

beleidsplan, genaamd ‘STERK voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis’, gebaseerd is op een zorgvuldige 

inbreng vanuit een brede basis van de organisatie en dat relevante stakeholders inbreng hebben gehad in 

de finale opzet van het beleidsplan. 

 

• De raad heeft zich gebogen over de actualiteit van het reglement en toezichtskader Raad van Toezicht. 

Tijdens een eerdere zelfevaluatie van de Raad is gevraagd naar een toezichtkader Raad van Toezicht. 

Vanaf de transitie naar een Raad van Toezicht is er gebruik gemaakt van een verouderd toezichtkader 

(2008). In de loop van 2010 is alleen een reglement RvT in gebruik genomen. Naar aanleiding van de 

vraag is het toezichtkader verweven in het reglement RvT en is tevens getoetst aan de actuele kaders 

good governance. Het nieuwe reglement en toezichtskader Raad van Toezicht is in de vergadering van 

oktober 2017 vastgesteld. 

 

• Het SgOMB managementstatuut is, conform regelement, na een periode van vijf jaar door de bestuurder 

herijkt en op punten herzien. De toevoeging van de dr. Lammerts van Buerenschool en de daarbij 

behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe versie. Tevens 

zijn enkele taken en handelingskaders aangescherpt. Het aangepaste managementstatuut is in de 

vergadering van oktober 2017 vastgesteld. 
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Hoofdstuk 8 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Daar de SgOMB bestaat uit twee scholen met ieder een eigen Medezeggenschapsraad, bestaat er ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin (net als in de MR) drie geledingen binnen de 

scholengroep vertegenwoordigd zijn, te weten het personeel, de ouders en de leerlingen. In het reglement 

staat onder andere vermeld over welke zaken de GMR instemmings- dan wel adviesrecht heeft. 

 
8.1 Samenstelling 

De 16 leden van de GMR worden in principe afgevaardigd door de respectievelijke MR-en: 4 personeelsleden, 

2 ouders en 2 leerlingen per school. Als een MR niet voldoende mensen kan afvaardigen, worden er door de 

GMR verkiezingen uitgeschreven onder de geleding(en) van de betreffende school, waardoor zij rechtstreeks 

in de GMR komen te zitten, zonder in de MR te zitten. Voor de onderwerpen die in de 6 vergaderingen in het 

jaar worden besproken is dat geen probleem: deze hebben merendeels te maken met bovenschoolse zaken, 

niet direct gerelateerd aan de diverse scholen.  

 

• Leden in de periode van januari tot augustus 2017: 

Personeel:  Mark van den Berg, Angela ten Bokum, Xandra van den Heuvel, Nanda Jansen-Meijnen,  

  Marjolein Kasman, Ties Koopmans, Gerrit Laurenssen (voorzitter) en Han Swoboda  

 (secretaris). 

Ouders:  Leonie van Bezooijen, Jurgen Jonker, Debbie ten Westeneind en Luc-Jan Wolpert. 

Leerlingen:  Noud Cochius, Anne-Marie Kessels, Arman Roodsaz en Melanie van der Vegt.  

 

• Leden in de periode van augustus tot en met december 2017 

Personeel:  Mark van den Berg, Angela ten Bokum, Xandra van den Heuvel, Marjolein Kasman   

  (secretaris), Ties Koopmans (vicevoorzitter), Gerrit Laurenssen (voorzitter),  

  Mascha Schmeink en Paul Vlieks. 

Ouders:  Leonie van Bezooijen, Jurgen Jonker, Richard Meijer en Debbie ten Westeneind.  

Leerlingen:  Fleur Laponder, Kim Roelofs, Martijn Rusch en Melissa Wezendonk. 

 

8.2 Doel en werkwijze 

Onze GMR staat voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel in het streven naar kwalitatief 

onderscheidend onderwijs en goed werkgeverschap op onze scholengemeenschap. Dit gebeurt in open 

communicatie met de bestuurder die altijd het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig is om de 

agendapunten nader toe te lichten, meestal vergezeld door zijn externe adviseur en de directeur van het 

Bestuursbureau. In het tweede gedeelte van de vergadering worden alle zaken opnieuw besproken, 

standpunten bepaald en beslissingen genomen.   

De onderwerpen die ter tafel komen zijn vaak voorbereid en uitgewerkt in commissies waarin directeuren, 

GMR-leden en stafmedewerkers zitting hebben. Zo is er een vaste commissie taakbeleid en integraal 

personeelsbeleid waarin GMR-leden meepraten over nieuw of aangepast beleid. In de commissie financiën 

worden we (desgevraagd) door de stafmedewerkers van het Bestuursbureau bijgepraat over de details van 

financiële stukken. Ook is de GMR afgevaardigd in de Arbo-commissie van de scholengroep en de 

OprichtingsPlanRaad van het regionale samenwerkingsverband voor passend onderwijs.  

Verder is een lid van de GMR afgevaardigd in de commissie kwaliteit en onderwijs. 
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8.3 Vergaderingen 

We kennen de volgende vergaderingen: 

 

• GMR – vergaderingen (plenair)  

Vergaderingen van de voltallige GMR op basis van een vooraf gepubliceerde agenda en stukken. De GMR 

wordt tijdens deze vergaderingen ook bijgepraat over relevante ontwikkelingen zoals dit jaar 10 tot 14 jaar 

school en nieuwbouwplannen voor OBC Elst. In 2017 zijn deze gehouden op 12 januari, 9 maart, 15 juni, 

26 september en 29 november.  

 

• Agenda overleg 

  Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen is er steeds agenda overleg tussen de voorzitter van College 

van Bestuur en het dagelijks bestuur van de GMR ((vice)voorzitter en secretaris).  

 

• PGMR-vergaderingen 

De personeelsgeleding vergadert vlak voorafgaand aan de plenaire vergaderingen. 

 

• Vergaderingen van de GMR met de Raad van Toezicht 

De GMR vergadert tweemaal per jaar met vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, hierbij is het 

College van Bestuur ook aanwezig.  

In 2017 gebeurde dit op 12 januari en op 27 november. Er is gesproken over de algemene gang van zaken, 

de financiële situatie, de verwachte krimp (minder leerlingen), het gebruik van IT/technologie in het 

onderwijs, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs en het idee van een “generatiepact”.  

 

• Commissievergaderingen 

Vergaderingen waarbij GMR leden, zonder last, meedenken, meepraten over aanpassingen van bestaand 

of nieuw beleid, evaluaties, rapportages e.d.  

 

8.4 Onderwerpen van gesprek 

Naast de ieder jaar terugkerende vaste onderwerpen, zoals de kaderbrief van het College van Bestuur, de 

begrotingen, het kadertaakbeleid, de functiemix, het vakantierooster, aanpassingen in het functieboek, 

kwamen er vele incidentele zaken aan de orde.  

Hieronder staan de behandelde zaken ingedeeld volgens de bevoegdheden van de GMR of een geleding 

daarvan: 

 

De GMR heeft instemming verleend aan de onderstaande zaken: 

• Klokkenluidersregeling (aanpassing) 

• Vakantierooster 2017 – 2018 v.w.b. de roostervrije dagen  

• Kadertaakbeleid 2017-2018 vo 

• Invoeren c.q. aanpassen van functies op het Bestuursbureau 

• Invoeren van de functie senior medewerker PR & Communicatie 

• De beleidsnotitie: de SgOMB een gezonde en veilige school 

• Aanpassing van WMS MR reglementen 

• De uitvoeringsregeling basisbudget voor opname verlof  

• Het Arbobeleidsplan 

 

De GMR heeft positief geadviseerd t.a.v.:  

• De meerjarenbegroting 2018 – 2022 

• Managementstatuut (aanpassing) 

• Vakantierooster 2017 – 2018 v.w.b. de vakantiedagen  
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De GMR heeft daarnaast informatie ontvangen en/of met het CvB gesproken over: 

• Het strategisch beleidsplan 

• 10-14 onderwijs in Zetten – De Overstap 

• Deelname aan een landelijke pilot in het kader van 10-14 onderwijs 

• De evaluatie van het taakbeleid (enquête taakbeleid) 

• Werkdruk en acties n.a.v. de enquête taakbeleid op schoolniveau 

• Deelname aan een pilot van de onderwijsinspectie over een nieuwe vorm van inspectietoezicht 

• Herstructurering van het Bestuursbureau - “Bestuursbureau 2.0” 

• De functiemix  

• Nieuwe accountant (wisseling verplicht na 5 jaar) 

• Examenresultaten 

• Nieuwbouw OBC Elst 

• De gang van zaken m.b.t. de LC/LD procedure 

• Toegang tot de arbo-arts in het kader van de aangescherpte wetgeving 

• Functie van controller 

• Gesprekkencyclus OOP 

• Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

• ICT beleid 

 

Per eind 2017 was nog niet afgehandeld:  

• Het ICT-beleidsplan, waarbij de voorgestelde vernieuwingen in verhouding tot de vraag van de werkvloer 

een aandachtspunt was. Er wordt nu als uitgangspunt genomen: ICT voegt zich naar vraag van de 

werkvloer. 

• Kwaliteitsbeleid 

 

Verder heeft de GMR met de Raad van Toezicht gesproken over het langer aanblijven van de voorzitter van 

het College van Bestuur (CvB). 

 

Daarnaast heeft de GMR intern gesproken over o.a. het functioneren van de GMR, de onderlinge taakverdeling, 

de jaarplanning en de gang van zaken in werkgroepen.  

 

8.5 Ondersteuning 

In voorkomende gevallen maakt de GMR gebruik van externe ondersteuning van het Informatie en 

adviescentrum van de AOb – hiervoor is een serviceabonnement afgesloten.  

 

8.6 Facilitering 

Personeelsleden worden gefaciliteerd op basis van CAO afspraken. De uren die benodigd zijn voor GMR werk 

worden in mindering gebracht op hun jaartaak. Ouders en leerlingen ontvangen een bescheiden vacatie-

vergoeding.  
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Hoofdstuk 9 Adresgegevens 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Bestuursnummer 41440 

Bestuurder Dhr. H.A. Grimmius 

T 0481-470555 

E info@scholengroepomb.nl 

 

Kamer van Koophandel: 09139157 

 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 

De Heister 1, 6681 CV  Bemmel 

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 

T  0481 - 47 05 55 

E  info@scholengroepomb.nl 

W www.sgomb.nl 

 

Bestuursbureau Scholengroep  Over- en Midden-Betuwe  

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel  

T  0481 - 47 05 55  

E  info@scholengroepomb.nl  

W www.sgomb.nl 

 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe  bestaat uit: 

 

Hendrik Pierson College Zetten 

Mammoetstraat 1-3, 6671 DL  Zetten 

Postbus 2, 6670 AA  Zetten 

T  0488 - 45 15 44 

E  administratie@hpcnet.nl 

W www.hendrikpiersoncollege.nl 

BRIN 00TM     

Sector vo 

 

Over Betuwe College Bemmel  

 

Locatie De Heister, havo-vwo 

De Heister 1, 6681 CV  Bemmel 

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 

T  0481 - 47 05 55 

E  bemmel@overbetuwecollege.nl 

W www.overbetuwecollege.nl 

BRIN 17IM  

Sector vo 

 

Locatie Essenpas, vmbo-t 

Drieske 4, 6681 CX  Bemmel 

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 

T  0481 - 47 02 90 

E  bemmel@overbetuwecollege.nl 

W www.overbetuwecollege.nl 

BRIN 17IM  

Sector vo 
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Over Betuwe College Elst 

Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR  Elst 

Mozartstraat 12, 6661 BL  Elst 

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 

T  0481 - 36 65 55 

E  elst@overbetuwecollege.nl   

W www.overbetuwecollege.nl  

BRIN 17IM  

Sector vo 

 

Over Betuwe College Huissen 

Julianastraat 17, 6851 KJ  Huissen 

Postbus 5, 6850 AA  Huissen 

T  026 - 326 32 22 

E  huissen@overbetuwecollege.nl 

W www.overbetuwecollege.nl 

BRIN 17IM  

Sector vo 

 

Basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool 

H. Piersonstraat 23, 6671 CK  Zetten 

T  0488 - 45 15 69 

E  info@lvbueren.nl 

W www.lvbueren.nl  

BRIN 07OZ  

Sector po 

 
  



Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

 

Pagina 81 van 127 

 

 
 
 

Deel 2 Jaarrekening 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 
 

Pagina 82 van 127 

 

Hoofdstuk 1 Grondslagen 

Activiteiten 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe is een scholengroep met twee 

voortgezet onderwijsscholen en één school voor basisonderwijs in de gemeenten Lingewaard en 

Overbetuwe. De voortgezet onderwijsscholen bieden onderwijs aan leerlingen van 12 jaar en ouder en 

bereiden de leerlingen voor op verschillende soorten hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan 

wel op een maatschappelijke positie. De school voor basisonderwijs verzorgt regulier basisonderwijs aan 

kinderen van 4 tot 12 jaar.  

 

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-

Betuwe en van de onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Scholengroep en nauwe verwanten 

zijn verbonden partijen.  

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgemaakt conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Voor de 

indeling van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de modellen in het xbrl-portaal. De bedragen in de 

jaarrekening zijn opgenomen in hele euro’s tenzij anders vermeld. De grondslag voor de waardering van 

activa, passiva en voor het bepalen van het resultaat is de verkrijgingsprijs.  

De jaarrekening is in opdracht van de Raad van Toezicht gecontroleerd door Flynth Accountants. De 

controle verklaring is opgenomen onder de overige gegevens. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van voorgaand jaar. 

 

Vergelijkende cijfers 

Voor de vergelijkbaarheid tussen de cijfers van de jaren 2017 en 2016 zijn de vergelijkende cijfers van 

2016 daar waar nodig aangepast conform de rubricering van 2017. De aanpassing van de vergelijkende 

cijfers heeft geen gevolgen voor het resultaat 2016.  

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 

geven van het in art. 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 betreffende 

jaarrekeningposten. 

 

Schattingswijziging voorziening groot onderhoud 

In 2017 heeft zich een schattingswijziging voorgedaan betreffende de voorziening groot onderhoud en de 

afschrijvingstermijnen voor de reeds gedane investeringen in de gebouwen van OBC Elst, als gevolg van 

de voorgenomen nieuwbouwplannen voor OBC Elst.  
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De schattingswijziging inzake de nieuwbouw Elst heeft tot gevolg dat de componenten die voor Elst in de 

voorziening groot onderhoud opgenomen zijn per ultimo 2017 vrijgevallen zijn aangezien er geen 

verplichting meer is tot vervanging. De einddatum van de afschrijvingstermijnen van de activa die 

samenhangen met de gebouwaanpassingen in Elst zijn teruggebracht tot 31-7-2020, dit omdat de 

vermoedelijke ingebruikname van de nieuwbouw per 1-8-2020 plaats zal vinden. Voor de vrijval 

investeringsmiddelen voor de revitalisatie Elst en de noodbouw Elst geldt ook dat de einddatum teruggezet 

is naar 31-7-2020. 

 

De wijziging had voor het boekjaar 2017 een positief effect van circa € 560.000 op het resultaat. Door het 

versnelt afschrijven van de reeds gedane investeringen zijn de afschrijvingslasten hierdoor circa € 59.000 

hoger en de huisvestingslasten circa € 570.000 lager. De vooruit ontvangen investeringssubsidies voor 

deze investeringen vallen naar rato van de afschrijvingen vrij met als gevolg dat deze eveneens circa € 

49.000 hoger zijn. 

 

Schattingswijziging voorziening jubilea 

Als gevolg van een gewijzigd inzicht heeft in 2017 een wijziging plaatsgevonden in de 

berekeningsmethodiek voor de bepaling van de voorziening jubilea. Overeenkomstig de richtlijnen voor de 

Jaarverslaglegging wordt het hieruit voortvloeiende effect verwerkt in het boekjaar 2017. Als gevolg 

hiervan heeft in 2017 een extra dotatie plaatsgevonden aan de voorziening jubilea van ca. € 165.000. 

 

Grondslagen balans 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. 

Echter op basis van de taxatie begin 2011 zijn alle activeringen van 2010 en eerder tegen de getaxeerde 

boekwaarde en de resterende looptijd op de juiste locatie verwerkt. Het groot onderhoud aan de 

gebouwen wordt niet geactiveerd, maar komt ten laste van de voorziening groot onderhoud.  

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de geraamde gebruiksduur. 

De aanschaf van duurzame gebruiksgoederen wordt als investering aangemerkt als het voldoet aan de 

intern opgestelde investeringscriteria.  

 

Per categorie is een minimale aanschafwaarde met een minimale afname opgenomen. Investeringen die 

niet aan deze criteria voldoen, zijn volgens deze criteria geen investeringen en worden rechtstreeks ten 

laste van het resultaat gebracht.  

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

 

Categorie Afschrijvingstermijn in jaren Minimale aanschafwaarde 

Gebouwen en terreinen 10 tot en met 40 jaar € 10.000 

Inventaris en apparatuur 2 tot en met 15 jaar € 60 (per stuk, minimaal per 10) 

- € 2.000  

Overige materiële vaste 

activa 

5 jaar € 500 

 

Effecten (financiële vaste en vlottende activa) 

De effecten zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs dan wel tegen marktwaarde, wanneer deze 

lager is dan de geamortiseerde kostprijs.  
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Vorderingen (vlottende activa)  

De vorderingen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief 

transactiekosten. Vervolgens zijn de vorderingen na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Er is geen sprake van agio of disagio en transactiekosten waardoor de 

geamortiseerde kostprijs gelijk is aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De voorziening dubieuze 

vorderingen is conform de statische methode bepaald. Op basis van alle openstaande vorderingen van het 

voorgaand schooljaar wordt 50% van de openstaande vorderingen als voorziening opgenomen.  

 

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. Hiervan is voor het vo 

geen gebruik van gemaakt, maar is gekozen om de vordering te verantwoorden onder de niet uit de balans 

blijkende rechten en verplichtingen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks aangepast op basis van de per 31 

december van dat jaar verschuldigde bruto vakantieaanspraken, toelage aanspraken, pensioenpremies, 

sociale verzekeringspremies en loonheffingen. De gepresenteerde vordering op het OCW betreft het 

verschil tussen de aan 2017 toegekende subsidie voor het po en de daarop ontvangen voorschotten. Dit 

verschil in betaalritme wordt van het ministerie ontvangen in de maanden januari t/m juli 2018. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de private bestemmingsreserves en publieke 

bestemmingsreserves gepresenteerd. De algemene reserves bestaat uit de reserves die ter vrije 

beschikking staan van het Bestuur. De bestemmingsreserves zijn vastgelegd en bestemd voor specifieke 

toekomstige uitgaven. Wijziging van de bestemmingsreserves geschiedt jaarlijks door middel van een 

goedgekeurd ‘Voorstel bestemming van het exploitatie saldo’. Dit is opgenomen in het financieel 

jaarverslag. 

 

Voorzieningen 

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 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats 

door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten 

laste van de betreffende voorziening. 

 

Voorziening jubilea gratificaties vo en po 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. 

De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 

van de ingeschatte blijfkans, de verwachte salarisstijgingen en is gebaseerd op een marktrente van 1% 

(percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in 

maatschappelijke kosten - batenanalyses voor investeringsprojecten). Betaalde bedragen inzake jubileum 

worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening spaarverlof vo 

Deze voorziening is gebaseerd op personeelsleden die werktijd “sparen” en hiervan in de toekomst verlof 

willen gaan genieten. Dit is conform de CAO vo geldende regeling. 
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Voorziening vervanging vo 

De voorziening vervanging was bedoeld voor de verwachte kosten voor de vervangers van de langdurig 

zieken. Omdat het niet goed mogelijk was om de hoogte van de voorziening voldoende te onderbouwen is 

deze voorziening in 2017 vrijgevallen en opgeheven. 

 

Voorziening PB 50 sparen vo (persoonlijk budget) 

Deze voorziening vloeit voort uit de in 2014 afgesloten CAO voor het vo. Hierin is de mogelijkheid 

opgenomen om de 50 uren persoonlijk budget te sparen en in de toekomst op te nemen ten behoeve van 

inkoop extra pensioen, kinderopvang of uitbetaling (< schaal 9 functies) . De voorzieningen PB 50 sparen 

is berekend op basis van de individuele uurtarieven inclusief bijkomende werkgeverslasten. 

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid po 

Door 4 personeelsleden zijn gedurende 3 jaren de duurzame inzetbaarheidsuren gespaard en zij hebben 

afspraken voor de opname daarvan vastgelegd en ondertekend. De opnames betreffen vastgestelde doelen 

conform de CAO PO. De uren zijn vermenigvuldigd met de loonkosten per uur in het jaar van sparen en 

verminderd met de waarde van de opname in de periode augustus t/m december 2017. 

 

Voorziening eigen risico uitkeringskosten 

Het VO werkt voor het verrekenen van wachtgelduitkeringen met het model ‘normatief verevenen’. Dit 

houdt in dat 75% van de uitkeringskosten collectief wordt verevend, en 25% voor rekening van het 

individuele schoolbestuur komt. 

 

De voorziening eigen risico uitkeringskosten is gevormd ter dekking van mogelijke uitkeringskosten van 

medewerkers die zijn ontslagen. Voor de berekening van de hoogte van de voorziening wordt jaarlijks de 

individuele blijfkans beoordeelt en de verwachte duur van de uitkering. Op basis hiervan is de gewogen 

gemiddelde blijfkans eind 2017 75%.   

 

Voorziening onderhoud vo 

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de vo scholen is alleen een voorziening gevormd voor 

groot onderhoud uitgaven groter dan € 100K. 

 

Voorziening onderhoud po  

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de po school is de voorziening gevormd voor alle uitgaven 

conform het meerjaren onderhoudsplan. 

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde.  

 

Leasing 

Operationele leasing: Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de 

voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten 

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van 

baten en lasten over de looptijd van het contract. 

 

Kortlopende schulden 

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn 

te plaatsen. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  
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Grondslagen Staat van Baten & Lasten 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die 

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door 

het bestuur is/zijn bepaald. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten 

in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.  

 

Overige overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord als het 

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. 

 

Personeelsbeloningen  

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening 

verwerkt als verplichtingenbenadering. 

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de 

instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 

als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. 

 

Pensioenregeling 

Nederlandse pensioenregelingen: De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening 

opgenomen. De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van 

deze regelingen zijn:  

- pensioengevende salarisgrondslag is middelloon 

- er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden 

- de dekkingsgraad van het ABP was op 31-12-2017 104,40%  

- overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing 

en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en gebouw- of terreinaanpassingen wordt ook 

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige 

baten/lasten. 
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Financiële baten en lasten 

 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

Grondslagen Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het 

resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar 

gekomen gelden zijn besteed. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan 

het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 

geldstromen te genereren. 

 

Rente- en kasstroomrisico 

De instelling loopt renterisico over de rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 

schulden aan kredietinstellingen). Met betrekking tot vastrentende schulden loopt de instelling risico’s over 

de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. 

 

Kredietrisico 

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid. 

 

Grondslagen segmentering 

 

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn voor Onderwijsinstellingen een segmentatie van de 

staat van baten en lasten gemaakt in de volgende organisatorische segmenten: po, vo en bovenschools. 

De grondslagen die voor de drie operationele segmenten worden gehanteerd zijn gelijk aan de beschreven 

grondslagen. 
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Hoofdstuk 2 Balans per 31 december  

Model A: Balans per 31 december 2017, vergelijkende cijfers per 31 december 2016,  

(na verwerking van de resultaatbestemming). 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Activa

Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 4.802.367 4.991.367

1.1.3 Financiële vaste activa 511.064 1.045.778

Totaal van vaste activa 5.313.431 6.037.145

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 592.870 535.358

1.2.3 Effecten (kortlopend) 515.566 519.556

1.2.4 Liquide middelen 9.944.349 7.837.910

Totaal van vlottende activa 11.052.785 8.892.824

Totaal van activa 16.366.216 14.929.969

2 Passiva

2.1 Eigen Vermogen 8.858.566 6.779.470

2.2 Voorzieningen 2.259.174 2.790.287

2.4 Kortlopende schulden 5.248.476 5.360.212

Totaal van passiva 16.366.216 14.929.969

EUR EUR

31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

31-12-2017 31-12-2016



Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 
 

Pagina 89 van 127 

 

Hoofdstuk 3 Staat van baten en lasten  

Model B: Staat van baten en lasten jaar 2017, vergelijkende cijfers jaar 2016 

 

 

Begroot

2017

EUR EUR EUR

3.1

Overige overheidsbijdragen en

-subsidies

3.5 Overige baten 1.768.829 1.545.900 1.637.468

Totaal baten 39.079.567 37.942.400 37.324.069

Begroot

2017

EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten 30.054.537 29.596.800 29.775.543

4.2 Afschrijvingen 1.047.591 1.049.900 1.034.260

4.3 Huisvestingslasten 1.375.264 2.332.800 2.411.435

4.4 Overige lasten 4.565.156 4.925.700 4.790.090

Totaal lasten 37.042.548 37.905.200 38.011.328

Saldo baten en lasten 2.037.019 37.200 -687.258

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 69.780 51.000 114.656

6.2 Financiële lasten 27.704 21.900 41.794

Resultaat 2.079.095 66.300 -614.396

Belastingen 0 0 0

Nettoresultaat 2.079.095 66.300 -614.396

Totaal resultaat 2.079.095 66.300 -614.396

35.369.386

3 Baten 2017 2016

Rijksbijdragen 36.981.711 36.116.100

2016

3.2 329.027 280.400 317.215

4 Lasten 2017
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Hoofdstuk 4 Kasstroomoverzicht 

Model C: Kasstroomoverzicht jaar 2017, vergelijkende cijfers 2016 

 

 

 

2017 2016

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.037.020 -687.261

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen 1.047.591 1.034.261

Toename (afname) van voorzieningen -531.113 101.884

Veranderingen in werkkapitaal

Afname (toename) van kortlopende vorderingen -57.512 58.638

Afname (toename) van effecten 3.990 32.296

Toename (afname) van kortlopende schulden -111.736 -404.402

Ontvangen interest 69.823 158.883

Betaalde interest -43 0

Mutaties overige financiële vaste activa -27.704 -41.792

Totaal kasstroom uit operationale activiteiten 2.430.316 252.507

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -859.129 -911.058

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van mva 538 545

Toename (afname) overige financiële vaste activa 534.714 554.496

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -323.877 -356.017

Toename (afname) van liquide middelen 2.106.439 -103.510

2017 2016

Stand liquide middelen per 1-1 7.837.910 7.941.420

Mutatie boekjaar liquide middelen 2.106.439 -103.510

Stand liquide middelen per 31-12 9.944.349 7.837.910
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Hoofdstuk 5 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

 

 

  

1.1.2 Materiële vaste activa               

 

 Aanschaf 

Prijs 

1-1-2017 

 Afschrijving 

Cumulatief 

1-1-2017 

 Boek-

waarde 

1-1-2017 

 

 Investe-

ringen 

 Des- 

inves-

teringen 

 Afschrij-

vingen 

desinves-

teringen 

 Afschrij-

vingen 

 Aanschaf 

Prijs 

31-12-

2017 

 Afschrij-

ving 

cumulatief 

31-12-

2017 

 Boek-

waarde 

31-12-

2017 

  

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

1.1.2.1 Gebouwen   4.042.604  1.778.021  2.264.583  152.214  0            0 

 

 267.471    4.194.818  2.045.492  2.149.326 

1.1.2.2 Terreinen 161.320  132.944  28.376  23.665  0  0  4.838  184.985  137.782  47.203 

1.1.2.3 Inventaris en 

apparatuur 

11.890.002  9.569.422  2.320.580  568.552  340.690  340.152  647.841  12.117.864  9.877.111  2.240.753 

1.1.2.4 

 

Overige 

materiële 

vaste activa 

 1.382.801  1.004.973  377.828  114.698            0            0  127.441   1.497.499  1.132.414  365.085 

                     

 Materiële 

vaste activa 

17.476.727  12.485.360  4.991.367  859.129  340.690  340.152  1.047.591  17.995.166  13.192.799  4.802.367 
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Investeringen 2017 

 

De investeringen in gebouwen bestaan uit : 

− VMBO Plein HPC Zetten    € 104.138 

− Teamkamer Essenpas    €   34.882 

− Lokalen HPC Zetten    €   13.194 

 

De investeringen in terreinen bestaat uit : 

- aanleg multifunctioneel sportveld   €  23.665 

 

De investeringen in inventaris en apparatuur 2017 bestaan onder andere uit: 

− ICT middelen     € 369.552 

− Schoolmeubilair     €   91.127 

− Stoffering, zonwering, vloerbedekking  €   50.734 

− Gymtoestellen     €   23.144 

− Kantoormeubilair     €   19.316 

− Klein technisch materiaal    €     8.223 

− Kluisjes      €     2.817 

− Keukeninrichting     €     1.815 

− Audio Visueel     €     1.000 

− Kantinemeubilair     €        824 

 

WOZ-waarde gebouwen en terreinen 

 

Omschrijving WOZ-waarde Peildatum 

 De Heister 1, 6681 CV Bemmel 6.315.000 1-1-2016 

 Drieske 4, 6681 CX Bemmel 6.125.000 1-1-2016 

 De Heister 1a, 6681 CV Bemmel 437.000 1-1-2016 

 Julianastraat 17, 6851 KJ Huissen 5.409.900 1-1-2016 

 Mammoetstraat 1, 6671 DL Zetten 9.766.000 1-1-2016 

 H. Piersonstraat 23, 6671 CK Zetten 2.056.000 1-1-2016 

 Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst 1.635.000 1-1-2016 

 Mozartstraat 12, 6661 BL Elst 1.042.000 1-1-2016 
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Eigendom gebouwen en verzekerde waarde 

SgOMB beschikt enkel over het juridische eigendom van de schoolgebouwen.  

Economisch eigenaar is de gemeente Lingewaard voor wat betreft de gebouwen in Bemmel en Huissen en 

de gemeente Overbetuwe voor wat betreft de gebouwen in Elst en Zetten. Voor aanpassingen aan- of 

ingrijpende reconstructies van het gebouw, is de scholengroep aangewezen op beide gemeenten en de 

door de gemeente ter beschikking te stellen huisvestingsgelden. Gemeente ontvangen hiertoe onderwijs-

middelen uit het gemeentefonds. Bij nieuwbouw van een schoollocatie draagt de gemeente de kosten voor 

nieuwbouw en draagt deels bij aan de kosten voor de eerste inrichting.  

 

Ten aanzien van de nieuwbouw OBC Elst zijn door de gemeente Overbetuwe investeringsgelden voor de 

nieuwbouw ter beschikking gesteld en beperkte middelen voor inrichting. Beperkt omdat de ‘eerste 

inrichtingsgelden’ enkel gerelateerd zijn aan de meeroppervlak aan vierkante meters van de beoogde 

nieuwbouw ten opzichte van de huidig in gebruik zijnde vierkante meters.  

De scholengroep draagt qua middelen nieuwbouw bij in de vorm van investeringen in het duurzame 

karakter van het gebouw (BENG norm). De ‘return on investment’ bestaat uit een reductie van onder meer 

de energielasten gedurende de afschrijvingstermijn van de nieuwbouw. 

Er vindt geen doordecentralisatie plaats van huisvestingsmiddelen door de gemeente. De vroegere 

gemeentelijke gelden voor onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen zijn in de afgelopen jaren 

verdisconteerd in een verhoging van de middelen materiele instandhouding binnen de 

lumpsumfinanciering.  

 

Interne (bouwkundige) aanpassingen aan de door de scholengroep in gebruik zijnde gebouwen, of tijdelijke 

uitbreiding van de locatiecapaciteit (noodlokalen, tijdelijke sporthal) komen geheel voor rekening van de 

scholengroep zelf. 

 

Het totaal bedrag waarvoor de scholen zijn verzekerd voor eigen opstal en inventaris (zijnde 2e inrichting, 

boven de 1e inrichting gefaciliteerde inventaris door de gemeente) is € 3.928.200. 

 

 

 

Desinvestering en afgeloste leningen 

Dit betreft de afwaardering van de waarde van de obligaties conform de grondslagen, alsmede het onder 

de vlottende activa opnemen van obligaties die in 2018 vervallen. 

 
  

1.1.3 

  

Financiële vaste activa 

 

 

Boekwaarde 

1-1-2017 

Investeringen 

en verstrekte 

leningen 

Desinveste-

ringen en 

afgeloste 

leningen 

Resultaat 

deelnemingen 

Boekwaarde 

31-12-2017 

  EUR EUR EUR EUR EUR 

1.1.3.7 Effecten 1.045.778 0 534.714  511.064 

       

 Financiële vaste activa 1.045.778 0 534.714 0 511.064 

 

  

 

 

   

 Uitsplitsing      

1.1.3.7.2 Nederlandse staatsobligaties 234.046 0 234.046 0 0 

1.1.3.7.3 Overige obligaties 811.732 0 300.668 0 511.064 

 Effecten 1.045.778 0 534.714 0 511.064 
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Obligatieportefeuille  

De obligatieportefeuille bestaat ultimo 2017 uit: 

 

De cursief weergegeven obligaties zijn gepresenteerd onder de kortlopende effecten onder 1.2.3. 

 

Voorraden & Vorderingen 

 

1.2.2 Vorderingen    

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

1.2.2.1 Debiteuren 131.645  100.441 

1.2.2.2 OCW/EZ 50.996  55.709 

1.2.2.10 Overige vorderingen 9.873  46.354 

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 365.070  269.010 

1.2.2.14 Te ontvangen interest 36.884  65.666 

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -1.599  -1.822 

 Vorderingen 592.869  535.358 

     

     

 

Overige vorderingen 

Overige bestaat uit: 

 

1.2.2.10 Overige  31-12-2017 

 

31-12-2016 

  EUR  EUR 

 Nog te factureren bedragen 6.832  11.263 

 Nog te ontvangen bedragen 3.041  2.524 

 Kentalis 0  10.425 

 Detacheringen 0  9.205 

 Vordering vervangingsfonds 0  12.937 

 Totaal overige  9.873  46.354 

 

1.1.3.7 Effecten Aantal 

 

 

 

Aankoop

-koers Vervaldatum  

Aankoop

-waarde 

Koers- 

waarde  

31 dec. 

2017 

Gearmor- 

tiseerde      

Waarde       

31 dec. 

2017 

Boekwaarde  

31 dec. 

2017 

        

3,5%    Duitsland 394.000 116,03 04-07-2019 457.174 419.337 415.457 415.457 

4,25%  European Investment B. 95.000 103,96 15-04-2019 98.762 100.873 95.607 95.607 

2,5%    European investment B. 91.000 109.36 15-10-2018 99.513 93.198 92.817 92.817 

4%       Nederland 232.000 104,15 15-07-2018 241.628 237.873 232.719 232.719 

4,75%  Rabobank EMTN 190.000 103,38 15-01-2018 196.422 190.393 190.030 190.030 

    1.093.499 1.041.674 1.026.630 1.026.630 
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Vooruitbetaalde kosten 

 

Vooruitbetaalde kosten bestaat uit: 

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

 Vooruitbetaalde kosten nieuwbouw Elst 18.029  0 

 Licentiekosten 157.966  164.628 

 Excursies/activiteiten leerlingen 73.967  45.075 

 Cultuurkaart  25.565  25.602 

 Uitstroom leerlingen 9.449  20.718 

 Mediatheek 1.619  3.698 

 Telefoon 2.181  2.117 

 Open dag 61  1.483 

 Contributies/abonnementen 8.311  0 

 Onderhoudscontracten 5.741  0 

 Drukwerk 1.872  1.368 

 SgOMB congres 18.865  0 

 Cursuskosten 32.619  0 

 Overige 8.825  4.321 

 Totaal vooruit betaalde kosten  365.070  269.010 

 

Alle hierboven genoemde vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op 2018 en zijn derhalve niet 

langlopend. 

 

 

Voorziening wegens oninbaarheid 

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

 Stand per 1-1 1.822  2.512 

 Onttrekking 0  690 

 Vrijval 223  0 

 Af: Voorziening wegens oninbaarheid 1.599  1.822 

 

Voorziening wegens oninbaarheid bestaat uit de voorziening dubieuze vorderingen. Deze voorziening is 

per balansdatum bepaald op basis van 50% van de nog openstaande facturen ouder dan 180 dagen 

(statische methode). 

 



Jaarverslag 2017 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 96 van 127 

 

Effecten & Liquide middelen 

 

1.2.3 Effecten 

 

Onder deze obligaties vallen de obligaties 4,75% Rabobank EMTN met een balanswaarde ultimo 2017 van 

€ 190.030, Nederland 4% met een balanswaarde ultimo 2017 van € 232.719 en European investment Bank 

2,5% met een balanswaarde ultimo 2017 van € 92.817 en deze zullen respectievelijk 15 januari 2018, 15 

juli 2018 en 15 oktober 2018 volledig aflopen. Het is te allen tijde mogelijk om deze stukken eerder te 

verkopen, echter binnen het Treasurystatuut is afgesproken om de obligaties aan te houden tot einde van 

de looptijd. 

 

 

 

Spaarrekeningen 

De saldo’s van de diverse spaarrekeningen zijn als volgt verdeeld: 

 

 

         

  

Boekwaarde  

1-1-2017 

 Investeringen 

 

 Desinvesteringen 

 

 Boekwaarde  

31-12-2017 

  EUR  EUR  EUR  EUR 

1.2.3.1 Obligaties 519.556  515.566  519.556  515.566 

 Effecten 519.556  515.566  519.556  515.566 

         

1.2.4 Liquide middelen        

  31-12-2017    31-12-2016   

  EUR    EUR   

1.2.4.1 Kasmiddelen 7.479    5.792   

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 9.936.870    7.832.118   

 Liquide middelen 9.944.349    7.837.910   

Rekening  Saldo ultimo 2017 

Rente vergoeding 

ultimo 2017 

 

Rabo Beleggersrekening 6.855 0,01% 

Rabo Vermogenspaarrekening 2.113.912 0,30% 

Rabo Doel reserveren spaarrekening 2.650.468 0,05% 

Rabo Bedrijfsspaarrekening 7.709 0,01% 

Rabo Bedrijfsbonusrekening  583.424 0,01% 

ING Vermogensspaarrekening 2.500.000 0,05% 

ABN AMRO Vermogensspaarrekening 1.003.718 0,03% – 0,10%  

ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen 1.000.000 0,05% 

 

Totaal 9.866.086  
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Eigen vermogen 

 

Model D: Toelichting op het eigen vermogen 

 

 
 

 

Reserve flankerend personeelsbeleid 

De reserve flankerend personeelsbeleid is bestemd voor buitengewone personeelsuitgaven, zoals voor 

outplacement en moeilijk vervulbare vacatures. In 2017 is de reserve volledig ingezet. 

 

Compensatie gespaarde uren BAPO 

De bestemmingsreserve compensatie gespaarde uren BAPO is opgebouwd uit gespaarde uren BAPO ultimo 

2009 tegen het tarief 2009. Deze reserve is ter compensatie van de kosten van opgenomen gespaarde 

uren die tot en met ultimo 2009 waren opgebouwd. Deze bestemmingsreserve zal jaarlijks afnemen totdat 

alle uren zijn opgenomen of vrijgevallen.  

 

Eigen bijdrage uitkeringskosten 

De bestemmingsreserve eigen bijdrage uitkeringskosten is eind 2017 opgeheven omdat het eigenlijk een 

voorziening betreft.  Voorzieningen worden namelijk gevormd voor lasten die in de toekomst te verwachten 

zijn waarvan de omvang nog niet bekend is, maar wel redelijkerwijs is te schatten. Omdat deze reserve in 

2016 ontstaan is met de resultaatverdeling is het saldo van de bestemmingsreserve eind 2017 toegevoegd 

aan de algemene reserve.  

2.1 Eigen Vermogen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR

2.1.1.1 Algemene reserve VO 1.525.906 68.975 0 1.594.881

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 4.123.057 2.015.201 0 6.138.258

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 1.130.507 -5.080 0 1.125.427

Eigen vermogen 6.779.470 2.079.096 0 8.858.566

2.1.1.2 Uitsplitsing

Reserve flankerend personeelsbeleid 14.041 -14.041 0 0

Compensatie gespaarde uren BAPO 189.388 -65.068 0 124.320

Eigen bijdrage uitkeringskosten 183.834 -183.834 0 0

Impulsbeleid 0 402.782 0 402.782

Bestuursbureau 603.111 -603.111 0 0

LvB Personeel 190.738 -190.738 0 0

LvB 318.182 -318.182 0 0

OBC Bemmel 795.019 -795.019 0 0

OBC Elst 920.014 -920.014 0 0

OBC Huissen 1.650.036 -1.650.036 0 0

HPC -741.306 741.306 0 0

Scholen en Bestuursbureau 0 5.611.156 0 5.611.156

Bestemmingsreserve (publiek) 4.123.057 2.015.201 0 6.138.258

2.1.1.3 HPC 868.587 0 0 868.587

OBC 110.540 0 0 110.540

LvB Bestuur 19.000 -10.000 0 9.000

LvB Ouderraad 11.245 2.088 0 13.333

Sociaal fonds 121.135 2.832 0 123.967

Bestemmingsreserve (privaat) 1.130.507 -5.080 0 1.125.427

Resultaat
Overige 

mutaties
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Impulsbeleid 

Deze reserve is bestemd voor toekomstige uitgaven naar aanleiding van impulsen voor het onderwijs die 

reeds zijn toegezegd aan de scholen. De verdeling van deze reserves ultimo 2017 is als volgt: 

 

  EUR   

 10-14 onderwijs   37.892   

 Gymzaal OBC Huissen  220.538   

 VMBO plein HPC Zetten  144.352   

  402.782  

 

LvB Personeel 

Deze reserve is om de verschillen in personele bekostiging en de feitelijk inzet van personeel op te vangen. 

 

LvB, OBC Bemmel, OBC Elst, OBC Huissen, HPC Zetten en Bestuursbureau 

Deze reserves zijn ten behoeve van de genoemde scholen of Bestuursbureau. De scholen of Bestuursbureau 

moeten in het geval van een negatieve reserve deze uiterlijk in het eerst volgende begrotingsjaar 

aanzuiveren, tenzij er aparte afspraken met het College van Bestuur zijn gemaakt. Scholen of 

Bestuursbureau met een positieve reserve kunnen deze voor doeleinden met een toegevoegde waarde voor 

hun eigen school inzetten. Het inzetten van een positieve bestemmingsreserve van de school of 

Bestuursbureau kan uitsluitend met instemming van het College van Bestuur. Eind 2017 is besloten om 

deze reserves niet meer apart te presenteren maar als één bestemmingsreserve Scholen en 

Bestuursbureau. 

 

Scholen en Bestuursbureau 

Deze reserves zijn ten behoeve van de scholen of Bestuursbureau. In het verleden zijn deze als aparte 

bestemmingsreserves gepresenteerd. De scholen of Bestuursbureau moeten in het geval van een negatieve 

reserve deze uiterlijk in het eerst volgende begrotingsjaar aanzuiveren, tenzij er aparte afspraken met het 

College van Bestuur zijn gemaakt. Scholen of Bestuursbureau met een positieve reserve kunnen deze voor 

doeleinden met een toegevoegde waarde voor hun eigen school inzetten. Het inzetten van een positieve 

bestemmingsreserve van de school of Bestuursbureau kan uitsluitend met instemming van het College van 

Bestuur. De verdeling van deze reserves ultimo 2017 is als volgt: 

 

 EUR 

Bestuursbureau 729.784 

LvB Personeel 135.353 

LvB 343.184 

OBC Bemmel 1.433.961 

OBC Elst 1.770.825 

OBC Huissen 1.755.553 

HPC -557.504 

 5.611.156 

 

HPC (privaat)  

Het HPC Zetten heeft van Stichting tot steun HPC in voorgaande jaren schenkingen ontvangen als financiële 

compensatie voor de negatieve reserve positie. Het HPC Zetten beschikt in totaal over € 350.506 aan 

reserve.  

 

OBC (privaat)  

Het OBC heeft van de steunstichting Don Bosco in 2013 een schenking ontvangen. De privaat ontvangen 

gelden zijn gereserveerd voor aanvullende uitgaven die niet uit de regulier ontvangen subsidies kunnen 

worden bekostigd. 
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LvB Bestuur (privaat) 

Dr. Lammerts van Buerenschool heeft vanuit het voorgaande bestuur de afspraak om deze middelen nog 

in te zetten voor een renovatie van de aula (2017) en het schoolplein (2018). 

 

LvB Ouderraad (privaat) 

De ouderbijdrage van de Dr. Lammerts van Buerenschool wordt jaarlijks door de ouderraad geïnd. 

Eventuele verschillen in de inkomsten en geplande uitgaven ultimo kalenderjaar worden verrekend met 

deze bestemmingsreserve. 

 

Sociaal fonds 

In de ouderbijdrage is een bedrag bestemd voor het sociaal fonds. Het doel van het sociaal fonds is het 

verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van de afdelingsactiviteiten, excursies, ouderbijdrage 

voor minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s). 

 

Voorstel bestemming van het resultaat 

Voorgesteld wordt om het resultaat ad € 2.079.095 als volgt te verdelen: 

 

 

 

Toevoegen aan:

Algemene reserve VO 68.975€                

Bestemmingsreserve (publiek) 2.015.201€          

Onttrekken aan:

Bestemmingsreserve (privaat) -5.080€                 

Totaal mutaties reserves 2.079.096€          

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve flankerend personeelsbeleid -14.041€               

Compensatie gespaarde uren BAPO -65.068€               

Eigen bijdrage uitkeringskosten -183.834€            

Impulsbeleid 402.782€              

Bestuursbureau -603.111€            

LvB Personeel -190.738€            

LvB -318.182€            

OBC Bemmel -795.019€            

OBC Elst -920.014€            

OBC Huissen -1.650.036€         

HPC 741.306€              

Scholen en bestuursbureau 5.611.156€          

2.015.201€          

Bestemmingsreserve (privaat)

HPC -€                           

OBC -€                           

LvB Bestuur -10.000€               

LvB Ouderraad 2.088€                  

Sociaal fonds 2.832€                  

-5.080€                 
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Resultaatbestemming naar operationele segmenten 

Segmentatie Bovenschools VO PO Totaal 

Resultaat 326.495 1.797.861 -45.261 2.079.095 

 

Voorzieningen  

 

Toelichting op de voorzieningen 

Voorzieningen worden in principe gevormd voor concrete of specifieke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan.  

 

Voor de medewerkers van de scholengroep is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een 

toegezegde pensioenregeling. De dekkingsgraad per 31 december 2017 bedraagt 104,4%. Deze 

pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de 

in de Richtlijnen Jaarverslaggeving (RJ) aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als 

toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten 

worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het 

fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 

Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige 

jaren is niet beschikbaar. 

 

Personeelsvoorzieningen 

Hieronder zijn de bijzonderheden per voorzieningen opgenomen: 

 

Voorziening jubilea gratificaties vo en po 

Deze voorziening is bedoeld voor jubileum aanspraken conform de CAO vo en po. 

 

Voorziening spaarverlof vo 

Deze voorziening is gebaseerd op personeelsleden die werktijd “sparen” en hiervan in de toekomst verlof 

willen gaan genieten. Dit is conform de CAO vo geldende regeling. 

 

Voorziening vervanging vo 

Deze voorziening was voor vervanging en gebaseerd op de kosten van de vervangers van de langdurige 

zieken per ultimo kalenderjaar. Omdat het niet goed mogelijk was om de hoogte van de voorziening 

voldoende te onderbouwen is deze voorziening in 2017 vrijgevallen en opgeheven. 

  

Voorziening PB 50 sparen vo 

Deze voorziening vloeit voort uit de in 2014 afgesloten CAO voor het vo. Hierin is de mogelijkheid 

opgenomen om de 50 uren persoonlijk budget te sparen en in de toekomst op te nemen.  

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid po 

Deze voorziening is gebaseerd op personeelsleden die duurzame inzetbaarheid uren sparen voor een 

voorafgaand vastgesteld doel conform de voorwaarden uit de CAO po. 

 

Voorziening eigen risico uitkeringskosten 

Deze voorziening is gevormd ter dekking van mogelijke uitkeringskosten. Voor de berekening van de 

hoogte van de voorziening wordt jaarlijks de individuele blijfkans beoordeelt en de verwachte duur van de 

uitkering. De verwachte uitkeringskosten die op basis hiervan voor eigen rekening zullen komen bedragen 

eind 2017 in totaal € 130.593. Dit bedrag is in 2017 toegevoegd aan de voorziening eigen risico 

uitkeringskosten. 
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Overige voorzieningen 

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de vo scholen is alleen een voorziening gevormd voor 

groot onderhoud uitgaven groter dan €100K en voor de po school is de voorziening gevormd voor alle 

uitgaven conform het meerjaren onderhoudsplan. 

 

Ten aanzien van de voorziening voor groot onderhoud boven € 100.000 voor het vo, is het 

meerjarenonderhoudsplan in 2017 geactualiseerd en heeft tot gevolg dat een aantal onderdelen niet meer 

voldoen aan de criteria voor groot onderhoud en de reeds opgebouwde voorziening valt dan ook voor deze 

onderdelen vrij. Dit geldt ook voor de reeds opgebouwde voorziening voor de huidige gebouwen voor OBC 

Elst, aangezien de ver gevorderde plannen voor de nieuwbouw voor OBC Elst nu rond is. In 2017 hebben 

er geen onttrekkingen plaatsgevonden.  

 

Voor de voorziening groot onderhoud po is rekening gehouden met het in 2017 geactualiseerde meerjaren-

onderhoudsplan.  
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2.2  Voorzieningen 

 

 

 

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Kortlopend Langlopend 

1-1-2017 31-12-2017 deel <1 jaar deel >1 jaar

2.2.1.2 Spaarverlof vo 287.130 41.617 79.914 248.834 42.353 206.481

2.2.1.2 PB50 sparen vo 351.347 246.622 66.236 531.732 13.886 517.846

2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid po 4.154 9.229 950 7.049 5.384 5.384 0

2.2.1.4 Jubilea gratificaties 198.784 208.849 44.500 6.817 356.316 44.380 311.936

2.2.1.5 Eigen risico uitkeringskosten 0 130.593 130.593 56.799 73.794

2.2.1.6 Vervanging vo 212.350 39.524 172.826 0 0 0

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 1.053.765 636.910 151.210 266.606 1.272.859 162.802 1.110.057

Groot onderhoud vo 1.650.466 119.627 873.794 896.299 108.290 788.010

Groot onderhoud po 86.056 9.896 2.826 3.111 90.015 43.318 46.697

2.2.3 Overige voorzieningen 1.736.522 129.523 2.826 876.905 986.314 151.608 834.707

Voorzieningen 2.790.287 766.434 154.036 1.143.511 2.259.174 314.410 1.944.764
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Kortlopende schulden 

 

2.4 Kortlopende schulden    

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

2.4.8 Crediteuren 313.729  353.612 

2.4.9 Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.275.554 

 

1.249.873 

2.4.10 Pensioenen 352.403  310.367 

2.4.12 Overige kortlopende schulden 200.300  195.444 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 166.396  128.927 

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 1.206.153  1.410.943 

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 584.508  557.424 

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 1.116.143  1.121.278 

2.4.19 Overige overlopende passiva 33.290  32.344 

 Kortlopende schulden 5.248.476  5.360.212 

 

 

 

   

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

 Uitsplitsing    

2.4.9.1 Loonheffing 1.265.428  1.241.659 

2.4.9.2 Omzetbelasting 10.126  8.214 

 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.275.554 

 

1.249.873 

     

 

Overige kortlopende schulden 

 

Overige kortlopende schulden bestaat uit: 

2.4.12 Overige kortlopende schulden 31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

 Eigen bijdrage uitkeringskosten  21.779  31.746 

 Inhuur personeel 49.275  29.722 

 Huur kopieerapparatuur 27.021  25.645 

 Excursies 4.553  9.291 

 Kosten uitstroom leerlingen 20.625  18.150 

 Advieskosten 23.133  12.464 

 Kosten CJP Pas 0  12.216 

 

Terugbetaling teveel ontvangen 

uitkeringen UWV 
0 

 
10.200 

 Verzuimdienstverlening 4e kwartaal 0  8.266 

 Kosten praktijkschool 8.398  7.374 

 

Nog te betalen energielasten 

december 
5.790 

 
4.568 

 Afdracht samenwerkingsverband 3.300  4.238 

 Nettolonen 464  3.827 

 Telefoon- en portokosten 1.847  2.982 

 Vacatiegeld RvT-lid 2.659  2.773 

 Afvalkosten 2.988  2.772 

 Bankkosten 1.609  2.261 

   Transport         173.441  188.495 
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Overige kortlopende schulden 

 

 

                                       Transport   

Huur sporthal 

173441 

334 

 188495 

2.025 

 

Premie vervangings-en 

participatiefonds  
4.401 

 
5.337 

 ROC A12 17.174  -3.250 

 Overige 4.950  2.837 

 Totaal overige  200.300  195.444 

 

 

Overige overlopende passiva 

 

Overige overlopende passiva bestaat uit: 

2.4.19 Overige overlopende passiva 31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

 Accountants- en administratiekosten 30.379  29.800 

 Goede doelen 2.911  2.433 

 Leerlingvereniging O19 0  111 

 Totaal overige 33.290  32.344 
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Model G Verantwoording subsidies 

G1 Verantwoording subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum   

 

Omschrijving 

 

Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag van 

toewijzing 

EUR 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

EUR 

Prestatie 

afgerond? 

   

 Subsidie voor studieverlof 2016 776587-1 20-sep-16 129.247 129.247 ja    

 Subsidie voor studieverlof 2016 774993-1 20-sep-16 34.995 34.995 ja    

 Subsidie voor studieverlof 2017 838591-1 14-apr-17 -2.088 -2.088 ja    

 Subsidie voor studieverlof 2017 848776-1 22-aug-17 -3.675 -3.675 ja    

 Subsidie voor studieverlof 2017 852083-1 20-sep-17 35.831 35.831 nee    

 Subsidie voor studieverlof 2017 862536-1 19-dec-17 4.629 4.629 nee    

 Subsidie voor studieverlof 2017 853432-1 20-sep-17 73.591 73.591 nee    

 Subsidie voor studieverlof 2017 855252-1 20-okt-17 -9.258 -9.258 ja    

 Subsidie voor studieverlof 2017 862451-1 19-dec-17 -4.329 -4.329 ja    

 
Subsidieregeling LerarenOntwikkelfonds  

LOF16-0262-

1198393 
31-mei-17 44.243 44.243 nee    

 
Subsidieregeling LerarenOntwikkelfonds  

LOF16-0101-

1160703 
30-mrt-17 47.590 47.590 nee    

 Totaal   350.776 350.776     

 

G2 

 

Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel/activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele 

overschot 

 

 

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar 

        

 Omschrijving 

 

 

Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag van 

toewijzing 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

Totale kosten 

31-12-2017 

Te 

verrekenen 

  

 Totaal   0 0 0 0   

  

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Omschrijving 

 

Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag van 

toewijzing 

Saldo  

1-1-2017 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

Lasten in 

verslagjaar 

Totale 

kosten 

31-12-2017 

Saldo nog 

te besteden 

31-12-2017 

 Totaal   0 0 0 0 0 0 
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Hoofdstuk 6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

6.1 Langlopende contracten 

 

Leverancier Looptijd contract 

Resterende 

looptijd 

Optie tot verlengen 

met een jaar Jaarbedrag 

    EUR 

Looptijd < 1 jaar     

Reproductieapparatuur 

Canon 

1-7-2017 t/m  

30-6-2018 

6 mnd Ja, hierna nog één 

optiejaar 

158.580 

Looptijd 1-5 jaar     

Van den Berg 

architecten 

1-11-2017 t/m  

verwachte oplevering 

nieuwbouw ± begin / 

medio 2020 

2,5 jaar n.v.t. 78.650 

Busvervoer 26-7-2016 t/m  

25-7-2018 

5 mnd Ja, hierna nog vier 

optiejaren 

117.640 

Salarisadministratie 01-01-2018 t/m  

31-12-2018 

1 jaar Ja, hierna nog één 

optiejaar 

83.300 

ICT hardware 

- Infotheek / 

Central Point 

- De Rolfgroep 

 

 

1-9-2016  t/m  

30-08-2019 

1-9-2016  t/m  

30-08-2019 

 

20 mnd 

 

20 mnd 

 

Ja, hierna nog twee 

optiejaren  

Ja, hierna nog twee 

optiejaren 

 

277.604 

 

136.000 

Energie 

- Eneco 

 

- DVEP 

 

1-1-2015 t/m  

31-12-2020 

1-1-2015 t/m  

31-12-2020 

 

3 jaar 

 

3 jaar 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

270.608 

 

141.000 

Looptijd > 5 jaar     

Leermiddelen Onbepaalde tijd n.v.t. Ja, stilzwijgend met 

telkens een jaar 

1.139.468 

Schoonmaakdiensten Onbepaalde tijd n.v.t. Ja, stilzwijgend met 

telkens een jaar 

590.205 

     

Totaal    2.993.055 

 

Voor de diverse vormen van dienstverlening heeft SgOMB (langlopende) overeenkomsten afgesloten. In 

de bovenstaande tabel zijn de looptijden en jaarbedragen weergegeven.  

Het contract voor busvervoer is op afroep en derhalve is voor alleen busvervoer de jaarlijkse verplichting 

opgenomen gebaseerd op de actuele jaarkosten 2017. Het contract voor ICT hardware betreft een 

raamovereenkomst en is de jaarlijkse verplichting gebaseerd op de actuele jaarkosten 2017 voor aankoop 

en inzet ICT hardware. 

 

Ten aanzien van de voorziene nieuwbouw van OBC Elst is op basis van een onderhandse aanbestedings-

procedure een regionale architect gecontracteerd met een totale voorziene contractwaarde van € 65.000 

excl. BTW op prijspeil einde werk. Betreft het honorarium voor de SO, VO+ en DO/TO-fase inclusief 

voorschotten en bijkomende kosten. 
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6.2 Verontreinigde gronden 

Uit de notariële akte van de bestuursoverdracht van 6 juli 1995, verleden bij notaris Mr. P.M. Clant te 

Bemmel, blijkt dat de bodem en/of het grondwater van het perceel Van der Duyn van Maasdamstraat 25 

te Elst (Elst, sectie K 1740) alsmede het perceel Julianastraat 17 te Huissen (Huissen, sectie I 2438) zijn 

verontreinigd. Alle feitelijke lasten en beperkingen die hier uit voort (kunnen) vloeien zijn destijds 

uitdrukkelijk door de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Over Betuwe aanvaard. 

 

6.3 Vordering OCW/LNV 

Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO, wordt een 

vordering op OCW opgenomen ter hoogte van de op balansdatum bestaande schuld aan het personeel voor 

opgebouwde vakantiegeld-aanspraken, verschuldigde pensioenpremies en loonheffingen met een 

voorgeschreven maximum van 7,5% van de personele lumpsum. De vordering is pas opeisbaar op het 

moment dat de continuïteit van de organisatie in het geding is. Aangezien er momenteel geen sprake is 

van discontinuïteit is de vordering niet in de balans opgenomen.  

 

De personele lumpsum bedraagt     € 28.919.066 

De vordering bedraagt maximaal 7,5 % van de personele lumpsum  €   2.168.930 

 

De schulden aan het personeel inzake de tot en met december opgebouwde vakantiegeld en aanspraken, 

afdracht pensioen premies en afdracht loonheffingen over de maand december bestaan uit: 

Vakantiegeld        €      873.854 

Bindingstoelage       €        84.317  

Loonheffingen december 2017      €   1.234.208 

Pensioenpremie december 2017     €      342.343 

Totaal         €  2.534.722 
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Hoofdstuk 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Financieringsstructuur 

 

De scholengroep Over- en Midden-Betuwe wordt gefinancierd vanuit de lumpsumbekostiging centrale 

overheid (rijksbijdragen) en vanuit ontvangen geoormerkte- en niet geoormerkte overheidssubsidies. Er is 

geen sprake van op de bancaire markt aangetrokken vreemd vermogen of aangegane leningen. 

 

Overheidsbijdragen 

 

 

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door met name de verhoging van de personele bekostiging van 

2,63% voor hogere werkgeverslasten (T.b.v. compensatie voor contractloonontwikkeling voor primaire 

arbeidsvoorwaarden en de premiekostenontwikkeling en overige sociale werkgeverslasten). 

 

Niet-geoormerkte subsidies 

 

Niet geoormerkte subsidies bestaan uit: 

 Niet-geoormerkte subsidies 2017  2016 

  EUR  EUR 

 Gratis lesmateriaal 1.374.786  1.340.452 

 Prestatiebox subsidie 1.222.507  931.148 

 Prestatiesubsidie VSV 54.260  76.864 

 Nieuwkomers 5.500  0 

 Leerling gebonden financiering 0  13.162 

 Na- en bijscholing leerkrachten vmbo 0  5.834 

 Buitenonderhoud 0  1.735 

 Totaal niet-geoormerkte subsidies 2.657.053  2.369.195 

 

In het schooljaar 2017-2018 zijn twee leerlingen gestart die voldoen aan het criteria voor subsidie voor 

nieuwkomers. Daarnaast betreft de ontvangen subsidie leerling gebonden financiering een oude subsidie 

die jaren op de balans heeft gestaan in verband met een mogelijke verrekening. Deze subsidie is in 2016 

afgeboekt. Daarnaast zijn er een tweetal subsidies die in 2017 geen vervolg hebben gekregen. 

 
  

3.1 Rijksbijdragen    

  2017  2016 

  EUR  EUR 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 33.983.262  32.669.489 

3.1.2 Overige subsidies OCW 2.841.313  2.561.828 

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 157.136  138.069 

 Rijksbijdragen 36.981.711  35.369.386 

 Uitsplitsing    

 Overige subsidies OCW    

 Geoormerkte subsidies 143.123  151.496 

 Niet-geoormerkte subsidies 2.657.053  2.369.195 

 Toerekening investeringssubsidies 41.137  41.137 

 Overige subsidies OCW 2.841.313  2.561.828 
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Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 

 

Ontvangen inkomensoverdracht van rijksbijdragen bestaat uit: 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

samenwerkingsverbanden 

 2017 

 EUR 

 2016 

EUR 

 Ontvangen gelden SWV v/h 

leerlinggebonden financiering 157.136 

 

138.069 

 Totaal inkomensoverdracht van 

rijksbijdragen 157.136  138.069 

 

In 2017 heeft de basisschool van het samenwerkingsverband € 37 K ontvangen in tegenstelling tot 2016 

(€ 20 K). Dat is inclusief een nabetaling over 2016 van € 5 K. 

 

 

De overige overheidsbijdragen zijn voornamelijk hoger door het versneld vrijvallen van 

investeringssubsidies die zijn geïnvesteerd in de huidige OBC Elst locaties. 

 

Overige baten 

 

In 2017 is er meer personeel gedetacheerd dan in 2016 en tevens is er nog een bedrag gefactureerd 

i.v.m. een detachering in 2016 van € 22 K . Daarnaast zijn de overige baten (3.5.10)  € 53 K hoger in 

2017 dan in 2016 (zie toelichting hieronder). 

 

De overige baten zijn t.o.v. de begroting over 2017 € 223 K hoger. € 145 K is ontstaan door detachering 

van meer personeel dan begroot en een na facturatie over 2016. Daarnaast waren de overige baten 

(3.5.10) in de begroting gebaseerd op de realisatie in 2016. De afwijking hiervan wordt hieronder 

toegelicht . 

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies    

  2017  2016 

  EUR  EUR 

3.2.2 

Overige overheidsbijdragen en –subsidies 

overige overheden 329.027 

 

317.215 

 

Overige overheidsbijdragen  

en subsidies overige overheden 329.027 

 

317.215 

     

 Uitsplitsing    

3.2.2.2 

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en 

subsidies 320.927 

 

305.740 

3.2.2.3 Overige overheden 8.100  11.475 

3.2.2 

Overige overheidsbijdragen  

en -subsidies 329.027 

 

317.215 

3.5 Overige baten                             2017                              2016 

                               EUR                               EUR 

3.5.1 Opbrengst verhuur  61.949  61.456 

3.5.2 Detachering personeel 190.601  156.122 

3.5.4 Sponsoring 100  1.488 

3.5.5 Ouderbijdragen 382.311  376.105 

3.5.8 Verkoop (onderwijs) materialen 39.847  32.627 

3.5.9 Opbrengst catering 157.766  123.874 

3.5.10 Overige 936.255  885.796 

 Overige baten 1.768.829  1.637.468 
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Overige baten 

 

Overige baten bestaan uit: 

3.5.10 Overige  2017  2016 

  EUR  EUR 

 

Bijdrage buitenschoolse activiteiten 

leerlingen 699.715 

 

572.900 

 Tijdelijke plaatsing leerlingen 27.553  87.296 

 ROC A12 41.032  52.583 

 Cluster 1 en 2 leerlingen 35.826  29.971 

 vmbo on stage 8.500  26.500 

 IB examens/examentraining 21.555  20.470 

 Platform bijdragen 6.000  10.783 

 Huiswerkklas 10.680  8.689 

 Mediatheek 4.187  5.184 

 Boekenfonds 2.011  5.063 

 Schadevergoedingen 2.664  3.393 

 Vrijval investeringssubsidies 1.577  1.577 

 Verkoop vaste activa 424  265 

 Overige 74.531  61.122 

 Totaal Overige 936.255  885.796 

     

In 2017 zijn er meer excursies geweest dan in 2016, dit komt ook terug aan de kostenkant. Anderzijds 

waren er in 2016 meer leerlingen die instroomden na 1 oktober, waardoor de doorbelasting aan andere 

scholen hoger was dan in 2017. 

 

Lasten 

 

 

4.1 Personeelslasten

2017 2016

EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 28.175.956 28.109.275

4.1.2 Overige personele lasten 2.049.218 1.830.265

4.1.3 Ontvangen vergoedingen -170.637 -163.996

Personeelslasten 30.054.537 29.775.544

Uitsplitsing

4.1.1.1 Lonen en salarissen 22.081.532 22.425.821

4.1.1.2 Sociale lasten 2.889.735 2.925.523

4.1.1.3 Premies Participatiefonds (po) 23.361 37.151

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds (po) 39.142 21.709

4.1.1.5 Pensioenlasten 3.142.185 2.699.071

Lonen en salarissen 28.175.955 28.109.275

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 370.304 74.390

4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 530.561 482.365

4.1.2.3 Overige 1.148.353 1.273.510

Overige personele lasten 2.049.218 1.830.265

4.1.3.1 Ontv. vergoedingen Participatiefonds (po) 0 0

4.1.3.2 Ontv. vergoedingen Vervangingsfonds (po) 39.601 28.692

4.1.3.3 Overige uitkeringen, die de personele lasten verminderen131.036 135.304

Ontvangen vergoedingen 170.637 163.996
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De personele lasten zijn hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn de 

gestegen pensioen- en sociale premies (€ 660 K hoger dan begroot), hetgeen weer enigszins  

gecompenseerd wordt door de lagere inzet in personeel dan begroot via verloning. Kosten personeel niet 

in loondienst is € 246 k hoger dan begroot.  

De dotatie aan personele voorzieningen is t.o.v. 2016 € 294 K hoger. In 2016 is er een correctie geweest 

van de voorziening PB 50 uren van € 187 K (vrijval) , aangezien de stand per 1 januari 2016 te hoog 

was. Tevens was er in 2016 per saldo een vrijval uit de voorziening langdurig zieken van € 52 K, terwijl 

er in 2017 sprake is van per saldo een dotatie van € 120 K.  

 

Personeel 

De scholengroep heeft gemiddeld in 2017 520 medewerkers (405,12fte) in dienst. In 2016waren 

gemiddeld 534,1 medewerkers (416,6 fte) in dienst (dit is inclusief de Dr. Lammerts van Buerenschool). 

De WNT wordt toegelicht onder hoofdstuk 9.3. 

 

Personeel niet in loondienst 

Het merendeel van de kosten in 2017 zijn gemaakt vanwege vervanging van medewerkers die langdurig 

afwezig zijn door zwangerschap en/of ziekte.  

 

Overige 

Overig bestaan uit: 

4.1.2.3 Overige 2017  2016 

  EUR  EUR 

 Cursuskosten 353.725             374.768  

 Uitkeringskosten collectief deel 330.444             354.684  

 Maaltijden en consumpties tijdens werktijd 94.632             131.241  

 Uitkeringskosten eigen risico 85.657               78.615  

 Kosten verwerking salarisadministratie 71.079               80.615  

 Kosten medische begeleiding personeel 60.901               48.442  

 Wervingskosten personeel 7.563               44.005  

 Mobiele telefoon in bruikleen 31.167               40.754  

 Personeelsactiviteiten 54.510               39.617  

 Geschenken (incl. eindheffing ) 44.727               33.575  

 Arbovoorzieningen 13.991               18.176  

 Overige devices 0  59 

 Belasting en premies voorgaande periode -5.645                        -4.699  

 Mutatie openstaande verlofuren 7.355              -2.446  

 Overige -1.753  36.104  

 Totaal overig 1.148.353  1.273.510 

 

De overige personele lasten zijn lager ten opzichte van de begroting 2017. Oorzaken zijn m.n. de lagere 

uitkeringskosten collectief deel, doordat het landelijk bedrag is bijgesteld door DUO (€ 35K lager dan 

begroot). Tevens zijn er onvoorziene personeelskosten begroot in 2017 van € 40K, doordat de personele 

kosten in 2016 zo hoog waren. Echter, de andere personeelskosten die in de begroting waren opgenomen 

bleken voldoende te zijn in 2017. 
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Afschrijvingen  

Afschrijvingen bestaan uit: 

 

De afschrijvingen 2017 zijn nagenoeg conform de begroting, ondanks dat er voor OBC Elst versneld 

wordt afgeschreven in de investeringen die in de gebouwen hebben plaatsgevonden i.v.m. de 

voorgenomen nieuwbouwplannen. Het uitstellen van investeringen in 2017 heeft ertoe geleid dat er 

minder reguliere afschrijving heeft plaatsgevonden dan voorzien.  

 

 

De huisvestingslasten zijn circa € 966K lager dan begroot. Het grootste deel wordt veroorzaakt door de 

voorgenomen nieuwbouwplannen voor OBC Elst. De opgebouwde groot onderhoud voorziening voor 

huidige OBC Elst locaties zijn in 2017 als vrijval verwerkt. Eveneens zijn een aantal andere onderdelen 

niet meer in de MJOP opgenomen en zijn eveneens vrijgevallen.  De onderhoudsuitgaven zijn € 50K lager 

dan voorzien, net als de huurlasten (€ 13K). Schoonmaakkosten zijn hoger door het vertrek van de 

schoonmaakster op een van de scholen, waardoor dit door een extern bedrijf is overgenomen.  

 

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 

In 2017 is het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd. Een bedrag van € 303.833 is vrijgevallen uit de 

voorziening, doordat deze onderdelen niet meer zijn opgenomen in de MJOP. Daarnaast is er een bedrag 

van € 569.961 vrijgevallen uit de voorziening door de nieuwbouw van OBC Elst. 

  

 

4.2 Afschrijvingen  

 

 

  2017  2016 

  EUR  EUR 

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste lasten 1.047.591  1.034.260 

  2017  2016 

  EUR  EUR 

 Gebouwen 267.471  201.034 

 Terreinen 4.838  4.838 

 Inventaris en apparatuur 647.841  695.209 

 Overige materiële vaste activa 127.441  133.179 

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 1.047.591  1.034.260 

4.3 Huisvestingslasten    

  2017  2016 

  EUR  EUR 

4.3.1 Huur 241.137  266.791 

4.3.2 Verzekeringslasten 1.831  0 

4.3.3 Onderhoud 522.426  610.375 

4.3.4 Energie en water 501.188  451.095 

4.3.5 Schoonmaakkosten 662.855  638.763 

4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van 

huisvesting 
110.959 

 
109.414 

4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud -747.382  130.048 

4.3.8 Overige 82.250  204.949 

 Huisvestingslasten 1.375.264  2.411.435 
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4.4 Overige lasten  

 

 

  2017  2016 

  EUR  EUR 

4.4.1 Administratie- en beheerlasten 1.363.301  1.526.959 

4.4.2 Inventaris en apparatuur  350.270  331.164 

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen  1.399.295  1.547.996 

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen -223  -691 

4.4.5 Overige 1.452.513  1.384.662 

 Overige lasten 4.565.156  4.790.090 

 

T.o.v. de begroting 2017 zijn de overige lasten € 360 K lager. In de begroting 2017 is rekening gehouden 

met een bovenschools budget bij de bestuurder van € 161 K aan innovatie ontwikkelingen. Hiervan is niet 

alles onder de overige instellingslasten gepresenteerd, maar vooral onder interne uren, dan wel als 

investeringen. Daarnaast zijn er, doordat de locaties meer dan 4 jaar lesboeken van Iddink hebben 

gebruikt, creditnota’s ontvangen met een totaal bedrag van € 54 K. 

Eveneens zijn er voor de vaksecties minder uitgaven gedaan dan begroot. Een verschil t.o.v. de begroting 

van circa € 56 K. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een veelvoud van posten waaronder open 

dag, teambudgetten en pr/marketingkosten, waarvan de uitgaven lager zijn geweest dan is begroot. 

 

 

Administratie en beheerlasten 

Administratie en beheerlasten bestaan uit: 

4.4.1 Administratie en beheerlasten 2017  2016 

  EUR  EUR 

 Administratie en beheer 1.033.482  1.199.259 

 Advieskosten 210.016  209.983 

 Telefoon- en portokosten e.d. 50.070  56.756 

 Accountantskosten 44.925  38.595 

 Kantoorartikelen 24.808  22.366 

 Totaal overige 1.363.301  1.526.959 

     

 

 

Inventaris en apparatuur  

 

Inventaris en apparatuur bestaat uit: 

4.4.2 Inventaris en apparatuur 2017  2016 

  EUR  EUR 

 Inventaris 188.210  149.635 

 Apparatuur 162.060  181.529 

 Totaal overige 350.270  331.164 

 

Overige  

 

Overige bestaat uit: 

4.4.5 Overige 2017  2016 

  EUR  EUR 

 Buitenschoolse activiteiten 878.974  793.192 

 Contributies 140.410  141.947 

 Kantinekosten 129.577  108.305 

 Schoolgebonden uitgaven 110.241  127.462 

 Uitstroom leerlingen  93.493  119.577 

 Abonnementen 34.027  29.690 
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 Bibliotheek / mediatheek 28.525  28.883 

 Verzekeringen 21.526  22.722 

 Representatiekosten 12.307  10.021 

 Schoolkrant 3.434  2.861 

 Totaal overige 1.452.514  1.384.660 

 

     

 Specificatie honorarium accountant 2017  2016 

  EUR  EUR 

5.1 Onderzoek jaarrekening 2016 Mazars 38.627  35.798 

 Onderzoek interim controle 2017 Flynth 14.520   

5.3 Adviesdiensten op fiscaal terrein 1.815  3.985 

 Accountantslasten 54.962  39.783 

     

 

Hierboven zijn de kosten gepresenteerd met betrekking tot het desbetreffende boekjaar 2017.  

Het totaal van het door het netwerk van de beide genoemde accountantsorganisaties in rekening gebrachte 

honoraria in 2017, bedraagt € 54.962,=. In 2017 heeft er een wisseling van controlerend accountants-

kantoor plaatsgevonden op basis van een aanbestedingsprocedure vanuit de RvT waardoor het zichtbaar 

is dat er twee verschillende accountantskantoren aanwezig zijn geweest. De adviesdiensten op fiscaal 

terrein worden op basis van noodzaak ingehuurd. 

Op de balans is een reservering opgenomen van € 29.300,=. 

 

Financieel baten en lasten 

 

 
  

6 Financiële baten en lasten    

  2017  2016 

  EUR  EUR 

6.1 Rentebaten 69.780  114.656 

6.2 Rentelasten (-/-) 27.704  41.794 

 Financiële baten en lasten 42.076  72.862 

     

 Uitsplitsing    

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 19.024  44.343 

6.1.4 Opbrengst van vorderingen ter zake van 

vaste activa en effecten 50.756 

 

70.313 

 Rentebaten 69.780  114.656 

     

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 0  0 

6.2.2 Waardeverminderingen financiële vaste 

activa en effecten 27.704 

 

41.792 

 Rentelasten 27.704  41.792 
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Hoofdstuk 8 Gebeurtenissen na balansdatum 

Ten aanzien van gebeurtenissen na de balansdatum kan worden gemeld dat op 9 januari 2018 de 

gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen, het 

Collegevoorstel voor een aanvullend krediet nieuwbouw OBC Elst heeft goedgekeurd.  

In dit Collegevoorstel is mede opgenomen de inzet van extra middelen (ten bedrage van € 1,25 mljn) door 

de scholengroep ten behoeve van energie beperkende maatregelen (BENG – Bijna Energie Neutraal 

Gebouw). Op basis van dit besluit en het voorziene tijdpad van nieuwbouw, zijn de investeringen in de 

gebouwen van OBC Elst versneld afgeschreven. Het effect van deze beslissing op de jaarrekening 2017 

bedraagt € 559.407 positief. 
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Hoofdstuk 9 Verplichte toelichting 

9.1 Model E: Verbonden & samenwerkende partijen     

 

Verbonden partij Aard van transactie 
Omvang van 

de betrekking 
Context 

Platform vmbo 

Dienstverlening en Producten 

(D&P) 

Voorzitterschap Bestuur 

en Raad van Toezicht 

€ 0,00 Landelijk platform t.b.v. vmbo intersectorale profielen. 

Permanente detachering van één beleidsmedewerker vanuit de 

SgOMB. 

 

Stichting 

Samenwerkingsverband 

V(S)O 25.06 

Bestuurslid van stichting € 0,00 Het Samenwerkingsverband betreft de VO- en VSO-scholen die in 

de regio samenwerken op het gebied van passend onderwijs en 

gevormd worden door de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, 

Lingewaard, Renkum en een deel van de gemeente Rheden. 

 

 

 

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

 

Volg-

nummer 

Statutaire naam Juridische 

vorm  

Statutaire zetel Contract 

onderwijs 

Contract 

onderzoek  

Onroerende 

zaken 

Overige Deelname 

          % 

1 Stichting SWV Passend 

Onderwijs V(S)O 25.06 

Arnhem 

Stichting 
Gemeente 

Arnhem  
  

 

 n.v.t. 

2 Stichting vmbo 

Dienstverlening & 

Producten 

Stichting 
Gemeente 

Deventer 
n.v.t. n.v.t. 

 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 
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9.2 Segmentatie 

 

Segmentatie staat voor een nadere uitsplitsing van de jaarcijfers naar bedrijfsonderdelen 

in situaties waar dit de inzichtelijkheid van de verantwoording ten goede komt. Omdat er sprake is van 

meerdere onderwijssectoren is segmentatie verplicht voor de Scholengroep. Hierna wordt een nadere 

uitsplitsing gegeven van de jaarcijfers naar bovenschools, VO en PO.  

 

 

 
 

 

 
  

Segmentatie

Staat van baten en lasten Bovenschools VO PO Totaal

Baten

Rijksbijdragen 2.559.453 33.343.028 1.079.231 36.981.711

Subsidies overige overheden 328.550 477 329.027

Overige baten 117.533 1.630.028 21.268 1.768.829

Totaal baten 2.676.986 35.301.606 1.100.976 39.079.567

Lasten

Personeelslasten 1.968.816 27.132.716 953.005 30.054.537

Afschrijvingen 35.233 976.564 35.795 1.047.591

Huisvestingslasten 1.153 1.314.020 60.091 1.375.264

Overige lasten 387.283 4.080.446 97.428 4.565.156

Totaal lasten 2.392.484 33.503.745 1.146.319 37.042.548

0

Saldo baten en lasten 284.502 1.797.861 -45.343 2.037.020

Financiële baten en lasten

Financiële baten 69.697 82 69.780

Financiële lasten 27.704 27.704

41.993 0 82 42.076

Resultaat 326.495 1.797.861 -45.261 2.079.095
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9.3 WNT-verantwoording 2017 Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 

 

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 Scholengroep Over- en 

Midden-Betuwe van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs. Het 

bezoldigingsmaximum in 2017 voor Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is € 153.000. Het 

weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang 

(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 

omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-

maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de 

overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. 

 

Bezoldiging topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 Dhr. H.A. Grimmius 

Functie(s) Voorzitter College van Bestuur 

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 

Gewezen topfunctionaris?1 Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?2 Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning 135.288 

Belastbare onkostenvergoedingen  0 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.711 

Totaal bezoldiging 152.999 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 3 153.000 

Motivering indien overschrijding n.v.t. 

  

Gegevens 2016  

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 

  

Bezoldiging 2016  

Beloning 138.811 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.196 

Totaal bezoldiging 2016 154.007 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2016 

152.000 

Motivering indien overschrijding N.a.v. de publicatie van de rekentool en schema’s overgangsrecht op 28 

februari 2017 op de website topinkomens.nl is meer duidelijkheid 

gekomen over de interpretatie van het overgangsrecht. Als gevolg hiervan 

was er sprake van een terugbetalingsverplichting ad. € 2.007. In 2017 is 

dit na constatering gecorrigeerd en voldaan. 

                                                

1 Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en 

bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze 

periode van functie vervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.  

2 Indien ‘ja’: afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het 

gaat om een extern ingehuurde functionaris) 

3 � =
� ∙ � ∙ �

�	

 waarbij: x = voor instelling geldend bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 

Dhr. Drs.  

B.H.T. 

Roodink 

Mw. mr. 

S.A.B.D. 

Gosselt  

Mw. mr.  

N. Stommels 

Dhr. Drs.  

J.V.C.T. van 

Duren RC 

Mw. P.M. 

Schouten 

Dhr. Drs. Th. 

Verwoert RA  

Dhr. Drs.  

B. van Lingen 

Functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Duur dienstverband  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 20/12 

        

Bezoldiging        

Bezoldiging   8.250   5.500   5.500   5.500   5.500   5.500   5.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 4 

22.950 15.200 15.300 15.200 15.300 15.300 14.839 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totaal bezoldiging 8.250 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

Motivering indien overschrijding:  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

        

Gegevens 2016        

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/8 – 31/12 1/8 - 31/12 1/1 – 31/12 

        

Bezoldiging 2016        

Beloning 8.250 5.500 5.500 5.500 2.292 2.292 5.500 

Belastbare onkostenvergoedingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totaal bezoldiging 2016 8.250 5.500 5.500 5.500 2.292 2.292 5.500 

 

                                                
4 � = 15% of 10% van 

�  ∙ �

�	

 waarbij: x = voor instelling geldend bezoldigingsmaximum en b = functieduur in kalenderdagen 

5 In de jaarrekening moeten onverschuldigde betalingen die per jaareinde nog niet zijn terugbetaald worden opgenomen als vordering op de betrokken topfunctionaris. De onverschuldigde betaling hoeft alleen in de WNT-verantwoording 

opgenomen te worden als deze voor het vaststellen van de jaarrekening nog niet volledig is terugbetaald. In dat geval kunt u bij ‘beloning plus belastbare onkostenvergoedingen’ het bedrag opnemen waarop het onverschuldigde betaalde 

bedrag reeds in mindering is gebracht. Zie ook artikel 5, zesde lid, onderdeel b, Uitvoeringsregeling WNT. 
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9.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 

 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe  

 

 

Vaststellen van de jaarrekening 

 

Bemmel d.d. 4 juni 2018 

 

 

 

 

Dhr. H.A. Grimmius, Voorzitter College van Bestuur  

 

 

 

 

Goedkeuren van de jaarrekening  

 

Bemmel d.d. 12 juni 2018 

 

 

 

 
Dhr. B.H.T. Roodink,      Mevr. mr. S.A.B.D. Gosselt 

Voorzitter Raad van Toezicht    Lid Raad van Toezicht 

 

 

 

 

Mw. mr. N. Stommels     Dhr. Drs. J.V.C.T. van Duren RC 

Lid Raad van Toezicht     Lid Raad van toezicht 

 

 

 

 

Mw. P.M. Schouten     Dhr. Drs. Th. Verwoert RA 

Lid Raad van toezicht     Lid Raad van Toezicht 
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Deel 3 Overige gegevens 
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Hoofdstuk 1 Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming 

Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Hoofdstuk 3 Gegevens over de rechtspersoon 

 

Naam:   Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

 

 

Adres:   De Heister 1, 6681 CV Bemmel 

 

 

Telefoon:  0481 – 47 05 55 

 

 

E-mailadres:  info@scholengroepomb.nl 

 

 

Internetsite:  www.sgomb.nl 

 

 

Bestuursnummer: 41440 

 

 

Contactpersoon: Dhr. H.A. Grimmius 

 

 

BRIN nummers: 00TM Hendrik Pierson College Zetten VO 

   07OZ Dr. Lammerts van Buerenschool BO 

   17IM Over Betuwe College VO 

    

 


