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1. Leeswijzer

Ons strategisch beleidsplan vormt het uitgangspunt van ons handelen. ln het jaarplan 2Ol5
zijn doelen en ijkpunten beschreven voor Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering. ln dit
jaarverslag leggen we verantwoording af over de mate waarin onze ambities bereikt zijn.
Tenslotte presenteren we de financiële resultaten.

De financiële paragraaf is in deze versie van ons jaarverslag beperkt gehouden; in de ver-
antwoording richting Ministerie van OCW zijn we dieper op cijfers ingegaan en zijn álle ver-
plichte onderwerpen aan de orde gekomen. Deze jaarrekening is als bijlage bijgevoegd.

Dit jaarverslag is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 22 juni
2016 en door de directeur-bestuurder op 23 juni 2016 vastgesteld.

P.A, de Visser,
d irecteur-bestuurder

Meppel, 23 juni 2016
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2. Inleiding

2Ol5 was het jaar waarin we hard gewerkt hebben aan de kwaliteit van ons onderwijs en van
onze organisatie, aan de borging daarvan, aan de totstandkoming van ons nieuwe strate-
gisch beleidsplan, aan de renovatie van onze locatie in Diever en aan Stad & Esch als lerend
systeem. Maar 20'15 was ook het jaar waarin onze jonge collega Jonate Haanstra plotseling
overleed. Het was een ingrijpende gebeurtenis, die we met onze collega's en onze leerlingen
en de ouders van Jonate intensief doorleefd hebben.

2.1. De structuur van de organisatie

Binnen de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe is een institutionele scheiding aangebracht
tussen de bestuurlijke functie en de toezichthoudende functie. De directeur-bestuurder fun-
geert als het bevoegd gezag. De directeur-bestuurder heeft alle bestuurlijke bevoegdheden,
voor zover de statuten deze niet bij andere bestuurlijke organen, zoals de Raad van Toe-
zicht, belegt. De Raad stelt het algemeen beleid vast en houdt toezicht op de vaststelling en
de uitvoering van het verdere beleid. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder op
de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad
heeft daarvoor ten aanzien van een aantal besluiten van de directeur-bestuurder goedkeu-
ringsbevoegdheid. Bovendien heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid om de accoun-
tant aan te wijzen en geeft de Raad invulling aan het werkgeverschap richting de directeur-
bestuurder (conform de code "Goed onderwijsbestuur" van de VO-raad).

Daarnaast is er een relatie met de gemeenteraden van Meppel en Westerveld. De gemeente-
raden hebben een toezichthoudende rol vanuit de verantwoordelijkheid voor voldoende
openbaar onderwijs in de gemeenten. Dan gaat het om goedkeuring van de statuten, de be-
noeming van de leden van de Raad van Toezicht op bindende voordracht en het recht en de
plicht om in te grijpen bij wanbeleid. De Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe legt via het jaar-
verslag verantwoording af.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie van de gehele organisatie en
geeft daarbij leiding aan de drie directeuren van de stichting, de directeur Onderwijs, de di-
recteur Personeel en de directeur Bedrijfsvoering. Met ingang van schoolj aar 2015-2016 wer-
den de functies van directeur Onderwijs en directeur Personeel samengevoegd tot een
nieuwe functie: directeur Onderwijs en Personeel. De directeuren hebben een opdracht die is
vastgelegd in een (jaarlijks) managementcontract. Binnen vastgestelde grenzen hebben de
directeuren het recht en de plicht om alles te doen om hun opdracht te realiseren. Hiervoor
is het zogeheten policy-governance-model van John Carver gebruikt. Binnen juridisch ka-
ders zijn specifieke bevoegdheden gemandateerd aan de desbetreffende directeuren. Stad
& Esch is gevestigd in Meppel op het Onderwijspark Ezinge (Praktijkschool, Beroepencollege
en Lyceum) en in Diever. Binnen Stad & Esch hebben vijf deelschoolleiders de dagelijkse lei-
ding over deelscholen en teams van docenten en onderwijsondersteuners. Binnen bedrijfs-
voering wordt door twee stafhoofden en de controller leiding gegeven aan de teams van
medewerkers. De directeur-bestuurder en de directeuren worden beleidsmatig en admini-
stratief ondersteund door de bestuurssecretaris.

Parallel aan de bestuurlijke structuur is er een medezeggenschapsstructuur, waarbinnen ou-
ders, leerlingen en personeelsleden betrokken zijn bij de besluitvorming. Er een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad en binnen Stad & Esch Diever is er een deelraad ac-
tief. Een afvaardiging van de leden van de deelraad hebben zitting in de gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad.
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Adresgegevens
. Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, Postbus 178,7940 AD Meppel

I 0522 . 263275, e info@stadenesch.nl, i www.stadenesch.nl
. Stad & Esch & Lyceum, Meppel - vmbo tl, havo, atheneum, vwo+, gymnasium
' Stad & Esch & Beroepencollege, Meppel -voorbereidend mbo basis en kader (lwoo mo-

gelijk)
. Stad & Esch & Praktijkschool, Meppel - praktijkonderwijs
. Stad & Esch & Diever, Diever - onderbouw vmbo, havo en atheneum en bovenbouw tl en

havo

2.2. De structuur van de organisatie

De Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe is een organisatie voor openbaar voortgezet onder-
wijs. ln het Handboek Governance wordt beschreven hoe de ruimte die wet- en regelgeving
bieden, wordt ingevuld en wie daarbij op welke momenten betrokken is en beslissingen
neemt.

2.3. Raad van Toezicht

De samenstelling:

de heer J.W. Kromdijk, voorzitter
de heer G. ter Braake
mevrouw E. Hafkamp
de heer L. ter Heide (afgetreden per 1 juli 2015)
mevrouw M, Peters
mevrouw J. Drok
de heer J. Wolters (toegetreden per 1 juli 2015)

De Raad kwam in 2015 zes keer voor een reguliere vergadering bijeen. Twee keer werd met
de GMR en met de interne controller overlegd: een keer mét en een keer zónder de direc-
teur-bestuurder. Naast de reguliere vergaderingen waren er ook drie bijeenkomsten waarin
op een informele wijze informatie werd uitgewisseld of een thema werd verkend. ln deze bij-
eenkomsten kwamen de thema's passend onderwijs en persoonlijk leiderschap aan de orde
en heeft de directeur de Raad feedback gevraagd op het proces om te komen tot een nieuw
strategisch beleidsplan. Deze bot-sessies ("benen op tafel") werden door zowel Raad van
Toezicht als door directeur-bestuurder als zeer waardevol ervaren.

Naast de min of meer reguliere onderwerpen als jaarverslag en jaarrekening, management-
rapportages, stand van zaken renovatie van de school in Diever, toetsing risicoprofiel, jaaraf-
spraken met en beoordeling van de directeur-bestuurder, werd in alle vergaderingen stilge-
staan bij belangrijke thema's die binnen Stad & Esch spelen.

Vanuit de Raad van Toezichl zijn er drie commissies actief:

De Remuneratiecommissie heeft in januari het functioneringsgesprek met de directeur-
bestuurder gevoerd.
De Auditcommissie is in 2Ol5 zeven maal bijeen geweest. De belangrijkste thema's die
besproken werden, betreffen de begroting, de jaarrekening, de leermiddelen, de devices
en het keuzetraject voor een nieuwe accountant per I januari 2016.
De commissie Onderwijskwaliteit kwam in 2015 vier keer bijeen rondom thema's als de
kwaliteitskaart, het toetsingskader en het kwaliteitsbeleidsplan Stad & Esch dat op I juli
2016 gereed moet zijn. De twee leden van deze commissie hebben de VTOI-training
"toezien op sturing en onderwijskwaliteit" gevolgd.

De accountant was drie keer te gast.

ln het kader van professionalisering en good governance evalueert de Raad van Toezicht
jaarlijks zijn eisen functioneren. De Raad van Toezicht \to[H'yÃB^ÊÊ,.Vrg5B5¿pJ,igrvan 
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houders in Onderwijsinstellingen. De VTOI houdt de Raad op de hoogte van actuele ontwik-
kelingen over governance in het onderwijs en biedt scholing aan.

Besluiten
De Raad van Toezicht nam in 2015 de volgende besluiten

2.4. Kwaliteit

Om onze ambities en doelen te kunnen bereiken, verwachten wij van elkaar dat alle betrok-
kenen bij Stad & Esch zich continu bewust zijn van het belang van een goede onderwijskwa-
Iiteit, kritisch zijn op de geboekte resultaten, successen willen vieren en zich inspannen om
deze continu te verbeteren. Stad & Esch wil haar doelen bereiken tot tevredenheid van ons-
zelf, de overheid en andere externe stakeholders en onze leerlingen en ouders. We hebben
aan het begrip kwaliteit onze eigen lading gegeven verwoord in de volgende ambitie:

We willen dat onze onderwijsdoelen worden gehaald én persoonlijke ambities van leer-
lingen en medewerkers worden waargemaakt, We willen ons continu verbeteren en víe-
ren behaalde doelen om vervolgens verder te groeien.

ln het kwaliteitsbeleidsplan beschrijven we onze systematische kijk op kwaliteit. De conti-
nue verbetering van onze kwaliteit in een lerende omgeving staat centraal. Binnen Stad &
Esch is kwaliteit gekoppeld aan het leren van leerlingen. Het onderwijskundig gesprek is
daarbij een belangrijk instrument. We maken gebruik van een systematische PDCA-cyclus
die leidt tot kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.

Ons kwaliteitsbeleid is systematisch. Dit betekent dat we werken met behulp van vastge-
legde processen en procedures. Ons kwaliteitsbeleid kent een planmatige opzet waarbij
betrokkenen in de fase van beeldvorming en oordeelvorming worden betrokken, zodat
een gedragen, in co-creatie gevormd beleid kan worden vastgesteld (besluitvorming). De
afgesproken doelen vanuit een gedeelde visie worden systematisch getoetst. We bena-
deren kwaliteit systematisch vanuit de elementaire vragen:

Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat? (meten en verantwoording)
Vinden anderen dat ook? (externe legitimering)
Wat doen we met die wetenschap? (consolidering of verbetering)

De managementdashboarden van Qlikview en Libelle voor Magister, Afas-P en Afas-F
vormen de basis voor de managementrapportages.

VOOR \^/AARI\I ERKI NGS DOFLEINDEN
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Datum Besluit
21-01-2015 Goedkeurinq iaarplan en beqrotinq 2Ol5
21-01-2015 Handboek Governance: toevoeging H'l1b - Verbinding met de organisatie
21-01-201s Handboek Governance: Hl4 - Rooster van aftreden
23-O4-2015 Benoeming dhr. J. Wolters als lid RvT per 1 juni 2Ol5
23-O4-201s Vaststelling verslag functioneringsgesprek directeur-bestuurder
24-6-2015 Goedkeuring jaarverslag en iaarrekening 2014
24-6-2015 Goedkeuring meeriarenbesrotì nq 2015-2019
29-9-201s Reglement commissie onderwijskwaliteit wordt toeqevoeqd aan Handboek Governance
29-9-2015 Bestuurdersaansprakeliikheid wordt verhooqd; Fonds de Visser wordt toeqevoeqd
29-9-201s Handboek Governance: Hl4 - Rooster van aftreden
29-9-2015 Handboek Governance: toevoeging in Hl9 - Taken en verantwoordelijkheden directeur-

bestuurder
8-12-201s Reglement auditcommissie wordt toeqevoeqd aan Handboek Governance
B-12-2015 Accountantsselectie: controleopdracht wordt voor 3 jaar verstrekt aan BDO
8-12-2015 Goed keu ri n g strateg isch beleidspla n 2O15-2O2O
8-12-2015 Goedkeuring jaarplan 2O16 inclusief financiële stukken (investeringsbegroting en liquidi-

teitsbegrotinq)
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3. Missie, visie en identiteit

3.1. lnleiding

Enigszins vertraagd door de verhuizing naar het Onderwijspark Ezinge zijn we in januari
2O15 gestart met een uitgebreide evaluatie van de strategisch beleidsperiode 2011-2O15. De
groep medewerkers die in 2011 aan de basis stond van onze missie, visie en identiteit (de
groep Diever-1), heeft bij dit evaluatieproces en de herijking een belangrijke initiërende rol
gespeeld. Om een meer evenredige verdeling over de medewerkers te krijgen, werd de
groep Diever-l uitgebreid. Zo ontstond de groep Diever-2, bestaande uil 22 leraren,2 on-
derwijsondersteuners, I deelschoolleider, de directeur Onderwijs en Personeel en de direc-
teur-bestu urder.

Wij hebben onze missie, visie en identiteit tegen het licht gehouden. De overall conclusie
daarvan is dat we vier jaar geleden met elkaar een ambitie hebben kunnen formuleren die
nog staat als een huis én waarbij mensen zich ook aangesloten voelen. Aanvankelijk had een
grote meerderheid de overtuiging dat we wat we met elkaar bedacht hadden ook tot werke-
lijkheid gingen maken. Terugblikkend is, naast de hectiek rond de op handen zijnde verhui-
zing, vooral de leidraad 'Sfad & Esch & zo gaan we het doen'een breekpunt geweest in het
draagvlak voor ons plan. De titel van de leidraad sloot achteraf gezien niet aan bij de geko-
zen veranderkundige strategie om vanuit het principe van co-creatie maximale ruimte aan
medewerkers te schenken om het hoe in te vullen.

Een andere belangrijke conclusie is dat we bij het opstellen van onze missie en visie in 2011
hebben nagelaten de voor Stad & Esch wezenlijke kernbegrippen te laden met eenzelfde be-
tekenis voor heel Stad & Esch.

ln het nieuwe strategisch beleidsplan worden missie, visie en identiteit gekoppeld aan de
ambities van het sectorakkoord VO en hebben we onze strategische doelen geformuleerd. ln
de jaarplannen van de deelscholen, van de professionele leergemeenschappen en van be-
drijfsvoering wordt de bijdrage aan onze strategische doelen uitgewerkt in doelen per
schooljaar.

Naast de bijeenkomsten met Diever-2 zijn in het eerste halfjaar van 20'15 diverse activiteiten
ontplooid met deelschoolleiders en stafhoofden, met ouders/verzorgers, met onze externe
stakeholders en natuurlijk met groepen leerlingen uit alle deelscholen. Tijdens een bijeen-
komst in juni zijn de herijkte missie, visie, identiteit en strategische doelen uitvoerig bespro-
ken en gevalideerd met alle medewerkers. ln de periode tussen zomer en herfst zijnze geva-
lideerd door ouders/verzorgers, leerlingen en onze externe stakeholders.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft op 15 december 2015 zijn instemming
verleend en de Raad van Toezicht heeft op 8 december 2O15 zijn goedkeuring gegeven. Het
strategisch beleidsplan 2016-2020 is op 16 december 2O15 door de directeur-bestuurder
vastgesteld en is het eindproduct van het hierboven beschreven proces, en vormt daarmee
tevens ons meerjarige schoolplan.

3.2. Missie en visie

De uitgangspunten van ons strategisch beleidsplan worden via het jaarplan vertaald in doe-
len en ijkpunten. De teams en professionele leergemeenschappen (PLG's) dragen via hun
(jaar)plannen bij aan het realiseren van deze doelstellingen.

VOOR WAARIVËRI<f NGSDOELEINDEN
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De 2lste eeuw vraagt veel van leerlingen
Om goed in te kunnen spelen op de voortdurend verande-
rende samenleving moeten de leerlingen aan vele compe-
tenties voldoen, waaronder mediageletterd zijn, beschik-
ken over probleemoplossend vermogen, kritisch zijn en
kunnen samenwerken.

Passie als brandstof voor talenten
Leerlingen en medewerkers krijgen kansen om optimaal hun mogelijkheden en talenten te
onderzoeken, te benutten en hierbij te werken vanuit hun hart.

Persoonliik maken als standaard
Naast het behalen van kerndoelen en eindtermen, krijg je op Stad & Esch alle ruimte om aan
je eigen ontwikkeling als mens, ook in relatie tot anderen, te werken.

Creativiteit als sleutel tot succes
Elkaar stimuleren en voortdurend prikkelen om vanuit kansen en mogelíjkheden steeds iets
nieuws te creören en te beleven.

Ruimte voor lef
Dat je wordt uitgedaagd om een eigen weg te volgen; dus stellen we vertrouwen in jou en
krijg je de ruimte om te experimenteren.

Kwalitatief goed onderwijs met een hoog rendement is vanzelfsprekend het doel. Bij Stad &
Esch draait het om de passie voor leren en groeien. De missie en visie vormen dé
bouwstenen, het DNA, van Stad & Esch en zijn zichtbaar en voelbaar in onze identiteit, ons
onderwijs en ons dagelijks handelen.

3.3 ldentiteit

ldentiteit is de kern. Het zit diep van binnen. Maar het komt naar buiten met alles wat we
denken, doen, zeggen en ondernemen.

Soms lijkt het wel of alles in beweging is. Maar als ie beter kijkt, zie ie een aantal mega-
trends die de richting wijzen. Ze geven houvast bii het bouwen aan onze school.

De wereld is behoorlijk veranderd de laatste vier jaar. En dat betekent dat de trends zijn her-
ijkt. We hebben na toetsing aan de vier pijlers van onze visie vier nieuwe trends gekozen die
in lijn liggen met de vorige vier (elkaar helpen, beleving, luister naar mij en transparantie).
Trends en pijlers versterken elkaar.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Trend: Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over zuinig zijn op de omgeving, op elkaar en op jezelf. Basis voor duur-
zaamheid is het onderlinge vertrouwen én de wil om samen te werken aan het beste resul-
taat. Daarvoor is een goede relatie nodig tussen leerling, medewerker en ouders.

Trend: Lokaal
Koester je oorsprong. Daar waar veiligheid is en van waaruit je je vleugels kunt uitslaan naar
de regio en de rest van de wereld. Bekend terrein als springplank. Lokaal betekent ook de
buitenwereld naar binnen halen.

Trend: Maatwerk
ledereen is uniek. En daarom verdient iedereen een gepersonaliseerd plan waardoor ieder
talent een kans krijgt. Maatwerk vraagt om aanpassend vermogen, flexibiliteit en afstem-
ming.

Trend: Beleven
Leren door doen. Creëren van unieke belevenissen waardoor we worden geraakt en die nóg
meer nieuwsgierig maken. De leerling in de echte wereld voorbereiden op de toekomst.

Stad & Esch geeft leerlingen invloed. Er is ruimte voor eigen keuzes in tempo, begeleiding en
activiteiten. Die invloed heeft alles te maken met de erkenning van leerlingen als individu.

'Kijk wie ik ben. Luister naar me. lk ben het.'

Keuzevrijheid en invloed vragen tegelijk om duidelijke kaders; structuur geeft houvast bij
keuzevrijheid. De school heeft voor leerlingen ook een belangrijke sociale functie. Je school-
leven moet goed voelen en is niet minder belangrijk dan je vrienden op Facebook. ln onze
school draagt alles bij aan ontplooiing. Ontplooiing in je schoolvakken en daarbuiten. Stad &
Esch moedigt je aan om veel te ontdekken; je eigen talenten en de wereld om je heen.

Zo'n Stad & Esch haalt met glans zijn doelen

Je diploma halen en dingen leren waar je wat aan hebt
Je talenten maximaal benutten
Een goede sfeer
Weten waar je aan toe bent
Je verantwoordelijkheid leren nemen

Dat is de school waar medewerkers, leerlingen en ouders trots op zijn.

Mensen
Mensen zijn de sleutel om dit gedroomde resultaat te behalen. Allereerst een bruisend team
van coachende begeleiders, bedenkers van een uitdagend onderwijsprogramma. Daarbij
draait het niet alleen om de leraren maar om het totale team, in één geoliede organisatie.

Motivatie
Motivatie is dé drijvende kracht. Door leerlingen eigenaar van hun leerproces te laten zijn,
stijgt hun motivatie en dat maakt dat talent alle kansen krijgt. Een sfeervolle, uitdagende
werkomgeving kan mensen en motivatie verder versterken.

Als dat allemaal samenwerkt, dan gaat het resultaat er zeker komenl Presteren, excelleren,
een school die steeds beter wil worden. Een tuin voor talent. Aan die school gaan we nu sa-
men verder bouwen. Gedreven door nieuwe ideeën, gesterkt door nieuwe inzichten.

'Adem het in - spreek het uit - geef het door! Als jij het ziet, dan ís het er.'
VOOR \^/AARM EFI( IN GS DOFLEINDEN
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4. VerantwoordinE

4.1. Kwaliteitsmodel

Toelichting
2015 heeft in het teken gestaan van de totstandkoming van het nieuwe strategisch beleids-
plan 2016-202O vanuit het principe van co-creatie. Vanuit het strategisch beleidsplan wor-
den deelvisies ontwikkeld en gevalideerd door medewerkers, ouders, leerlingen en externe
stakeholders. Het gevolg van dit proces is dat het strategisch kwaliteitsbeleidsplan in 2O15

niet is vastgesteld en meer tijd vraagt. ln 2016 is er een gedeelde in co-creatie beschreven
en gevalideerde visie over onze kwaliteit. Er wordt een systematiek van kwaliteitszorg ont-
wikkeld vanuit de elementaire vragen:

- Doen we de goede dingen?
- Doen we de dingen goed?
- Hoe weten we dat? (meten en verantwoording)
- Vinden anderen dat ook? (externe legitimering)
- Wat doen we met die wetenschap? (consolidering of verbetering)

De continue verbetering van onze kwaliteit in een lerende omgeving staat daarbij centraal
We maken daarbij gebruik van een systematische PDCA-cyclus die leidt tot kwaliteitsbe-
heersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.

ln 2O15 zijn de volgende kwaliteitsinstrumenten vanuit de PDCA-cyclus ingezet:
- Leerlingtevredenheidspeiling
- Oudertevredenheidspeiling
- Medewerkertevredenheidspeiling
- Lesobservaties door leerlingen

4.2 Onderwiis

BDO Audit & Assurance B.V.

datum z

lJkpunten Resultaat
Het kwaliteitsbeleid is vastgesteld. I
De kwaliteitsinstrumenten zijn vastgesteld en maken onderdeel
uit van de IMR (PIan-Do-Check-AcÐ. ffi

Resultaat

ffi
Voor elke deelschool is een deelschoolplan op basis van het
vastgestelde format vastgesteld. ln het deelschoolplan worden
de doelen en ijkpunten beschreven voor het schooljaar 2015-2016
voor de relevante ond skund verande
1a: De profieldelen en keuzedelen vmbo zijn vastgesteld

ia: Het invoeringsplan vmbo is in concept vastgesteld

1b: De visie op de Technologieroute is vastgesteld

1b: Het invoeringsplan Technologieroute is in concept vastge-
steld.
2: De visie Havo-competent is vastgesteld.

2: Het invoeringsplan Havo-competent is in concept vastgesteld.

3: De visie Academisch vwo is vastgesteld (= Leerlab geworden)

3: Het invoeringsplan Academisch vwo is in concept vastgesteld

ffi
4: Secties ontwikkelen een doorlopende leerlijn (het sectieplan)
met als ingrediënten RTTI, data-analyse en gebruik (digitale)
leermiddelen.

5: De lessentabellen (de lesuren) t.b.v. de creatieve vakken in de
onderbouw n esteld.
5: Het keuzeproces t.b.v. de creatieve vakken in het 3" leerjaar is

td
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5: Het invoeringsplan samenwerking conservatorium ArtEZ is
vastgesteld.
7: Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mentoraat. I
8: De uitgangspunten t.a.v. de organisatie thematisch onderwijs
2015-2016 zijn op inhoud bekend bij alle betrokkenen.
8: De uitgangspunten t.a.v. de organisatie thematisch onderwijs
worden in schooliaar 2015-2016 volqens afspraak uitsevoerd.
8: De kwaliteitscriteria om te komen tot opschaling thematisch
onderwiis ziin vastqesteld.
9: Het didactisch model Marzano is op inhoud bekend bij de
deelschoolleiders.
9: De deelschoolleiders hebben een plan opgesteld hoe het di-
dactisch model Marzano op inhoud bekend wordt bij de leraren
uit het team en hoe experimenten in de lesprakrijk gaan plaats-
vinden.
1O: De deelschoolleiders bepalen t.b.v. de vlootschouw op welk
van de 3 niveaus de leraren uit hun team zich bevinden t.a.v. de
ontwikkelinq van hun diqitale vaardiqheden/didactiek. I
11 : Vaksecties maken bij afwijkende trend in examenresultaten
een verbeterplan. I
11: Bovenbouwrendement havo-vwo is hoger danTO%. I
11: Bovenbouwrendement vmbo is hoger dan 8O%. I
Het leermiddelenbeleid 2O15-2O2O is vastgesteld I
Het PTA en examenreglement is gereed en gecommuniceerd. I
Het Leerlingenstatuut is herijkt en gecommuniceerd. I

4.2.1, Onderwijsplan
Toelichting
Alle deelscholen en professionele leergemeenschappen (PLG's) hebben hun plannen voor
het schooljaar 2015-2016 opgesteld. Alleen voor de PLG's is, bij wijze van proef, gewerkt met
een vast format.

. Vmbo
Met ondersteuning van Klaas Pit van BMC heeft oriëntatie plaatsgevonden op de ontwikke-
lingen t.a.v. de nieuwe examenprogramma's in het vmbo. Wat behelst exact de vernieuwing
vmbo? Wat zijn de ervaringen van de pilotscholen in Nederland? Hoe staan wij er¡n als Stad
& Esch. Op basis van deze oriêntatie is onze visie opgesteld en vastgesteld. Deze visie is ge-
valideerd met leerlingen, ouders en collega's. De profieldelen en keuzedelen zijn vastgesteld
voor schooljaar 2016-2017 en gevalideerd met de leerlingen,

Belangrijk onderdeel van de visie is dat onze leerlingen iets te kiezen hebben in verbreding
en in verdiep¡ngen van het gekozen profiel. Keuze gemaakt welke keuzedelen we aan gaan
bieden. Begin 2016 worden onze keuzes t.a.v. het proces en de keuzedelen gevalideerd bij
het mbo en het bedrijfsleven. Tenslotte is er een traject uitgezet om te komen tot een keuze
van een methode. Eind 2015 is gekozen voor de content van Eduactief.

Het invoeringsplan vmbo is in concept klaar. Het plan is in 2015 stap voor stap opgezet en
hier en daar al bijgesteld. Er is een regiegroep samengesteld die het proces bewaakt. Dit
loopt samen met de invoering van het loopbaanleren.

De visie van de technologieroute in nog niet vastgesteld. Wel zijn in 2015 beelden uitgezet
t.a.v. een eerste in de eerste klassen. De lessentabel zijn aangepast zodat er in de TL tech-
nieklessen worden aangeboden. De visie die ontwikkeling wordt, geldt voor zowel Meppel
als Diever. ln 2016 wordt het invoeringsplan gemaakt voor Meppel en Diever.

. Havisten Competent
Voor wat betreft Havisten Competent is dit jaar gestart met het vierjarig traject om erkend
lid te worden. Het traject bestaat uit 3 achtereenvolgende jaren visitatie en het vierde jaar

VOON WAARMERKINGSDOELEINDEN
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een audit, De visitatie in het eerste en derde jaar vindt plaats door collega Havisten Compe-
tent scholen, het tweede jaar door het bestuur van Havisten Competent.

ln 20'15 is Stad & Esch gevisiteerd door het Baarns Lyceum. Met een vierkoppige afvaardi-
ging hebben zlj een bezoek gebracht aan onze school en op basis van vooraf aangeleverde
documentatie gesproken met docenten, mentoren, leerlingen en leidinggevenden uit de
havo-afdeling. Uit hun rapport blijkt dat we goed bezig zijn met het Havisten Competent
programma. Verbeterpunten zitten voornamelijk op het vlak van het breder uitdragen wat
we doen. Leerlingen waarderen de activiteiten maar linken die niet aan de term Havisten
Competent, buiten de mentoren in havo 3, 4 en 5 zou Havisten Competent ook meer gedra-
gen kunnen worden. Uit dit advies zal een verbeterplan worden gemaakt, komend 2016-2017
zal het bestuur van Havisten Competent komen visiteren op basis van dit ingediende verbe-
terplan.

. Academisch vwo
Het idee om leerlingen beter toe te rusten op hun vervolgstudie is dit jaar veelomvattender
geworden dan de eerdere plannen voor een Academisch vwo. Het team havo,/vwo boven-
bouw heeft zich aangesloten bij het Leerlab curriculumbewustzijn dat vanuit Leerling2O2O is
geÏnitieerd. Het doel dat het docententeam hiermee voor ogen heeft is, binnen de gegeven
kaders, ons onderwijs zo vorm te geven dat het recht doet aan alle leerlingen en ze (nog)
beter voorbereid op het volgen van een vervolgstudie. Dit maakt plannen specifiek gericht
op Academisch vwo niet meer nodig en zelfs storend, vandaar dat deze niet verder ten uit-
voer zijn gebracht.

De plannen voor onderwijsvernieuwing zijn wel behoorlijk in ontwikkeling. Besloten is om
twee jaar de tijd te nemen om te komen tot een antwoord op de vraag hoe we ons onderwijs
vorm moeten en kunnen geven om dus aan alle leerlingen optimaal recht te doen. Schooljaar
2c-15-2c-16 was het eerste jaar. Het onderwijskundig gesprek heeft veelvuldig plaatsgevon-
den, er zijn in 2015 twee studiedagen over het onderwerp georganiseerd en dit alles heeft
geresulteerd in een pilot die na de meivakantie van 2016 gedraaid gaat worden voor havo 4,
vwo 4 en vwo 5. Natuurlijk zal de pilot in 2016 uitgebreid worden geëvalueerd om hiermee
de verdere ontwikkeling te dienen.

. RTTI
De projectgroep RTTI heeft ook dit jaar weer een studiedag georganiseerd waarbij het digi-
tale RTTI-online is geïntroduceerd. Dit instrument maakt het mogelijk om resultaten gelijk
aan Magister te koppelen zodat ze als uitgangspunt kunnen dienen bij leerlingbesprekingen.
RTTI zal een grote rol moeten gaan spreken bij de doorlopende leerlijn gesprekken binnen
de secties, het biedt hierbij handvatten die nodig zijn om zo'n leerlijn vorm te geven.

. Kunstvakken
De lessentabellen voor de kunstvakken in de onderbouw zijn met instemming van de GMR
vastgesteld. ln leerjaar I en 2 krijgen alle leerlingen de kunstvakken beeldende kunst en
vormgeving, muziek, dans en theater. Aan het eind van het 2" leerjaar kiezen de leerlingen
havo en vwo 2 kunstvakken. De leerlingen in de bovenbouw van het vmbo kunnen binnen de
keuzedelen kiezen voor creatieve keuzedelen. Het keuzeproces t.b.v. de creatieve vakken is
vastgesteld en besproken met de decanen. ln de voorlichting naar leerlingen en ouders is dit
onderdeel opgenomen t.b.v. de pakketkeuze voor het schooljaar 2016-2017. Het invoerings-
plan is opgesteld. De GMR heeft hierover een positief advies gegeven. Op l6 januari 2015 is

de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad & Esch en ArlÊZ ondertekend. ln het school-
jaar 2015-2016 nemen 6 leerlingen deel aan de vooropleiding.

. Mentoraat
Binnen het vmbo heeft loopbaanleren een plek gekregen binnen het programma mentoraat.
Binnen de havo-afdeling worden de uitgangspunten van Havisten Competent opgenomen in
het programma. De keuzebegeleiding is kerntaak geworden binnen het mentoraat. Er wordt
een visie ontwikkeld hoe persoonlijk leiderschap (levenskunst) voor leerlingen onderdeel kan
worden van het programma vanaf schooljaar 2017-2018.

VOOR WAARIvIERKI NGS DoELEI N DEN
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. Thematisch onderwijs
De uitgangspunten van thematisch onderwijs zijn besproken en herijkt in het overleg van de
deelschoolleiders en met de betrokken docenten thematisch onderwijs. Elke leerling leert in
complexe, realistische en betekenisvolle thema's op een gestructureerde wijze vanuit de vi-
sie beschreven in het onderwijsmanifest, aan zelfontplooiing en vaardigheden voor de 2lste
eeuw. Thematisch onderwijs wordt georganiseerd vanuit verschillende rollen binnen school
zodat thematisch werken succesvol is. Zo zijn er de themaleraar, de themaontwikkelaar en
de themamentor. ln de kerngroep thematisch werken is in augustus 2Ol5 een start gemaakt
om het beoordelen van thematisch werken vorm te geven, dit zal het komende schooljaar
moeten leiden dat het vak thematisch werken een volwaardige status krijgt waarbij het be-
oordelen van het proces om te komen tot een ontwikkeling van vaardigheden voorop staat.
De kerngroep zal tevens advies uitbrengen of en wanneer opschaling van thematisch on-
derwijs gewenst is.

. Marzano
Tijdens een bijeenkomst van KMT en deelschoolleiders is het didactisch model van Marzano
besproken. Er is in 2015 nog geen plan opgesteld hoe het model van Marzano binnen de les-
praktijk een rol kan spelen. Wel is het een onderwerp van gesprek geweest bij de Expert-
groep. Voor de zomer heeft de vlootschouw van alle medewerkers plaatsgevonden. De
vlootschouw vormt de basis voor de beoordelingsgesprekken.

4.2.2. Onderwijsopbrengsten
ln september zijn de resultaten van de examens 2015 aan alle sectievoorzitters en individuele
docenten verstrekt en waar nodig besproken. De ijkpunten t.a.v. de indicatoren van de on-
derwijsinspectie zijn veranderd. ln het nieuwe toezichtkader van de inspectie is geen sprake
meer van zogenaamde relatieve normen, maar zijn er (gecorrigeerde) absolute normen, die
voor drie jaar worden vastgesteld. ln 2016 zullen de doelen worden afgestemd op de nieuwe
indicatoren van de inspectie. De indicatoren zijn: Onderwijspositie t.o.v. advies basisonder-
wijs, Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers. De indicator verschil SE-CE
is geen indicator meer, maar wordt nog wel gevolgd door de inspectie.

4.2.3. Leermiddelen
ln 2015 heeft Stad & Esch deelgenomen aan de innovatieve Europese aanbesteding Leer-
middelen Samenwerkende VO-scholen. De aanbesteding heeft in 20'15 niet tot gunning ge-
leid. lddink heeft bezwaar gemaakt tegen de gunning van Van Dijk en is door de rechter in
het gelijk gesteld. ln 2O16 zal de aanbesteding wederom plaatsvinden. Deze innovatieve
aanbesteding wordt ondersteund door de VO-raad en Kennisnet.

Stad & Esch heeft haar leermiddelenbeleid aangepast en vastgesteld. De invoering van
BYOD (bring your own device) maakt het mogelijk om het leermiddelenbudget de komende
jaren grotendeels in te zetten om de content voor onze leerlingen.

4.2.4. PTA en leerlingenstatuut
Het PTA en en het examenreglement zijn in september vastgesteld. ln 2016 vindt een verde-
re harmonisatie plaats tussen de PTA's van Meppel en Diever. Het leerlingenstatuut is herijkt
en vastgesteld met instemming van de leerling- en oudergeleiding van de GMR. Afgesproken
is om het leerlingenstatuut via itslearning beschikbaar te stellen aan de leerlingen. ln 2016 zal
het leerlingenstatuut worden geëvalueerd.

VOOR WAABMFBKINGSDOELEINDEN
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4.2.5. Kwaliteit

Alle locaties van Stad & Esch beschikken over het basisarrangement van de Onderwijsin-
spectie.

De vorderingen op de doelen uit het Onderwijsplan zijn regelmatig besproken in het KMT en
in het deelschoolleidersoverleg. Aan een format wordt nog gewerkt. Wel is voor het school-
jaar 2015-2016 binnen de PCDA-cyclus een paragraaf voor onderwijs opgenomen.

4.2.5.1. Kengetallen
Kengetallen en benchmarkgegevens van Stad & Esch zijn beschikbaar in Schoolvensters op
www.schoolvo.nl.

4. 2.5.2. O nd e rwijsop b re ngsten
De examenresultaten:

Bron: Mag¡ster Stad & Esch

4.2.5.3. Ontwikkeling leerlingenaantal

TOÏAAL 2061 1986 2016 2041 2168

Bron: Magister Stad & Esch

Toelichting
De ontwikkeling van de leerlingaantallen zijn de afgelopen jaren stabiel tot licht stijgend.
ln 2015 heeft Stad & Esch in Meppel door de opening van de nieuwbouw op het Onderwijs-
park Ezinge een groei in het aantal aanmeldingen gezien. De krimp zal de komende jaren
ook in Zuidwest-Drenthe manifest worden. De krimp zal in eerste instantie met name in de
gemeenten Westerveld en De Wolden de komende jaren effect hebben op de basisgeneratie
en de instroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Meppel.

VOOR \^iAAÊIV1ER]<INGSDOELEINDEN
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lJkpunten Resultaat
De onderwijsopbrengsten zijn voldoende (basisarrangement) rììrii$|j

De kaders IMR Onderwijs zijn vastgesteld (Plan-Do-Check-Act)

IMR Onderwijs wordt maandelijks opgesteld en besproken

S&E Diever 84% 85o/o 94% 1000/" 92./.1 BB.Á 76% 870Á a6% 95%

5&E Beroeoencolleee 93./" 98'/o 96% 950/. szy.l
S&E tvceum 89% 700% 93% gzNl gq./" 89% 88% a4% 87% 970Á 95% 9S% 940/" 94%

AANTAL LEERLINGEN
per O1-1O per locatie

2011 2012 2013 2014 2015

Stad & Esch Diever

Stad & Esch Beroepencollege

Stad & Esch Lyceum

Stad & Esch Praktijkschool

287

605
1072

97

azo

552

1108

87

232

567

1129

88

235

s62
1151

93

227

598

1245

98
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Klachten ouders over lesrooster 5 Bij één klacht: gesprek ouder, directeur-
bestuurder, directeur Onderwijs.
4 klachten afgehandeld via mail betreffende
deelschoolleider.

Klacht ouder over Stewardproqramma 1 Gesprek met directeur-bestuurder
Klachten ouders over combinatieklas 1 Gesprek met directeur-bestuurder en deel-

schooleider. N.a.v. van het gesprek is er ou-
deravond qeorqaniseerd.

Bezwaar ouder tegen besluit leerling een 1 op
wiskunde toets te geven.

1 Onderzoek deelschoolleider, toets wiskunde is

ongeldig verklaard, de leerlingen heeft de
toets over kunnen maken.

Klacht ouder over kosten reparatie laptop en
over communicatie daarover.

1 Via directeur Bedrijfsvoering afgehandeld.

Klacht ouder over bepaling t.a.v. BYOD (bring
your own device).

'I Via directeur Bedrijfsvoering afgehandeld.

Klacht ouder over BYOD, bezwaar tegen aan-
schaf eigen laptop.

1 Gesprek ouder en directeur Bedrijfsvoering

4.2.5.4. Klachten
ln 2O15 ontving de school 11 klachten die via de oplossingsplramide afgehandeld

4.2.5.5. Getallen rebound 2O14-2015

plaate¡ngon pe rschool/locd¡e

AOC Te[a

Dagstede

Greidanus Cd lêg€

Sa{t lt Eseh Prakt*sdEd

25 plaatsingen, waarvan 12 jongens en 13 meisjes
21 leerlingen keerden terug naar hun eigen school
2 leerlingen vertrokken naar een andere school (regulier onderwijs)
2 leerlingen zijn naar het cluster 4 onderwijs gegaan
er waren 2 examenkandidaten waarvan er 1 geslaagd en 1 is overgestapt naar de sprint HAVO
voor 13 leerlingen werd een traject naar externe hulpverlening ingezet
bij l5 leerlingen was hulpverlening in het gezin aanwezig

4. 2. 5. 6. Sa m e nwerki ng VO/VAVO
De Onderwijsgroep heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Deltion Colle-
ge, Alfa College en Drenthe College. Doel is om op deze wijze VO-leerlingen de mogelijkheid
te bieden in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) een VO-diploma te
behalen, dan wel één of meer deelcertificaten. ln de tabel hieronder het aantal VAVO-
leerlingen per schooljaar.

Schoolsoort
VAVO VMBO (G/I)
VAVO HAVO
VAVO VWO
Totaal

Bron: Qlikview

t rz-lz
5

24
I

37

17-14 14-15 15-16
1

21

I
30
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6
33

1

37
10
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4.3 Personeel

4.3.1 Personeelsplan

Toelichting
Het personeelsplan is in ontwikkeling. Er is gekozen om het personeelsplan op basis van co-
creatie op te stellen. ln 2015 zijn bijeenkomsten geweest rond de volgende thema's:
. Visie op de flexibele schil als antwoord op de problematiek dat medewerkers met een

tijdelijk dienstverband langdurig onzeker waren over hun plaats binnen Stad & Esch. Bij-
eenkomst op 11 februari die heeft geleid tot een uitvoeringsnotitie 'flexibele schil' waar-
door alle medewerkers met een tijdelijk dienstverband of gedeeltelijke tijdelijke uitbrei-
ding, duidelijkheid hebben wat betreft hun rechten op een dienstverband voor onbe-
paalde tijd.

' Visie op houding, gedrag en kennis als basis voor het personeelsplan. Bijeenkomst met
medewerkers op 26 mei.

De bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis en zijn gemiddeld door zes medewerkers bezocht.

4.3.1.1. Tra ns itiep la n
Ook het transitieplan is via co-creatie in ontwikkeling. ln 2015 zijn de volgende bijeenkom-
sten geweest:
' Op 27 januari 2015 is blnnen Stad & Esch een miniconferentie georganiseerd waarbij ne-

gen onderwijskundige vernieuwingen zijn gepresenteerd. Aansluitend zijn de deelscholen
aan de slag gegaan om aan deze, of andere, ideeën, een vervolg te geven. De deelschool
Lyceum bovenbouw neemt deel aan het Leerlab 'curriculumbewustzijn'.

4.3.7.2. Taakbeleid
Het taakbeleid is in overleg met de GMR voor 1 jaar verlengd. ln 2016 wordt met de perso-
neelsgeleding van de GMR besloten wanneer en op welke wijze het taakbeleid wordt geëva-
lueerd en kan worden gemoderniseerd.

4.3.1.3. MTO
ln 2O15 is het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. 59% van de mede-
werkers heeft de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zijn besproken in de teams. Op basis
van de uitkomsten van het MTO en de terugkoppeling vanuit Diever-2 zijn de volgende ac-
tiepunten geformuleerd:

Er vinden jaarlijks feedbackgesprekken plaats tussen de teams en het KMT. ln 2015 zijn
er twee feedbackrondes geweest.
Persoonlijk leiderschap voor iedereen. Alle medewerkers hebben in de tweede helft van
2015 deelgenomen aan de training persoonlijk leiderschap. ln het eerste deel is leider-
schap belicht vanuit het model van Covey. ln het tweede deel vormde de DISC het uit-
gangspunt om het te hebben over de samenwerking in het team.
De oplossingspiramide is geïntroduceerd. Deze piramide moet helpen bij het oplossen
van kwesties tussen een medewerker en een leidinggevende.

VOOR WAARI\I ERKI NGSDOELEI N DEN
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rJk nten
Het personeelsplan is gereed en vastgesteld.

Het transitieplan is gereed en vastgesteld.

Het taakbeleid is geëvalueerd en vastgesteld

Er zijn verbeteracties vastgesteld op basis van het MTO

Leerlingen hebben op alle locaties een serieuze plaats binnen de
selectie van nieuwe medewerkers.
De vlootschouw van de deelscholen heeft plaatsgevonden en is
te aan het KMT x
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4. 3.1.4. Sel ect iep roced u re
Onderdeel van de selectieprocedure is het verzorgen van een proefles. Na afloop van de
proefles wordt met leerlingen uit de klas teruggeblikt op de gegeven les. ln 2O'16 wordt na-
der bekeken of de leerlingen een grotere rol in de selectieprocedure kunnen spelen.

4.3.1.5. Vlootschouw
Voor de zomer heeft de vlootschouw van alle medewerkers plaatsgevonden. Deze vloot-
schouw vormt de basis voor de beoordelingsgesprekken.

4.3.2 Kwaliteit

Toelichting
Het ziekteverzuimpercentage over 2Ol5 bedroeg 4,3% daarmee is het doel voor 2Ol5 ruim-
schoots behaald. De verzuimfrequentie over 2O15 bedroeg 1,33 en is daarmee een fractie
hoger dan het gestelde doel. Onder de kengetallen Personeel worden beide kengetallen na-
der uitgewerkt. ln 2015 is het MTO conform planning afgenomen (zie boven voor toelich-
ting).

Maandelijks is de MR-Personeel opgesteld en besproken met de directeuren en aansluitend
in het KMT en het deelschoolleidersoverleg. ln de managementrapportage wordt informatie
verschaft over de gegevens rond verzuim.

Alle leraren hebben in november lesobservaties afgenomen onder onze leerlingen. Dit jaar is
voor het eerst het systeem toegepast dat alle leerlingen ad random een oordeel hebben ge-
geven over een vast aantal leraren. Leraren die graag feedback willen ontvangen van een
specifieke klas of groep konden dit separaat uitzetten. Alle beoordelingsgesprekken hebben
plaatsgevonden en zijn vastgelegd in kwaliteitsscholen.

4.3.3. Kengetallen Personeel

4.3.3.1. Uitgaven scholingskosten extern

2011 € 156.575 1,06%
2012 € 191.8s2 135%
2013 € 256.149 1,83%
2014 € 228.793 1,69%
2015 € 370.758 2,710/o

% t.o.v. de totale personeelslasten

lMet Kwal¡teitscholen kunnen we kwaliteitsonderzoek doen m.b.v. digitale
peld aan Glikview.

vraqenliisten. Kwaliteitscholen rs gekop-
VOOÊ WAAR\/TFKI NGSDOFI.E INDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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datum 
2 JtJt'il 20t6

lJkpunten Resultaat
Ziektev erzuim percenta ge bed raagt maxi maa I 5% t$r
De verzuimfrequentie bedraagt maximaal'1,3%.

Het MTO wordt afgenomen m.b.v. Kwaliteitscholenr ffi$
IMR Personeel wordt maandelijks opgesteld en besproken.

È$i}i
Alle beoordelingsgesprekken hebben plaatsgevonden en zijn di-
gitaal vastgelegd. N$H
Voor alle leraren hebben leerlingevaluaties plaatsgevonden en
zün deze evaluaties diqitaal vastqeleqd.

iiÈ:ii'j
.'tl;lì:i
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paraaf



4.3.3.2. Verzuimpercentage per locatie

bron:

Onderwiisgroep 2O15

Verzuimpercentage; 4,30%
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II I I
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Lyceum 2Ol5

I
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Verzu¡mpercentage: 3,47%
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VênuimF€rcentage: 2,63%
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Ver¿u¡mfrequentie: 1,7õ

VOOR WAARIVERKINGSDOELEINDEN
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Beroepencollege 2O15

V€r¿u¡mpêrc€ntage: 5,16%

6%

49'
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4%

0% I
uf ."f "É "S- .st -"t .S' *d' ,.ôt "-"t "olu ,"""

Vetzu¡mfrêquentiê: 1,4f

datum

paraaf

Verzuimpercentage per locatie

OGZWD Lyceum Beroepencolleqe Diever Praktiikschool Bedriifsvoerinq
2011 5,19 3,OO 8.12 1,84 11,47 12,85

2012 4,86 4,43 6,45 3,38 2.87 6,10

2013 5,93 8,26 5,93 3,33 5,O7 6.52
2o.t4 5,31 6.12 4,79 1,67 5.47 5,96
2015 4,30 3.47 5.17 2,63 4,55 5,29

Onderwijsgroep Zuldwest-Drenthe I jaarverslag 2O15
? 3 JIJNI 20t6
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'I t%
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0%

Praktijkschool 2Ol5

Vêr¿uimperêêntãgê: 4,53%
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Ver.u¡mfrequentie: 1,27

Bedrijfsvoer¡ng 2O15
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Vêrruimlrequentie: 0,96
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4.3.3.3. Het aantal onbevoegde leraren per locat¡e

Het aantal onbevoegde leraren per locat¡e

OGZWD Lyceum Beroepencollege Diever Praktijkschool
2011 13 B 6 o o

2012 I 4 4 o o
20"t3 10 4 5 o o

20't4 11 5 6 o o

2015 11 9 2 o o

bron: Helder Onderwijs

*een onbevoegde kan op meerdere scholen werken, het totaal kan daarom afwijken van de som van elke school. Le-
raren dienen binnen een termijn van 2 jaar hun bevoegdheid te halen. Het streven van de bestuurder is IOO% be-
voegde leraren. Onderwijsondersteuners met een zelfstandige lestaak werken onder verantwoordeliikheid van een
bevoegde leraar.

4.3.3.4. Aantal stagiairs met lesgevende taak (eerder: "leraren in opleiding")

VOOR WAARMERKINGSDOFLEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 
z

Aantal leraren in opleiding 2011 2012 2013 2014 2015

Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden

7 3 2 4 7

Universitair Opleidingscentrum
Groningen

5 3 4 3 1

Hogeschool Windesheim 3 1 2 1

Hogeschool Stenden (Pabo-
studenten)

o 3 2 o o

Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe | ¡aarverslag 2Ol5 paraaf ..
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4.4. Bedrijfsvoering

4.4.1. Bedrijfsvoeringsplan

Toelichting
4.4.1.1. Devices
De projectgroep devices heeft op basis van het bezoeken van diverse scholen, de uitkom-
sten van een survey en diepte-interviews onder medewerkers, advies van de deelschoollei-
ders, de uitkomsten van klankbordbijeenkomsten met medewerkers, ouders en leerlingen en
onderzoek naar drie alternatieven (iPad, Chromebook en BYOD=bring your own device) op
onderwijsfuntionaliteit, technische aspecten en financiële aspecten gekozen voor het princi-
pe van BYOD. Vanaf augustus 2Ol5 werken brugklassers en andere nieuwe leerlingen op
Stad & Esch niet langer meer verplicht op een MacBook die via school wordt aangeschaft,
maar nemen de brugklassers hun eigen laptop of tablet mee naar school. Het feit dat leer-
lingen hun eigen "device" mee naar school kunnen nemen, past helemaal binnen de visie van
Stad & Esch waarin de leerling centraal staat en het onderwijs persoonlijk wordt gemaakt.
Bovendien legt het een krachtige verbinding tussen het leren op school en het leren thuis.
Steeds meer kinderen hebben al de beschikking over een eigen laptop of tablet. Ook zijn
door moderne toepassingen in de Cloud de mogelijkheden voor het onderwijs sterk toege-
nomen sinds de invoering van de MacBooks. Voor de zomer is het proces rond de levering
van de devices vastgesteld.

4.4.1.2. Workflow
De businesscase workflow bedrijfsvoering is vastgesteld nadat in maart 2015 een bezoek is
gebracht aan een informatiesessie bij PCBO in Apeldoorn over workflow met Afas op de ter-
reinen: financiën, personeel en bedrijfsvoering. Vanaf begin 2O15 werkt Stad & Esch in een
eigen Afas Profit en Afas lnsite omgeving waarmee verdere digitalisering van onze admini-
stratieve processen mogelijk werd. Afas Profit biedt veel mogelijkheden zoals workflow, in-
formatievoorziening aan medewerkers, projectadm¡nistratie, cliënt relations management en
koppelingen met andere binnen Stad & Esch gehanteerde toepassingen. lnsite biedt ons de
mogelijkheid om financiële mutaties rechtstreeks in Afas in te voeren en om onze financiele
administratie zelf in te richten. Het gebruik van deze toepassingen vereenvoudigt de admini-
stratieve processen en verhoogt de dienstverlening van Bedrijfsvoering, De notitie informa-
tiehuishouding is opgesteld en er heeft een koppeling plaatsgevonden van de portefeuille-
houders aan de hoofden bedrijfsvoering. Het faillissement van OSG heeft het proces van
ontvlechting met OSG in een versnelling gebracht. Eind 2015 is in samenwerking met Salure
de definitieve beëindiging van de samenwerking met OSG per 1 januari 2016 zorgvuldig
voorbereid. VOOR V\AARiVERI(NGSDOELETNDEN

BDO Audit & Assurance B.V"

datum
2 3 Jljiil 20t6

nten Resultaat
De businesscase devices is opgesteld

Het proces device levering is vastgesteld

De businesscase workflow bedrijfsvoering is vastgesteld

De businesscase schoonmaak is opgesteld

De overgang naar AFAS eigen omgeving is afgerond.

Er wordt gewerkt vanuit één basisrooster

De notitie lnformatiehuishouding wordt vastgesteld

De aanbesteding leermiddelen is afgerond.

Koppel ing portefeuillehouders aan hoofden bedrijfsvoering.

De renovatie Diever is conform plan uitgevoerd

Professionaliseringsplan bedrijfsvoering is gereed,

Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe I jaarverslag 2Ol5
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4.4.1.3. Schoonmaak
Onder aansturing van het Drenthe College heeft in 2015 de Europese aanbesteding van de
schoonmaak van het Onderwijspark Ezinge plaatsgevonden. Na voorselectie zijn 5 bedrijven
uitgenodigd prijsopgave te doen. Op basis van de beoordeling van de gunningscriteria heeft
gunning aan Asito plaatsgevonden. Zij maken vanaf 1 augustus 2O15 het Onderwijspark
schoon.

4.4,1,4. Afas en shared services
ln de eindsituatie begin 2Ol7 worden alle administratieve processen m.u.v. expertise op het
gebied van bekostiging en noodzakelijke back up, door ons zelf uitgevoerd. Of dan nog in-
huur van de functie van salarisadministrateur nodig is hangt af van de samenwerking met
andere scholen in een shared serviceoplossing. ln de loop van 2O16 ontstaat daar meer zicht
op.

4.4.1.5. Leermiddelen
Zoals reeds gememoreerd onder Onderwijs heeft de Europese aanbesteding leermiddelen
plaatsgevonden. Met ingang van het schooljaar 2{.:.15-2016 wordt gewerkt vanuit één basis-
rooster. ln augustus 2015 is het roosterbureau na onderzoek overgestapt op het roosterpro-
gramma Untis.

4.4.1.6. Renovatie Diever
De vernieuwbouw van de locatie in Diever loopt volgens plan en zal begin 2O16 worden her-
opend. Door de vertraging in de renovatie van het Dingspilhuus is besloten het ombouwen
van onze gymnastiekzaal tot theaterzaal uit te stellen, zodat deze ruimte tot het moment
dat er helderheid bestaat over de sportfaciliteiten voor beide doelen kan worden gebruikt.

4.4.1. 7. Profess iona I ise ri n g
ln 2O15 is het intern scholingsprogramma voor DSO-ers (deelschoolondersteuners)
grotendeels afgerond en zijn zij breed inzetbaar voor de administratieve ondersteuning van
deelscholen en PLG's. Er blijft behoefte aan verdere scholing van de DSO-ers op het vlak van
kennis over de ontwikkeling van pubers tot adolescent en de omgang met onze leerlingen.

4.4.2. Kwaliteit

Toelichting
De financiële planning- & controlcyclus loopt volgens plan. De MR bedrijfsvoering is maande-
lijks opgesteld en in het KMT besproken. Ook heeft de managementrapportage richting de
Raad van Toezicht tijdig plaatsgevonden. De analyse van de cijfers wordt intern samenge-
steld door de controller en heeft daarmee een grote(re) betekenis gekregen.
ln december is de financiële planning- & controlcyclus 2Ol6 opgesteld en vastgesteld. Op
basis van de financiële kaders 2015-2c.19 is eind 2015 een meerjarenbegroting opgesteld.

VOOR WAAFN4ERKINGSDOËLEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum Jt,lt.l| 20t6

nten
De IMR Bedrijfsvoering wordt maandelijks opgesteld en bespro-
ken.
De jaarrekening 2014 wordt opgesteld

De financiële planning en controlcyclus wordt opgesteld.

De financiële kaders 2015-2019 worden opgesteld

De meerja ren beg roting 2016-2020 wordt opgesteld

Onderwijsgroep Zuldwest-Drenthe I iaarverslag 2Ol5
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5. Medezeggenschap

Binnen de Onderwijsgroep functioneren een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
en een deelraad bij Stad & Esch Diever.

5.1. Activiteiten 2Ol5

Naast de gebruikelijke gezamenlijke vergaderingen heeft een kwalitatief goede trainingsdag
plaatsgevonden en heeft de GMR tweemaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht, een
keer mét en een keer zonder directeur-bestuurder. ln 2015 kwam de GMR negen keer voor
een reguliere vergadering bijeen. ln deze vergaderingen kwamen o.a. de volgende punten
aan de orde:

Taa kbeleid/T ra nsitiepl a n

Formatie
Evaluatie functiemix
MTO
Ziekleverzuimbeleid
Werkkostenregeling
Roosters
Overgangsnormen
Financiële Planning & Controlcyclus 2O15

lnvulling taakstelling bezuinigingen
Protocol cameratoezicht
Lessentabellen
RTTI
MR-structuur
Jaarrekening en jaarverslag 2014
Veiligheidsbeleid alcohol en drugs
BYOD
Professionele Leergemeenschappen (PLG's)
Portefeui lleverdel in g ma nageme nt 2015-2016
Rendementsgegevens
Herinrichting aula en balies
Lengte lesuren Meppel/Diever
Strategisc h bel eidsplan 2O15-2O2O
Bestuurlijk jaarplan en begroting 2016
Regeling Lief en leed
Loopbaanleren

5.2. Besluitenliist GilR 2015

VOOR \¡/AARMTRf(IÀ]GSDOELEINDEN

Bti) A¡-ldit & Assurance B.V.

datum 23 Jut-fi 201û

t

Datum Besluit lnstemmins/Advies
3-2-2015 Vakantieregeling 2O15-2O16 Positief advies
s-2-201s Convenant met ArtEZ A Positief advies
28-4-2015 Flexibele schil A Positief advies
28-4-2015 lnvullinq taakstellinq bezuinigingen lnstemming GMR
28-4-201s Protocol cameratoezicht A Positief advies
26-5-2015 Lestijden Ezinge 2015-2016 lnstemming GMR
26-5-2015 Taakstellinq 2015 t/P I nstemminq personeelsqeledinq
30-6-2015 Meerja renbeg roting 2015-2016 A De GMR geeft het advies mee om, gelet op de uit-

komsten MTO (zie ook ambitie 5 uit het nieuwe
strategische beleidsplan 2016-2020), geld vrij te
maken voor werkdrukvermindering, bovenop het
transitieplan.

30-6-20t5 Veilisheidsbeleid lnstemminq

Onderwiisgroep Zuidwest-Drenthe I jaarverslag 2Ol5
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30-6-2015 Lee rl i n g enst atuut 2O1 4 - 2016 t/L lnstemming leerlinggeleding GMR. De leerlingen
worden geTnformeerd over het leerlingenstatuut
via itslearning.

30-6-2015 voB 2015-2016 t/
o

lnstemming oudergeledi ng

8-9-20r5 Schoolgidsen Meppel en Diever t/
o

lnstemming oudergeleding

8-9-2015 Examenreglement I lnstemminq GMR
6-10-2015 Functiemix afspraken Praktijkschool I lnstemming GMR
6-10-2015 Portefeui I leverdel i nq 2015-2016 A Positief advies
6-10-2015 Protocol cameratoezicht: toevoeging

uitbreiding van medewerkers die met
toestemming beelden kunnen bekijken
met: "technlsche dienst"

Positief advies

15-12-201s Overgangsregels 20I5-2O'l6 van klas 1

naar klas 2 en klas 2 naar klas 3
I lnstemming

15-12-2015 De onderwijsondersteuner binnen Stad
& Esch

lnstemming personeelsgeleding

15-12-2015 Strategisch beleidsplan 2016-2020 De GMR stemt in. Tussen de medezeggenschaps-
raad en het bevoegd gezag wordt op basis van
onderzoek voor het einde van dit schooljaar over-
eenstemming bereikt over de facilitering met be-
trekking tot RTTI. Wanneer er geen overstemming
wordt bereikt, wordt RTTI niet ingevoerd conform
de doelen in het strategisch beleidsplan.

15-12-2015 Bestuurliik iaarplan en beqrotinq 2O16 A Positief advies

datum

VOOR \A/AARIV EF I( I NGS DOELEI N DEN

BDO Audit & Assurance B.V.

? 3 JlJf{I 20t6
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6. Toekomstparagraaf

6.1. Sectorakkoord

ln 2O14 is het sectorakkoord VO voor de periode 2014-2017 afgesloten tussen het ministerie
van OCW en de VO-raad in combinatie met de nieuwe CAO-VO 2014-2015.|n het sectorak-
koord zijn de volgende ambities beschreven:

Ambitie l: De leerling centraal
We willen meer maatwerk bieden waardoor de talentontwikkeling van individuele leerlingen
centraal staat.

ln ons onderwijs staan de individuele talenten van leerlingen centraal. De structuur volgt de
leerling, niet andersom. Leerlingen worden in het onderwijs uitgedaagd, in alle schoolsoor-
ten, op alle niveaus. Dat betekent dat we maatwerk leveren, bijvoorbeeld door te differenti-
eren in niveau en tempo.

Ambitie 2: Eigentijds onderwijs: moderne voorzieningen
We willen naar een doorbraak en versnelling in het aanbod van digitaal leermateriaal en dat
docenten vaardig worden in het samenstellen en toepassen van digitaal leermateriaal.

Door een doorbraak en versnelling in het aanbod van digitaal leermateriaal en doordat edu-
catieve markten worden opengebroken wordt onderwijs mogelijk, dat is toegesneden op de
individuele leerling. De sector benut de mogelijkheden die ICT biedt, waardoor de voorzie-
ningen in het onderwijs eigentijdser worden.

Ambitie 3: Meer aandacht voor brede vorming
De opdracht van scholen is breed. Om leerlingen goed voor te bereiden op de wereld van
morgen moeten we meer aandacht besteden aan niet- cognitieve vaardigheden als samen-
werking, creativiteit en ondernemerschap.

Naast de cognitieve vaardigheden is er op scholen veel aandacht voor niet-cognitieve vaar-
digheden en voor de soclaliserende functie van het onderwijs. Scholen dragen bij aan de
brede competenties die jongeren in het vervolgonderwijs en de maatschappij nodig hebben,
zoals samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. Dit resulteert ook in kwalitatieve indi-
catoren om die brede leeropbrengst inzichtelijk te maken.

Ambitie 4: Verbinding met de omgeving versterken
We willen werken aan een sterkere verbinding tussen de school en de omgeving en goede
verantwoording naar belanghebbenden zoals ouders,

Bij toekomstbestendig onderwijs hoort een sterke verbinding tussen de school en de omge-
ving en een goed georganiseerde verantwoording naar belanghebbenden, zoals ouders, do-
centen en leerlingen. Scholen werken intensief samen met het bedrijfsleven, maatschappelij-
ke organisaties, het basis- en vervolgonderwijs en met andere VO-scholen. Naarmate de
verantwoording richting belanghebbenden meer leidt tot duurzame kwaliteitsborging, zal
het toezicht van de inspectie afnemen.

Ambitie 5: De docent in positie in een professionele organisatie
We gaan het alleen redden als docenten zich (mede) eigenaar voelen van de ontwikkelingen
Dat vraagt om ruimte en vertrouwen in een lerende omgeving en om goed leiderschap.

Docenten beschikken over kennis en vaardigheden om leerlingen uit te dagen en te differen-
tiëren in de klas en voelen zich (mede)eigenaar van de ontwikkelingen. Leraren en schoollei-
ders werken in een professionele, lerende organisatie met een uitdagende werkomgeving.
Door continue professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders kunnen
scholen goed anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle uitgangspunten van het sectorakkoord VO sluiten aan 96flço¡nmÞ*kçgsU¿ASfi6$,& Esch
en vormen de pijlers van ons strategisch beleidsplan. 

uoo Audit & Assurance B.V"
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6.2 Medezeggenschapsstructuul

Als gevolg van de verhuizing naar het Onderwijspark Ezinge is de structuur van het werken
in deelscholen overbodig geworden. ln 2016 wordt een nieuw reglement en statuten opge-
steld waarin het uitgangspunt is een transparante structuur van medezeggenschap. Op basis
van een jaarplan werkt de GMR aan haar programma en doelen. ln het jaarplan beschrijft de
GMR hoe zij het contact met de medewerkers onderhoudt.

6.3 De veranderkundige strategie

De veranderkundige strategie van Stad & Esch is een strategie die creativiteit aanboort, pro-
bleemoplossend vermogen stimuleert en mensen aanspreekt op hun kwaliteiten.
Het resultaat van verandering is dat mensen de (nieuwe) onderwijsactiviteiten op zo een
manier vormgeven (leren, ontwikkelen, vormgeven, organiseren, beslissen) dat de onder-
wijsactiviteiten bijdragen aan de missie van de school: Leerlingen optimaal voorbereiden op
de uitdagingen van de 2l't" eeuw.

Bij onze veranderkundige strategie passen veranderkundige standaarden die ons handelen
stu ren:

Het concretiseren van onze doelstellingen wordt zo laag mogelijk in de organisatie
vorm9e9even.
Activiteiten zijn gericht op het aanboren van creativiteit en probleemoplossend
vermo9en.
Organiseren, beslissen en aantal kaders horen bij veranderen.
Geen geheimen; veranderen is al moeilijk genoeg.
Op tijd communiceren; niet pas aan het eindpunt van het denken.
Praten vanuit ervaring niet als toeschouwer.
Zone van naaste ontwikkeling opzoeken én ingaan.
Cyclisch, planmatig werken zorgt voor continue verbetering van handelen.
Reflecteren en vragen om feedback.
Growth mindset is basishouding.

Ons handelen binnen de visie is gericht op:

Kwaliteit van begeleiding: communicatie die bouwt en verbindt.
Diepgang van leren: op cognitie is de taal RTTI, andere vlakken zijn: zelfontplooiing en
vaardigheden voor de 2l't'eeuw.
Growth mindset vormt de basisbenadering van elkaar. Gericht op ontwikkeling, inzet en
groei.
Kwaliteit- en opbrengstgericht werken: Streven naar maximale leeropbrengst en daar
cyclisch aan werken met gebruik van data.

6.4 Naar professionele autonomie

De wens om meer professionele autonomie bij de leraren te bewerkstelligen, wil Stad &
Esch bereiken door het invoeren van zelfregie en zelfsturing. Hiermee wordt Stad & Esch
een lerend systeem waarbij alles draait om leren, groeien en innovatie. Met als ultiem
doel een steeds hogere kwaliteit vanuit toegepaste kennis over het leren van onze leer-
lingen. Binnen een lerend systeem kent kennis drie onlosmakelijk met elkaar verbonden
componenten: naast kennisproductie draait het om het absorptievermogen van kennis
bij medewerkers en om kenniscirculatie, zowel binnen als buiten de organisatie.

Als de stip op de horizon is bereikt, bestaat de organisatie uit een directeur-bestuurder, een
directie en uit teams van medewerkers die werken vanuit een hoge mate van zelfregie en
zelfsturing. Wanneer dit is bereíkt hangt af van de ontwikkeling van de organisatie en de
ontwikkeling van de medewerkers die vanuit zelfregie en zelfsturing moeten willen én kun-
nen functioneren. De teams binnen school moeten borg staan voor een vitale verbinding
tussen werken en leren. 

vOoRWAARMERKTNGSDoELETNDEN
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6.5 Persoonlijk leiderschap

Stad & Esch is een school in een veranderende omgeving. Alle teams denken na over verbe-
teringen binnen het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen en we zijn onder-
weg naar een organisatie die wil handelen vanuit professionele ruimte en gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid om zo samen een inspirerende school te creêren. Met als ultiem doel
steeds beter worden in ons onderwijs en onze kwaliteit. Naast vakmanschap vraagt dit per-
soonlijk leiderschap van alle medewerkers van Stad & Esch. De school ontwikkelt zich naar
een cultuur van kwaliteit, contact en zelfregie. Onderwijskundig, didactisch wordt gewerkt
aan nieuwe professionele leeromgevingen. Ook in de cultuur wordt een omslag gemaakt.
We werken samen aan een meer proactieve cultuur. Elkaar aanspreken, complimenteren en
scherp houden. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de school en die samen beter
maken. Naast vakmanschap vraagt dit meer dan ooit iets van medewerkers. Van medewer-
kers wordt gevraagd zelf initiatief te nemen en anderen hierin te betrekken. Om zo samen
een inspirerende en groeiende school te creëren. ln dit kader wordt Persoonlijk leiderschap
ontwikkeld, gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey, hoe geef
jij op een geïnspireerde manier richting aan je eigen doelen en de doelen van Stad & Esch.
Daarbij komt ook de samenwerking met het team om de hoek kijken.

6.6 Naarstrategischkwaliteitsbeleid

Het perspectief van Stad & Esch op het bereiken van haar resultaten ligt in het ontwikkelen
van onze sterktes vanuit de wens om te groeien, om steeds beter te willen worden. We zijn
nieuwsgierig naar de opvatting van onze interne en externe stakeholders en gebruiken deze
feedback als input voor het stellen van doelen om ons verder te ontwikkelen en te verbete-
ren.
Eigenaarschap en verbinden zijn belangrijke begrippen binnen ons kwaliteitsmodel. Onze vi-
sie op kwaliteit wordt in co-creatie gemaakt en gevalideerd door medewerkers en externe
en intern stakeholders. Elke medewerker speelt een belangrijke rol waar het gaat om het
continue verbeteren van onze kwaliteit. De instrumenten die we gebruiken zijn hulpmiddelen
om onze vorderingen te kunnen toetsen. Binnen alle teams voeren we het onderwijskundig
gesprek en werken we vanuit de PDCA-cyclus. Vanuit persoonlijk leiderschap spreken we el-
kaar aan op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om kwaliteit,

6.7 SamenwerkingonderwijsbesturenZuidwest-Drenthe

De onderwijsbesturen in Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden zijn al enkele jaren
voornemens te komen tot optimalisatie in de samenwerking van de bedrijfsvoering, met als
doel kostenreductie en kwaliteitsverhoging. Het betreft in het basisonderwijs Promes, PCBO,
Wolderwijs en Talent en in het voortgezet onderwijs CSG Dingstede en Stad & Esch. Bij deze
beweging heeft zich in 2015 ook het voortgezet onderwijs uit Steenwijk en Wolvega aange-
sloten.

6.8 Krimp

Krimp, zowel demografisch en selectief, vraagt om een heroriêntatie op samenwerking bin-
nen Zuidwest-Drenthe. Alleen gaan en staan is vanuit krimp beschouwd niet langer toerei-
kend. Krimp kan alleen kansrijk worden aangepakt als Stad & Esch en haar regionale partners
in staat zijn om te kijken en te denken vanuit een regionaal perspectief. ln 2016 zal Stad &n
Esch op dit vlak, samen met haar partners, beleid ontwikkelen voor de komende 8-1O jaar.

6.9 Organisatiestructuur

ln augustus 2O16 gaat de directeur Bedrijfsvoering met pensioen. ln de eerste helft van 2016
wordt bepaald hoe het vertrek van de directeur Bedrijfsvoering wordt opgevangen rekening
houdend met de organisatieontwikkelingen binnen Stad & Esch richting zelfregie.

VOOR WAARIVERKINGSDOELEINDEN

BD0 Audit & Assurance B.V.

datum 
2 r 20ttOnderwijsgroep Zuídwest-Drenthe I jaarverslag 2Ol5

paraaf ........

pagína 26



7. ContinuiTeitsparagraaf

Vanaf verslagjaar 2014is de Continuïteitsparagraaf verplicht. Dit pas in een trend om in het
jaarverslag niet alleen te rapporteren over het handelen in het verleden, maar ook aandacht
te besteden aan de continuïteit van de instelling in de toekomst.

7.1.t.

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 bedraagt 2.168 leerlingen. Op basis van de opgestel-
de leerlingenprognose is sprake van een te verwachten stijging van het leerlingenaantal naar
2.257 in 2018. ln deze nieuwe leerlingenprognose is de extra instroom vanwege de nieuw-
bouw op het Onderwijspark Ezinge verwerkt, waardoor de prognose positief is bijgesteld
t.o.v. de prognose zoals deze in het Jaarverslag 2014 stond. Door de fluctuatie van het aan-
tal leerlingen zal het aantal personeelsleden eveneens aan schommelingen onderhevig zijn.
De personele formatie is gebaseerd op de leerlingenprognose, het strategisch beleidsplan,
de afspraken vanuit het sectorakkoord en het optimaliseren van de automatisering in de
administratieve processen (workflow).

7.1.2. Meerjarenbegroting (volgens vastgestelde begroting 2Ol6)

Deze opstelling komt overeen met de Meerjarenbegroting 2016-2021 en de jaarrekening
2O15. De volgende (hoofd)uitgangspunten zijn toegepast:

De basis voor de meerjarenbegroting 2016-2021is de begroting over het jaar 2016 en het
nieuwe, vastgestelde Strategisch beleidsplan 2016-2020.
Het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 bedraagt 2168, hiermee is gerekend in de begro-
ting over het jaar 2016. ln de meerjarenbegroting is gerekend met de volgende leerlin-
9enpro9nose:
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Bij de leerling afhankelijke baten en kosten zijn deze prognoses doorgerekend.
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De personele lasten hebben als grondslag de huidige verplichtingen, rekening houdend
met de nu bekende formatieve mutaties en de financiële aanpassingen in de primaire ar-
beidsvoorwaardel ij ke sfeer.
De personele bekostiging is niet verhoogd met de verwachtingen van de VO-raad, deze
verwachtingen zijn ook niet in de kosten verwerkt.
Voor de opslag voor incidentele kosten zijn de loonkosten met l% verhoogd. ln de meer-
jarenprognose is eveneens rekening gehouden met de ontwikkeling van het aantal leer-
lingen en natuurlijk verloop. De sociale lasten en pensioenlasten zijn percentagegewijs
onveranderd meegenomen. De medewerkers welke met pensioen gaan en welke BAPO
hadden zijn in de prognoses vervangen door een gemiddeld salaris te rekenen op LB7
niveau zonder BAPO.
De materiele baten zijn wel verhoogd met de verwachtingen van de VO-raad, de lasten
zijn hierom ook met 1% verhoogd.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte lasten voortvloeiend uit de investerin-
gen die in het verleden gerealiseerd zijn en de geplande investeringen in de komende ja-
ren. Vanaf 2017 is gerekend met een investering van € 25O.OOO per jaar.
Aan de sterk toegenomen bekostiging vanuit de prestatiebox zijn vanaf 2O16 doelstellin-
gen gekoppeld. Hiervoor is vanaf 2O16 in de MJB € 2O.OOO opgenomen.
De jaarlijkse vaste kosten zijn geïndexeerd meegenomen. De kosten zijn telkens mell%
verhoogd t.o.v. het voorgaande jaar.
Vanaf 2016 is er gerekend met Bring Your Own Device (BYOD). Er zijn geen baten meer
opgenomen betreffende de laptops.
De onderstaande intensiveringen t.o.v. begroting 2016 (x € 1.OOO) zijn meegenomen en
verwerkt.

Ambitie 1 - kwaliteit
Ambitie 2 - leerling centraal
Ambitie 3 - eigentijds onderwijs
Ambitie 4 - brede vorming
Ambitie 5 - omgeving
Ambitie 6 - organisatie
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Omschriiving
Dotatie gebouwen
Leermiddelen
Ambities SBP
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Dotatie gebouwen
Deze voorziening is bedoeld om toekomstige aanpassingen in de gebouwen mogelijk te
maken. Dit kunnen (kleine) verbouwingen zijn of bijvoorbeeld aanpassingen die een be-
ter gebruik van het gebouw mogelijk maken, bv. wandafwerking e.d.

Leermiddelen
Met de ophoging van het leermiddelen budget komt er meer evenwicht tussen de in-
komsten en uitgaven van deze begrotingspost.

Ambities Strategisch beleidsplan 2O'16-2020
ln het strategisch beleidsplan zijn onze ambities, strategisch doelen en beoogde op-
brengsten beschreven. Met het bereiken van de strategische doelen draagt Stad & Esch
bij aan het verwezenlijken van de doelen uit het sectorakkoord VO. Hiervoor ontvangt
Stad & Esch jaarlijks extra middelen uit de Prestatiebox. Het jaar 2016 staat hoofdzakelijk
in het teken van het formuleren en valideren van de verschillende deelvisies en het op-
stellen van daarbij horende projectplannen en diverse nulmetingen.
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Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting

201s 2015 20L6 20t7 2018

Balans

Vaste Activa

Materieel
Totaal Vaste Activa

Vlottende Activa

Balanstotaal Activa

Eigen Vermogen

Totaal Eigen Vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Balanstotaal Passiva

Staat/Raming van Baten en Lasten

Baten

Rijksbijdrage

Overige overheidsbijdr. en subsidies

Overige baten

Totaal Baten

Laste n

Pe rsoneel sl aste n

Afsch rijvinge n

Huisvestingslasten

Overige Lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en lasten

Saldo fi nanciële bedrijfsvoering
re nte bate n-/- re nte I aste n )

Totaal resultaat

7.404.96t r.t55.172 1.615.356 2.039.38s 2.516.2L6

5.488.332 5.385.300 5.577.461. 5.723.490 5.917.32r

4.083.37!
4.083.371

4.230.t18 3.962.10s

4.230.rr8 3.962.105

3.684.105

3.684.105

3.401.105

3.401.105

2.143.580

2.143.580

2.053.569

2.053.569

2.282.430

2.282.430

2.465.159

2.465.159

2.685.690

2.685.690

388.894

406.250

2.s49.609

333.367

375.000

2.623.364

421.667

250.000

2.623.364

509.967 608.267

125.000

2.623.364 2.623.364

5.488.332 5.385.300 5.577.461 5.723.490 5.917.321

2015 2015 2016 2077 2018

16.340.728 16.081.840 17.643.810 18. 103.490 18.493. 190

7.497 19.000 0 0

7!I.896 752.580 622.170 625.370 627.070

17 .0s4.r27 76.8s3.420 18. 26s. 980 18. 728. 860 19.120.260

13.669.449 13. 384.300 14.409.331 14. 871.800 rs.177.600

569.337 s73.900 518.013 528.000 533.000

897.5M 961.400 1.065.140 1.060.300 1.080.400

1.796.02t 1.898.270 2.025.505 2.066.900 2.089.600

16.932.351 16.8L7.870 18.0L7.989 18.527.000 18.880.600

121.770 35.550 247.99t 201.860 239.660

-20.960 -24.750 -19.130 -19.130 -19.130

100.811 10.800 228.861 182.730 220.s30
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7.1.3. Toelichting Eigen Vermogen
Het Eigen Vermogen ad. € 2.143.580 kan als volgt nader worden gespecificeerd

Algemene reserve
Bestemm ingsreserve (publiek)

- Passend Onderwijs € 2OO.OOO
- Onderhoud Gebouwen € 249.078
- Personeel i.v.m. BAPO € 2O1.7O5
- Ouderraad/Schoolreizen € 35.391
- Reserve Sociaal statuut € 175.OOO

Algemene Private Reserve (privaat)
Totaal

€ 447.185
€ 861.174

€ 835.221
€ 2.143580

VOOR WAARIVERKINGSDOELEINDEN
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7.1,4. Toelichting financieringsstructuur
Vanaf 2Ol4 wordt gebruik gemaakt van externe financiering. De financiering is gebruikt voor
de aanschaf van activa voor de nieuwbouw op het Onderwijspark Ezinge en ten behoeve
van een tijdelijke ondersteuning van de liquiditeitspositie. De financiering die aangevangen is
in2014 bestaat uit een rekening courant krediet van € 5OO.OOO,- à 2,25% en een Rentevast-
lening van € 5OO.OOO à2,95%. De looptijd van de financiering bedraagt 48 maanden, de
lineaire aflossing is gestart einde l" kwartaal 2015.

7.1.5. Kengetallen

KAPITATISATIEFACTOR

(balanstotaal - gebouwen en terreinen) x 100 / totale baten
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LIQUIDITEIÏ
vshouding vlottende ætiva/ kortlopende schulden
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WEERSTANDSVERMOGEN 1
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PERSONELE LASTEN/BATIN
psenele lâd6 x 10O /bds u¡t gsonebedriifwoering

€ã'ilIDDü,DT
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De kapitalisatiefactor is een door de commissie Don geïntroduceerd kengetal. De kapitalisa-
tiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapi-
taal al dan niet efficiënt benut. Voor de berekening van de kapitalisatiefactor wordt het to-
taal vermogen verminderd met gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten. Als
signaleringsgrens geldt hierbij een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen.

De kengetallen zijn in onderstaande tabel per jaar weergegeven waarbij rekening is gehou-
den met de externe financiering.

7.1.6. Toelichting huisvestingsbeleid
De huisvesting is geregeld door de gemeente Meppel respectievelijk de gemeente Wester-
veld. ln augustus 2014 is de nieuwbouw op het Onderwijspark Ezinge betrokken. De vier ou-
de gebouwen zijn overgedragen aan de gemeente Meppel. De verrekeningen c.q. afrekenin-
gen hebben in 2O15 plaatsgevonden.

VOOR Y/AARMERKIN]GSDOELEINDEN
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Bij liquiditeit gaat het erom of het bevoegd gezag in staat is om op korte termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlo-
pende schulden.

Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre het bevoegd gezag op lange termijn, ook in tij-
den van tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen
eigen vermogen en het totaal van de passiva. Absolute normen voor solvabiliteit zijn moeilijk
te geven. Beoordeling van het eigen vermogen kan niet los worden gezien van de beoorde-
ling van de hoogte van de voorzieningen. lmmers, wanneer die niet toereikend zijn om de
toekomstige verplichtingen te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen vermogen moeten
plaatsvinden. ln geval van een gezonde financiële positie, is een ondergrens van25% wense-
rijk.
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Kengetallen balans:

-Liquiditeit (Vlottende activa/Kortlopende schulden)
-Solvabiliteit (Eigen vermogen/totaal passiva)
-Kapitalisatiefactor (Totaal vermogen(activa)- gebouw & terrein

,/baten uit gewone bedrijfsvoering)
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De locatie Diever wordt in de periode 2015-2016 voor een totaalbedrag van € 1.52O.OOO ge-
renoveerd. De gemeente Westerveld neemt hiervan € 1.2OO.OOO voor haar rekening, De On-
derwijsgroep draagt de resterende € 32O.OOO bij.

7,1,7, Toelichting mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen
Het eigen vermogen is aangepast op basis van het exploitatieresultaat uit de jaarrekening
2015. ln 2015 is conform de Jaarrekening een bedrag van € 8.673 toegevoegd aan de be-
stemmingsreserve publiek en het restant €.92.138 toegevoegd aan de algemene reserve.

7.2 Overige rapportages

7.2.1 Management dashboarden Qlikview en Libelle

Ten behoeve van de monitoring van onze kwaliteit en de financiële en personele processen
is het door The lmplementation Group (TlG) ten behoeve van het voortgezet onderwijs ge-
bouwde data intelligence instrument (het dashboard Qlikview) ingevoerd. Het instrument
levert dagelijks relevante sturingsinformatie op en wordt ontsloten via Magister. De App
voor het digitaal bekwaamheidsdossier Kwaliteitscholen is aan het dashboard toegevoegd.

7.2.2 Treasury

Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van de bestuurder. ln het treasu-
rystatuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's,
financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Het statuut en ook de uitvoering van
het treasurybeleid voldoen aan de kaders van het algemeen verbindend voorschrift, OCW-
regeling "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor het onderwijs en onderzoek
2O1O" van 16 september 2OO9. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de On-
derwijsgroep is dat deze de financiële continuÏteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in
de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:

Liquiditeit op korte en lange termijn (minimaliseren liquiditeitsrisico)
Lage financieringskosten (kostenminimalisatie)
Liquideerbare en risicomijdende beleggingen (risico-minimalisatie)
Kosteneffectief beta I ingsverkeer
Rente-instrumenten
Optimaliseren van rendement van de overtollige liquide middelen (rentemaximalisatie)
en minimaliseren van het renterisico

Het uitzetten van alle voor de instelling overtollige liquide middelen geschiedt op basis van
actuele prognose van de financieringsbehoefte en een actuele rentevisie. ln de verslagperio-
de bevond de geldmarktrente waartegen de Onderwijsgroep de liquiditeiten uitzette op het
lage niveau van rond 1%. Sinds de tweede helft van de jaren 50 waren de rentestanden niet
meer zo laag.

Om het opwaarts potentieel van de geldmarktrente zo optimaal mogelijk -via het snel swit-
chen naar een hoger rentedragende uitzetting- te kunnen benutten, zijn de uitzettingen in
de vorm van direct opeisbare tegoeden gerealiseerd. ln het verslagjaar waren er geen over-
tollige liquiditeiten die op deze wijze uitgezet konden worden op een Liquidity Management
Account bij de huisbankier. De uitzetting moet voldoen aan de eerder genoemde OCW-
regeling "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor het onderwijs en onderzoek
2OlO" van 16 september 2OO9. De ratingseisen voor de beleggings- en beleningsvormen
waarbij de hoofdsom bij opname intact is, worden hierin geformuleerd in relatie met de
looptijd van de uitzettingen. Voor de direct opvraagbare uitzetting geldt dat de betreffende
bank voor zichzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren dient te beschikken over
minstens een A-rating, afgeven door minstens twee ratingsbureaus. De huisbank heeft per 15

mei2012 een rating, afgegeven door Standard & Poor's, Moody's en Fitch, van resp. A+, Aa3
en A+ . Daarmee wordt voldaan aan de minimumeisen die gesteld worden in de OCW-
regeling. ln het verslagjaar wordt gebruik gemaakt van externe financiering. De financiering
bestaat uit een rekenins courant krediet van € 5OO.OOO,- à 2,25"(r6,q*qqp^ßfi{ìñEyftfflnng*s
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van € 5OO.OOO à2,95%. De looptijd van de financiering bedraagt 48 maanden, de lineaire af-
lossing start na het 1e kwartaal van 2015.

7.2.3. Treasury, specificatie van beleggingen/beleningen

Rentedragende beleggingen

Rentedragend depot Liquidity Management Account ING Bank N.V
' saldo 3l december 2013 € ].658.081,45
' saldo 3l december 2014 € 1.338,26. saldo 31 december 2015 € 8.157,98

Rekening-courant
' saldo 31 december 2013 € 115.479,17
' saldo 3l december 2014 € 48.052,72-
' saldo 31 december 2015 € 548.656,01

7.2.4, Rapportage aanwezigheid en werking van het interne rÍsÍcobeheersings- en contro-
lesysteem

De interne beheersing van de processen binnen de stichting is primair een verantwoordelijk-
heid van de bestuurder. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere
maatregelen en procedures, ondersteunt de bestuurder bij het beheersen van de processen.
Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het niveau
van interne beheersing en de naleving ervan vanuit de directie plaats vanuit de centrale on-
dersteuning onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatrege-
len en procedures. De directeur-bestuurder, ondersteund door de controller, bewaakt tevens
de opvolging van de door de externe accountant en eventuele overige partijen gedane aan-
bevelingen op het gebied van interne beheersing. Verder worden per kwartaal financiële
overzichten gemaakt met daarin de realisatie ten opzichte van de begroting en het voor-
gaande jaar. De overzichten worden besproken in de vergaderingen van de directeur-
bestuurder met de directeuren en in de Raad van Toezicht (Auditcommissie).

Acties in 2015
' Er is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting 2O17-

2021.. De liquiditeitsbegroting 2016-2020 is opgesteld, herijkt en vastgesteld.. Het risicoprofiel is herijkt en vastgesteld.
' De Auditcommissie is zevenmaal bijeen geweest over de thema's begroting, jaarreke-

ning, leermiddelen en devices.

Planning & Control cyclus
Voor de zomervakantie is de P&C-cyclus klaar voor het volgende kalenderjaar. Hierin wordt
in ieder geval vastgelegd: opleveren rapportages, liquiditeitsprognose, evaluatiemomenten
budgethouders, besprekingen en opleveren begroting, en tussentijdse bekostigingscontrole
ln de P&C-cyclus staan ook de overleggen gepland met die geledingen binnen de organisa-
tie, welke voor het betreffende stuk van belang zijn (KMT, GMR, RvT, stafhoofden en deel-
schoolleiders).

Managementrapportages per kwartaal en maandelijks
De Financiële en Personele managementrapportages werden altijd per kwartaal aangeleverd
aan de directeur-bestuurder, de directeuren en aansluitend aan de Raad van Toezicht. Vanaf
2Ol5 wordt er maandelijks (2" week van de opvolgende maand) een concept doorgesproken
met de directeur-bestuurder en aansluitend aangeboden aan het KMT. Hierdoor is er sneller
stuurinformatie beschikbaar.

L i q u i d i te i ts beg ro t i n g
De controller heeft dagelijks zicht op de liquiditeit, maandelijks wordt een bijgewerkt liquidi-
teitsoverzicht gepresenteerd met een analyse van het eventuele 
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Budgetbeheer
ln 2014 is begonnen met het vaststellen van budgethouders met de daarbij behorende ver-
antwoordelijkheden. Bij het opstellen van de nieuwe budgetten voor 2Ol6 is er uitgebreid
geëvalueerd en zijn er verbeteringen doorgevoerd op basis van de opgedane ervaringen in
2015. Dit heeft o.a. geleid tot enkele overlegsessies, waarbij de nadruk gelegd werd op het
kritisch blijven op de hoogte van het budget, uitvraag bij alle budgethouders over het te be-
steden budget (verhogen en verlagen is mogelijk: verklaren). Budgetoverzichten worden
maandelijks verstuurd naar de budgethouders en geëvalueerd.

Begrotingsproces
De opdracht vanuit de Raad van Toezicht was om 2015 een begroting te presenteren met
een positief resultaat. De realisatie moet aansluiten bij de begroting en mag niet significant
negatief afwijken.

Het gehele begrotingsproces 2Ol5 was afgestemd met alle stakeholders vanwege de precai-
re liquiditeitspositie en vermogenspositie. Het belang en de urgentie van de begroting 2O15
is duidelijker geworden binnen de gehele Onderwijsgroep. De begroting 2Ol5 is meer door-
leefd: "bottom up gecheckt". Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de belang-
hebbenden, waarbij de committering aan de begroting 2015 zeer groot te noemen is. Dit
heeft er uiteindelijk toe geleid dat de begrote kosten en de realisatie voortdurend naast el-
kaar werden gehouden en er overlegd en geanticipeerd werd op die momenten dat de reali-
satie zou gaan afwijken van de begroting.

Tevens zijn er een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd in de begroting 2015. Dit betreft
o.a. de afbouw van de door de Onderwijsgroep aangeschafte laptops en de invoering van
Bring Your Own Device (BYOD) met ingang van schooljaar 2015-2016.
De invoering van BYOD heeft direct ruimte in de liquide middelen opgeleverd en levert op
termijn een zeer grote administratieve lastenvermindering op.

Het jaar 2Ol5 kunnen we zien als het omslagjaar. ln de begroting over het jaar 2016 en de
meerjarenbegroting 2017-2021zien we duidelijk dat de ingezette maatregelen in 2015 en de
hogere bekostiging vanaf 2O16 leiden tot een verantwoorde liquiditeitspositie en continue-
ring van de goede vermogenspositie van de Onderwijsgroep, waarbij er vanaf 2O16 weer
ruimte is voor intensiveringen.

Optimaliseren en (verder) digitaliseren administratieve werkzaamheden
ln 2015 zijn de administratieve processen herijkt en bijgesteld waar nodig. De digitalisering
wordt verder ingezet met als voorbeeld het digitaal aanbieden en afhandelen van de school-
kosten aan de ouders m.i.v. schooljaar 2O15-2O16.
Het streven is om uiteindelijk te komen tot een geheel gedigitaliseerde workflow. Dit wordt
in 2016 zo ver als mogelijk ingevoerd.

Verandering van administratiekantoor
ln het verslagjaar 2015 is OSG/Metrium failliet gegaan en doorgestart als Helder Onderwijs
Geconfronteerd met het faillissement en de daardoor gevoelde afhankelijkheid heeft ertoe
geleid de totale (financiële) dienstverlening te herijken. Dit proces was al in gang gezet,
maar kreeg door het faillissement een hogere prioriteit.
Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2016 Salure ons administratiekantoor is, waarbij de nadruk
bij het administratiekantoor is komen te liggen bij adviseren en begeleiden. De werkzaam-
heden (invoeren, verwerken van gegevens) worden grotendeels weer door onszelf uitge-
voerd en waar mogelijk geautomatiseerd.

Vera nd e ri ng van accou n ta nts ka ntoo r
Met ingang van verslagjaar 2O15 is BDO onze accountant
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7.2.5. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
ln het risicoprofiel zijn de volgende risico's onderkend en in kaart gebracht

Rrsico's in relatie tot de flexibele schil.
Op 1 augustus 2015 bedroeg de flexibele schil 13,5 % zijnde 25,6 FIE. De flexibele schil wordt
voldoende geacht om fluctuaties in de leerlingenaantallen te kunnen opvangen.

Risico's in de categorie politiek/financiering.
De "stille bezuinigingen" van de overheid noodzaakt de Onderwijsgroep scherp te kijken
naar de wijze waarop het werk georganiseerd wordt en hoe dit doelmatiger kan.
Hierbij is gekozen voor een integrale benadering waarbij zowel de structuur, de processen,
beheer en ondersteuning, en het onderwijs kritisch onder de loep genomen worden.

R¡sicob in de categorie leerlingen.
De ontwikkeling in het leerlingenaantal vertoonde de afgelopen jaren een dalende tendens.
De daling heeft dankzij een adequate flexibiliteit met betrekking tot het personeelsbestand
niet geleid tot formatieve knelpunten in het onderwijs. De leerlingenprognose wordt jaarlijks
geevalueerd en zo nodig bijgesteld. ln de huidige prognose is het gerealiseerde positieve ef-
fect van de nieuwbouw op het Onderwijspark Ezinge op de leerlingenaantallen meegeno-
men.

Rlslco s in de categorie onderwijs.
De breedte van het onderwijsaanbod is een aandachtspunt met mogelijke risico's voor de
betaalbaarheid van het onderwijs in relatie met de groepsgrootte. Dit geldt met name voor
de bovenbouw van het vmbo, het aanbod op de locatie Diever (kwetsbare havo-top) en de
grote keuze mogelijkheden in de bovenbouw havo,/vwo. Naar aanleiding van dit zorgpunt is
onderzoek gedaan naar de breedte van het onderwijsaanbod in relatie tot betaalbaarheid.
Dit heeft geleid tot de maatregel dat op het Onderwijspark Ezinge de voormalige twee in-
stroompunten voor de theoretische leerweg zijn teruggebracht tot één instroompunt voor
zowel tl (havo-kans) als tl (mbo). Het aanbod van de locatie Diever wordt geevalueerd en
waar mogelijk/wenselijk aangepast. De invoering van de digitalisering van ons onderwijs is
met ingang van het schooljaar 2015-2016 geheel ingevoerd. Deze digitalisering biedt ons de
mogelijkheid tot meer gepersonaliseerd leren, een van de ambities uit het sectorakkoord.

Risico's in de categorie personeel.
De hier onderkende belangrijke zorgpunten zijn de benodigde verandercapaciteit van de
medewerkers bij onze onderwijsambities (o.a. gepersonaliseerd leren, talentontwikkeling en
creativiteit) en de vergrijzing van het personeel door de hogere pensioengerechtigde leef-
tijd. De beheersmaatregelen betreffen ziekteverzuimbeheersing, beleidsontwikkeling met
betrekking tot het neutraliseren van het verloop van personeel en de borging van de ge-
sprekscyclus. De Onderwijsgroep heeft het beleid om de uitkeringen na ontslag op een mi-
nimaal niveau te houden en daardoor de afdracht uitkeringskosten te minimaliseren.

Risico's in de categorie reputatie.
Vooruitlopend op de verhuizing naar de nieuwbouw is in de voorliggende periode in sa-
menwerking de missie, visie en identiteit van Stad & Esch beschreven en na validering door
medewerkers, leerlingen, ouders en stakeholders vastgesteld. ln 2Ol5 heeft herijking plaats-
gevonden van de missie, visie en identiteit en is het strategisch beleidsplan 2016-2020 op-
gesteld.

Rísico's in de categorie financiering.
ln 2014 is gebruik gemaakt van externe financiering. De financiering is gebruikt voor de aan-
schaf van activa voor de nieuwbouw te Ezinge en ten behoeve van een tijdelijke ondersteu-
ning van de liquiditeitspositie. Er was sprake van een beperkte liquiditeitspositie. De liquidi-
teitspositie is in 2015 sterk verbeterd mede door: strakke sturing op liquiditeitsprognose,
beperkte investeringsverplichting naar de toekomst toe en strak budgetbeheer voor 2Ol5 en
verder. De ingezette maatregelen in 2015 hebben het beoogde effect.

Risico's in de categorie fraude.
Het vermijden en ontdekken van fraude valt onder de interne beheersing van de organisatie.
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Jaarlijks wordt een frauderisicoanalyse gemaakt door het Kern-MT van de Onderwijsgroep.
Het thema fraude is opgenomen in de jaarplanning van de Raad van Toezicht,
De getroffen maatregelen zijn het periodiek opstellen van een frauderisicoanalyse, de be-
schrijving van de processen in school, het aanstellen van de interne controller en het herijken
en vastleggen van de mandateringen.

7.2.6, Rapportage toezichthoudend orgaan
De toezichthoudende positie en de wijze waarop de Raad van Toezicht (RvT) de bestuurder
ondersteunt en/of adviseert over beleidsvraagstukken en financiële aangelegenheden wordt
vormgegeven door de volgende punten.

Het aantal reguliere vergaderingen van de RvT bedraagt 6 per jaar.
Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan herijkt.
Jaarlijks wordt het risicoprofiel herijkt.
De Financiële en Personele managementrapportages van elk kwartaal worden uitvoerig
besproken met de Auditcommissie en daarna voorgelegd aan de voltallige RvT.
Ter voorbereiding op de behandeling in de vergadering van de RvT wordt de concept
begroting door de Auditcommissie geanalyseerd en besproken met de directeur-
bestuurder en de interne controller.
Jaarlijks presenteert de accountant haar bevindingen omtrent de jaarrekening en be-
spreekt deze, in een vergadering voorafgaande aan de vergadering waarin de jaarreke-
ning wordt goedgekeurd, uitvoerig met de Auditcommissie, de directeur-bestuurder en
de controller.
Maandelijks vindt rapportage plaats over de liquiditeitspositie (de realisatie van de liqui-
diteitsbegroting).
De RvT moet statutair haar goedkeuring verlenen aan de begroting, de meerjarenbegro-
ting, de liquiditeitsbegroting en het jaarverslag (incl. jaarrekening).
Jaarlijks wordt uiterlijk in januari in opdracht van de RvT door de accountant op thema-
tiek een interim controle uitgevoerd. De managementletter n.a.v. deze controle wordt
gepresenteerd door de accountant en besproken met de Auditcommissie, directeur-
bestuurder en de controller.
Jaarlijks vindt er tweemaal overleg plaats met de GMR, eenmaal in het bijzijn van de di-
recteur-bestuurder, eenmaal zonder de directeur-bestuurder.
Jaarlijks spreekt de RvT met afvaardigingen van het management van de organisatie.
De controller is aanwezig tijdens de vergaderingen van de RvT waar het de financiële
agendapunten betreft.
Jaarlijks spreekt de RvT eenmaal met de controller zonder de directeur-bestuurder.
Naast de Auditcommissie zijn de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit ac-
tief.
Alle leden van de RvT bezoeken bijeenkomsten en activiteiten die plaatsvinden binnen
de organisatie.
Jaarlijks organiseert de RvT een zelfevaluatie, om het jaar onder begeleiding van een ex-
terne deskundige.
De RvT is actief lid van de VTOI.
De RvT hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
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8. Toelichting op de jaarrekening

ln dit onderdeel wordt aandacht geschonken aan de financiële ontwikkelingen gedurende
het verslagjaar.

8.1 Balans

e.l,l. Materiële vaste activa
ln 2015 waren de totale investeringen € 23O.O9O, de afschrijvingen bedroegen € 569.337
waardoor de balanspost materiële vaste activa in het verslagjaar is afgenomen met
€ 339.247. De boekwaarde per 31-12-2015 bedraagt € 4.083.371.

De materiële vaste activa zijn met name toegenomen door investeringen die verband hou-
den met lCT, voor een bedrag van € 116.306. ln 2015 is o.a. het pakket Qmanage Pro Basis
aangeschaft voor een bedrag van € 28.OOO. Daarnaast zijn er diverse hardware (laptops en
server) aangeschaft. Naast de ICT gerelateerde aanschaffingen zijn er in 2O15 investeringen
geweest inzake Gebouwen, ad € 67.'105, en lnventaris en apparatuur, ad € 46.679.

8.1.2. Vorderingen
Onder de Overlopende activa zijn vooruitbetaalde kosten opgenomen welke in2016 zijn op-
genomen in de exploitatie (€ 218.064). Ook zijn onder de Overlopende activa opgenomen
de op 3l december 2015 nog te ontvangen opbrengsten ad € 621766 (Overige). Van dit be-
drag is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening € 215750 ontvangen.

8.1.3. Liquide middelen
De ontwikkeling van de liquide middelen is in het kasstroomoverzicht nader cijfermatig toe-
gelicht. De volgende elementen spelen hierbij een rol:
' het resultaat over 2Ol5
' investeringen in inventaris, apparatuur en verbouwingen
' mutaties in de te vorderen en te betalen bedragen
' niet vrij besteedbare liquide middelen per 31-12-2c.15 bedragen € 246.604
' lasten die geen consequenties voor de liquide middelen hebben, zoals de afschrijvingen

en de dotatie aan de voorzieningen

8.1.4. Eigen vermogen
Het positieve exploitatieresultaat van € 1OO.811 is toegevoegd aan de algemene reserves.
Hierdoor toonde de eigen vermogenspositie een stijging van € 2.042,769 naar € 2.143.580.
De verdeling van het eigen vermogen wordt nader toegelicht op pagina 12 (Model EV: Eigen
vermogen).

8.1.5. Weerstandsvermogen en solvabiliteit
Teneinde onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen, dient het vermogen voldoende
omvang te hebben om weerstand te kunnen bieden. Ook in geval zich een cumulatie van
risico's voordoet, moet het vermogen toereikend zijn.
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Het op jaarultimo aanwezige vermogen is als volgt opgebouwd

Algemene reserve €
Bestemmingsreserves publ iek:
Onderhoud gebouwen €
Passend Onderwijs €
Personeel ivm BAPO €
Ouderraad/schoolreizen €
Reserve Sociaal statuut €
Bestemm ingsreserve privaat:
Algemene private reserue €

447.I85

249.078
200.000
20t.705

35.391
17s.000

835.22t

€ 2.143.s80

De solvabiliteit kan op meerdere wijzen berekend worden

het eigen vermogen (reserves) afgezet tegenover het totale vermogen geeft een solva-
biliteit van 39%o (Cfi norm, gemiddeld voor YO: 4O%)
het eigen vermogen en voorzieningen afgezet tegenover het totale vermogen geeft een
solvabiliteit van 46Yo (Cfi norm, gemiddeld voor VO: 57%)

Door het positieve resultaat in 2015 is er sprake van een stijging ten aanzien van de solvabili-
teit.

8.1.6. Financieel beoordelingskader en financiële positie van de Onderwijsgroep
De Commissie Don, Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO), heeft een fi-
nancieel beoordelingskader met betrekking tot vermogensbeheer en budgetbeheer voor het
VO beschreven. De Minister van OCW heeft dit kader overgenomen. Vanaf 20lO wordt het
financiële beeld van onze Onderwijsgroep belicht vanuit dit kader. Het oogmerk van dit ka-
der is een doelmatiger financieel beleid dat ruimte schept voor versterking van het onder-
wijs.

Bij het vermogensbeheer wordt de kapitalisatiefactor gedefinieerd als de mate waarin het
kapitaal wordt benut voor de vervulling van de onderwijstaken. De kapitalisatiefactor ((to-
taal kapitaal -/- gebouwen en terreinen)/totale baten) van de Onderwijsgroep bedraagt
23%. De CVO hanteert hier een signaleringswaarde c.q. bovengrens van 35%. Ook het eer-
dergenoemde kengetal solvabiliteit behoort tot het nieuwe beoordelingskader. De solvabili-
teitvan de Onderwijsgroep ligt met 46%ligl ruim boven de door het Ministerie genoemde
ondergrens van 25%o. Een bovengrens wordt niet aangegeven.

Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van de
Onderwijsgroep om tegenvallers op korte of middellange termijn op te kunnen vangen.
Twee kengetallen:

De liquiditeitspositie weergegeven via de current ratio. Hiermee wordt aangegeven in
welke mate de organisatie in staat is om alle kortlopende schulden te kunnen voldoen en
het getal geeft zicht op een eventuele overliquiditeit. Het kengetal is op balansdatum
0,55 (Ministerie: onder- en bovengrens is resp. O,5 en 1,5). De current ratio is hiermee bo-
ven de ondergrens gekomen.
De rentabiliteit (exploitatieresultaat/totale baten). Hiermee wordt aangegeven in welke
mate de baten en lasten van de Onderwijsgroep met elkaar in evenwicht zijn. De rentabi-
liteit bedraagt O,6% (Ministerie: onder- en bovengrens is resp. O%o en 5%). Het positieve
resultaat 2015 zorgl voor een rentabiliteit boven de ondergrens.

(Zie ook de tabellen in paragraaf 7.1.5)
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8.1.7. Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen die op de balansdatum
bestaan of voor de egalisatie van kosten over meerdere jaren. De Onderwijsgroep heeft de
volgende voorzieningen:

. VoorzieningADV-sparen
Dezevoorziening is ontstaan door het reserveren van extra gewerkte tijd zonder dat daar
een financiële tegenprestatie tegenover stond. Afhankelijk van de spaarperiode kan op ter-
mijn deze gespaarde ADV in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Het saldo ul-
timo 2015 bedraagt € 58.544.

' Voorziening Jubilea
Deze voorziening is bedoeld om de toekomstige verplichtingen inzake ultkeringen voor jubi-
leumgratificaties te dekken. Het saldo ultimo 2O15 bedraagt € .l75.950.

' Overige personele voorzieningen
Dezevoorziening is bedoeld om eventuele "bijzondere" kosten bij ontslag te dekken. ln het
boekjaar 2015 werd € 12.OOO gedoteerd aan de voorziening. De opbouw moet uiteindelijk
leiden tot een voorziening ter hoogte van een gemiddeld jaarsalaris.

' Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening is bedoeld om aanpassingen binnen de gebouwen te kunnen realiseren,
welke het gevolg zijn van voortschrijdend inzicht betreffende de kwetsbaarheid van sommi-
ge zaken in de nieuwe c.q. gerenoveerde school.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan: lambrisering / coating op de wanden e.d. De extra
dotatie in boekjaar 2O15 bedraagt € 55.OOO.

' Voorziening Schade laptops
Deze voorziening is ontstaan naar aanleiding van het besluit de laptops van de leerlingen
met ingang van augustus 2013, niet meer te verzekeren.
Jaarlijks zal 1/4'deel van de hoogte van de commerciele 4-jaarsverzekeringspremie toege-
voegd worden aan deze voorziening. ln het onderhavige boekjaar werd € 35.OOO gedoteerd
aan de voorziening. Daarnaast is er een onttrekking geweest van € 30124.
De omvang van deze voorziening ad € 75.4OO wordt als toereikend beschouwd.

VOOR WAAFMERKINGSDOËLEINDEN

BDO Audit & Assuranee B.V.

datum
20t6JlJt'lI

Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe | ¡âarverslag 2Ol5
paraaf ........

pagina 42



8.2. Exploitatie

De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig saldo van € 1OO.8l1 tegenover een nadelig sal-
do van € 489.82O in2014. Ten opzichte van de begroting 2015 kan de volgende analyse
worden gemaakt:

8.2.1. Analyse baten
De baten zijn € 2OO.7O'l hoger dan begroot. Deze toename kan verder worden gesplitst in
de volgende onderdelen:

Hogere bijdrage Lumpsum
Hogere overige subsidies OCW
Ontv. doorbetalingen bijdrage SWV
Totaal hogere bijdrage OCW
Lagere overige overheidsbijdragen
Lagere overige baten
Totaal hogere baten dan begroot

VCO R VVAAR[/ EN K I NGS DQELEINDFN
BÞo Audit & Assurenee B"V.

€ 119.194
€ 37.841
€ 101.8s3
€ 258.888
€ -17.503
€ -40.684
€ 200.701

datum
JUl.{I

JaarreKenrn9
2015 Besrotins 2015 Verschil

BATEN

Rliksbijdraqe OCW c 16.340.728 € 16,081.840 € 258,888

Overiqe overheidsbiidraqen € 1.497 € 19.000 € 17.503-

Overiqe baten € 711.896 € 752,s80 € 40,684-

ÏOTAAL BATEN c 17,054.121 € 16.853.420 € 200.701

TASTEN

Personele lasten €. 13.669.449 € 13.521.298 € 148.151

Afschriivinqen € 569,337 € 573.902 € 4.565-

Huiwestinqslasten € 897.544 € 961.400 € 63,856-

Overiqe materiële lasten:
- Administratie- en beheerslasten € 188,310 € 175.780 € 12.530

- Inventaris, apparatuur en leerm. € 1,09s,69s € 1.059,050 € 36.645
- Dotatie overiqe voorzieninqen (schade laptops) € 3s.000 € € 35.000

- ovenqe € 477.0t6 € 526.440 c 49.424-

subtotaal overiqe lasten € 1.796.021 e r.76r.270 c 34.75t

TOTAAL I.ASI-EN € 16,932.351 € 16.817.870 € 114.481

Saldo financiële baten en lasten € 20,959- € 24.750- € 3.79r

Saldo exploitatie € 100.811 € 10.800 € 90.011
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Toelichting per onderdeel

' Hogere bijdrage Lumpsum
De hogere bijdrage is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:
ln 2015 is er een cao-verhoging geweest. Hierdoor ontstaat er een positieve afwijking Lump-
sum Personeel t.o.v. de begroting van € 116.489.
De materiële lumpsum (inclusief lesmateriaal) is in 2015 € 2.705 hoger dan begroot was. Per
saldo was er dus een hogere bijdrage van € 119.194.

' Hogere overige subsidies OCW
De hogere bijdrage ten bedrage van € 37.841 wordt voornamelijk verklaard door de hogere
bijdrage inzake de prestatiebox. Dit veroorzaakt een voordeel van € 56.9OO.
ln 2014 zijn er diverse activa niet meeverhuisd naar Ezinge. Bij een aantal van deze activa
stond een investeringssubsidie van het ministerie tegenover. Elk jaar werd het bedrag voor
afschrijving uit deze post gehaald. Nu de activa niet meer aanwezig is in de administratie
veroorzaakt dit een nadelig verschil ten opzichte van de begroting van € 22.028. De begro-
ting was reeds voor de actie in 2014 opgesteld.

Verslaggeving technisch worden alle overige subsidies welke van het Ministerie van OCW
worden ontvangen, de zogenaamde bestemmingsbedragen, op de balans verantwoord als
overlopende passiva. lndien besteding van deze bestemmingsbedragen plaatsvindt, worden
de lasten verantwoord onder gelijktijdige vrijval als bate van de bestemmingsbedragen.
De overige subsidies OCW (lerarenbeurs, maatschappelijke stage en VSV) laten een voorde-
lig saldo zien van € 2.969.

Per saldo was er dus een hogere bijdrage van € 37.841

' Hogere ontvangen doorbetalingen bijdrage SWV
ln het kader van de invoering van Passend Onderwijs, op 1 augusl.us2014, ontvangen de
scholen per die datum subsidiegelden van het Samenwerkingsverband. ln de begroting was
rekening gehouden met een bedrag van € 219.320 voor lichte- en zware ondersteuning. ln
werkelijkheid is er in 2Ol5 € 321.173 ontvangen. Derhalve een voordeel van € 101.853.

. Overige baten, inclusief overige overheidsbijdragen
De overige baten, inclusief de overige overheidsbijdragen, zijn € 58,.l87 lager dan begroot.
Het verschil bestaat uit de volgende posten:

Wat het meest in het oog springt zijn de grote verschillen bij de onderdelen Leermiddelen
i,v.m, laptops leerlingen en de Overige baten. Voor wat betreft de Leermiddelen i.v,m. lap-
tops leerlingen: ln de begroting 2015 was nog uitgegaan van een door de ouders betaalde
vergoeding voor de laptop voor in totaal € 67.500. Door de invoering van BYOD (Bring
Your Own Divice) is deze bate komen te vervallen. De Overige baten zijn moeilijk vooraf te
begroten. De vergoedingen die in 2015 de verhoging van de overige baten veroorzaken zijn
Bijdragen van derden (o.a. Ambelt, School of Education) € 39.088 en Overige baten (o.a.
vergoeding Govak i.v.m. vakbondsfaciliteiten en materiele kosten vanuit SWV) € 43.610.

voon t^./A/\nMt:nlfl 
f ,luslJrlt_jLL TNDEN

BD0 Aur,it & Assurence B,V.

datum

20tt
i

Realisatie Beqroot Verschil
Overiqe overheidsbiidraoen € r.497 € 19,000 € 17,503-

Ouderbiidraqen € 91.804 € 131.000 € 39,196-

Kantine € 3.158 € 1.000 € 2.158

Verhuuroobrenosten € 26.098 € 28,650 € 2.552-

Reisies/Excursies € 181.530 € t79.400 € 2.130

Biidraqe Sa menwerkinqsverband € 31,578 € 50,000 € 18.422-

Leermiddelen ivm laptops leerlinqen € € 67.500 € 67,s00-

Overiqe baten € 377.728 € 295,030 € 82,698

Totaal € 7r3'393 € 77L,580 € 58.187.
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8.2.2. Reguliere exploitatielasten
De reguliere exploitatielasten, dus exclusief financiële baten en lasten, zijn €114.48'l hoger
dan begroot:

' Personele lasten
De personele lasten zijn € 148.151 hoger dan begroot. Een opsplitsing toont het onderstaan-
de beeld:

Nadeel Voordeel
Lonen en salarissen € 87.511
Uitzendkrachten, declaranten, e,d € 44.882
Dotaties/Onttrekkinqen personele voorzien inqen € 7.T67
Reis- en verbliifskosten personeel € 2.505
Cursuskosten € 137.598

Overiqe personele lasten € 33.820
Uitkeringen € 11.410

Subtotalen € 236.519 € 88.368

Saldo totaal € 148.151

Ten aanzien van de personele lasten zijn de volgende opmerkingen te maken.

De post lonen en salarissen is € 87.511 hoger dan verwacht. De realisatie van de post lonen
en salarissen is hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door de cao-verhoging.

ln 2O15 is € 44.882 minder uitgegeven aan Uitzendkrachten/declaranten dan begroot. De
ingezette wijzigingen in 2O15 betreffende de inzet van extern personeel heeft sneller resul-
taat gegeven dan begroot. Te denken hierbij valt o.a. aan lnzet vervangers bij ziekte van ei-
gen personeel, in het bijzonder van het eigen schoonmaak personeel. De positieve saldocor-
rectie met betrekking tot Dotaties/Onttrekkingen personele voorzieningen ten bedrag van
€7.161.1n het onderhavige verslagjaar heeft een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening
inzake ADV van € 21.OOO, een dotatie van € 26.622 aan de voorziening Jubilea, en een dota-
tie van € 12.OOO voor Overige personele voorzieningen conform de begroting 2015. Daar-
naast heeft er naar aanleiding van de berekening van de voorziening ADV een vrijval van €
18.783 plaatsgevonden op deze voorziening. Het bovenstaande leidde tot een positieve tota-
le saldocorrectie van € 7.161(totaal begroot was € 48.OOO). De Reis- en verblijfskosten per-
soneel bedroegen in 2015 € 2.505 minder dan begroot. De uitgaven in 2015 betreffen een re-
latief klein verschil met de begroting. De overschrijding van de cursuskosten van € 137.598
wordt o.a. veroorzaakt doordat meer onderwijskundige en managementopleidingen beno-
digd waren dan voorzien.(€ 45.OOO) Tevens is er hier een boeking opgenomen betreffende
het niet kunnen werken met de beoogde leermiddelen ad, € 62.500. Het voordeel ten op-
zichte van de begroting van de Overige personele lasten, ad € 33.820, wordt voor een deel
veroorzaakt door de restitutie van het ABp van € .l2.oqBonWAAFMERKINcsDoÊLETNDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 
z JUI{I 20t6

Realisatie Beqroot Verschil
Personele lasten € t3.669.449 € 13.521.298 € 148.151-

Afschriivinoen € s69.337 € 573.902 € 4.565
H uisvestinqslasten € 897.544 € 961.400 € 63.856
Overioe materiële lasten
- Administratie- en beheerslasten € 188.310 € L75.780 € 12.530-
- Inventaris, apparatuur en leerm. € 1.095.695 € 1.059.0s0 € 36,64s-
- Dotatie voorzieninq schade laptops € 35.000 € € 35.000-
- overiqe € 477.016 € 526.440 € 49.424

Totaal € 16.932.3s1 € 16.817.870 € 114.481-
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' Afschrijvingen
De post afschrijvingen is per saldo € 4.565 lager dan begroot.
De afschrijvingslasten zijn,zowel in de realisatie als in de begroting, beduidend lager dan in
2014.
Dit wordt veroorzaakt door de investeringen en afschrijvingen inzake de laptops leerlingen
in 2014 af te boeken, alsmede de niet naar Ezinge mee verhuisde activa in 2014 te corrige-
ren.

' Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 63.856 lager dan begroot. Een nadere opsplitsing geeft het vol-
gende beeld.

Nadeel Voordeel
Schoonmaakkosten € 6.391
Enerqie € 7.575
Huren c r7.43r
Heffingen c 12.639
Klein onderhoud € 32.992
Dotatie overiqe onderhoudsvoorzieninqen € 30,000
Overiqe e rL0.744

Saldo totaal € 63.856

De afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door het Onderwijspark Ezinge. Door de
intrek op het Onderwijspark Ezinge hebben er diverse afrekeningen plaatsgevonden in 2O15
ten aanzien van de oude gebouwen. Verder zijn er door de Beheerorganisatie kosten door-
berekend aan alle gebruikers van Ezinge over een periode van 1,5 jaar voor een totaalbedrag
van € 11O.8OO welke verantwoord zijn onder Overig, waardoor het voordelige verschil gro-
tendeels is verklaard.

' Overige materirile lasten
Het onderdeel Administratie- en beheerlasten is € 12.530 hoger dan begroot. De grote ver-
oorzaker van dit verschil zijn de extra accountantskosten die zijn gemaakt in het kader van
diverse extra werkzaamheden inzake fiscale afwikkelingen, zoals de BTW-advisering.

De groep lnventaris, apparatuur en leermiddelen toont per saldo een nadeel van € 36.645
ten opzichte van de begroting. Dit nadelige saldo ontstaat voornamelijk doordat er bij de
post ICT kosten een overschrijding van € 61.665 is ten opzichte van de begroting. Deze is te-
rug te voeren op hogere licentiekosten dan was begroot. Daarnaast laat de post Leermidde-
len een voordeel van € 26.060 zien. Hiermee is het nadelige verschil grotendeels verklaard.

VOOR WAAFMEFKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum
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De groep Overige laat per saldo een voordeel ten opzichte van de begroting zien van
€ 49.424.

Representatie
Leerlingkantine en automaten
Reizen en excursies
Contributies
Medezeggenschap- en ouderraad
Overige verzekeringen
Su btotaal
Kabeltelevisie en over¡ge rechten
Abonnementen
Sportdag en vieringen
Vervoersm iddelen
Bijdrage aan derden
Projecten
Bijzondere Iasten
Overige o n d erw ijslaste n
Subtotaal

Totaal

Realisatie Beoroot Verschil

3.076
26

160.082
32.0s5
4.786
7.873

9.000
0

179.400
35.000

5.000
10.000

796
4.230

31.317
3.974
3.054

71.664
s.390

148-693

1.600
6.000

45.000
5.000
4.200

66.000
20.000

140.240

-5.924
26

- 19.3 18
-2.945

-214
-2.L27

-30.502
-804

-1.770
-13.683

-1.026
-1.146
5.664

-14.610
8.453

269.1r8 288.040 -18.922

477.O17 526.44fJ -49.424

8.2.3. Financíële baten en íasten
De financiële baten en lasten zijn per saldo begroot voor € 24.750 (negatief), dit betreft de
rentebaten en bankkosten. De werkelijke rentebaten en bankkosten zijn per saldo € 20.96O
(negatief). Door de afname van de omvang van de liquide middelen en aangegane lening in
2014is er een negatief bedrag begroot. Het negatief begrote bedrag is achteraf meegeval-
len (€ 3.790).

8.3. Begroting 2016

VOO R WAAFì fV ERKI NGS DOËLEI N DEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum J[JNr 20tt2

Realbatie 2015 Besrotins 2015 Besrotinq 2016
BATEN

Riiksbiidraoe OCW € 16.340.728 € 16,081,840 € 17.643.810
Overiqe overheidsbiidraqen € t.497 € 19.000 €
Overiqe baten € 7tL.896 € 752.580 € 622.L70

TOTAAL BATEN €. fl.454.t21 € 16.853.420 € 18.26s.980

TASTEN

Personele lasten c 13.669.449 € 13.521.298 € 14.409.331

Afschriivinoen € 569.337 € 573.902 € s 18.013

Huis¡estinqslasten € 897.544 € 961.400 € 1.065,140
Overhe materiële lasten € r.796.02r € r.76t.270 € 2.025.505

TOTAAL LASTEN € 16.932.351 € 16.817.870 € 18.017.989

Saldo financiële baten en lasten € 20,959- € 24.750- € 19.130-

Saldo exoloitatie € 100.811 10.800€ € 228.861
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9. Bestuursbesluit

De directeur-bestuurder van de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe heeft de jaarrekening
2015 inclusief jaarverslag 2015 vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2016 na goedkeu-
ring door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van22juni 2016.

Namens de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe,

P.A tsser
d irecteu r-bestu u rder

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit Ê Assurance B.V.
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Stichtin g Onderwijsgroep Zuidwest Drenthe

41 636

Jaarstukken 2015

3juni 2016
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lnhoudsopgave

Bestuursverslâg

Jaarrekening

Grondslagen

Model A: Balans per 31 december 2015

Model B: Staat van baten en lasten over 201 5

Model C: Kasstroomoverzicht

Model VA: Vaste Activa

Model W: Voorraden en vorderingen

Model EL: Effecten en Liquide middelen

Model EV: Eigen vermogen

Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

Model KS: Kortlopende schulden

Model G: Verantwoording subsidies

Model OB: Opgave overheidsbijdragen

Model AB: Opgave andere baten

Model LA: Opgave van de lasten

Model FB: Financiële baten en lasten

Model E: Overzicht verbonden partijen

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Gebeurtenissen na balansdatum

Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon

datum
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1

A1 Grondslagen

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag
ln deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Ondenvijsgroep Zuidwest Drenthe en van de onder deze
rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving
onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving waaronder Richtl¡n 660 Onderuvijsinstellingen.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve
komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarcp ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers
van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend
met een eventuele restwaarde.

I nv e ste r i n g s s ubsldres

Verkregen investeringssubsidies t.b.v. van de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd onder de
overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste veruverking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs z¡n gelijk aan de nominale
waarde.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans
anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte vooaieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

VOOR \^/AARM ERI( I i{ GSDOELEIN DEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, in de toelichting op de balans, tervrije beschikking van het

bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reseve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten

De algemene reserye vormt een buffer ter waarborging van de continuìteit van de Stichting Onderwijsgroep Zuidwest
Drenthe

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. ln geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene
reserve gebracht.

Be ste m mi n gsre serve s (pu bl ie k e n priv aat)

Hieronder opgenomen publieke en private reseryes zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit
privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.

De bestemmingsreserves worden ieder jaar herrijkt: welke uitgaven komen ten laste van de reserve, er wordt een
inschatting van het totaal van de uitgaven gemaakt en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen
De voozieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkenrvijs geschat kan worden en voor zover deze
verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.

Eveneens worden vooaieningen gevormd voor verliezen die naar waarsch¡nlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt
maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie
van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te ven¡vachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voo ni e n i ng a m btsj u bi I e u m

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een vooziening opgenomen voor verplichtingen uit

hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

De vooziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte
blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze
vooziening gebracht.

Voorziening spaaruerlof

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een vooziening gevormd. De vooziening is

gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten

laste van deze vooaiening gebracht.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden
bij eerste venverking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële

waarde en geamortiseerde kostprijs z¡n gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te
betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

I nv e ste r i n g s s ubsrd¡es

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva
Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van het
resultaat gebracht.

VOOR WAARfuIE,qI(Ii{GSi]OELEINDEN

BDO Audit tt Assurance B.V.
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3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW
Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaarwaarop de toekenningen betrekking hebben volledig venruerkt als bate in de de

staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang
van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum
worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en
lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder
de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op
balansdatum.

Ov e rig e ov erhe i d sb ij dra ge n

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

Ove rige ex plo itati e su b si d ie s

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde lasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.

Overige baten

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

Personele Iasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon,
alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel,

scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

VOOR \^/AARÀ/EF}<Ii!GSDOELEINDEN
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Pensioenen

De Stichting Ondenvijsgroep Zuidwest Drenthe heeft een voor haar werknemers een pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel
door de werknemer wordt betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 31 december 2015 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,2%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd
volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". ln deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bedragen in het geval van een tekort bÜ het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. ln
hetjaarvan investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuurgemaakte keuzen, lnzake het
activeringsbeleid is door het bestuur vastgesteld dat de activeringsgrens op € 750 ligt. Alle investeringen onder deze grens
komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden nader toegelicht bij het
onderdeel Materiële vaste activa in de toelichting op de balans.

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

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

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast
voor posten van de wins! en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar,
mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden
beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomovezicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. ln
het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide
gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het
kasstroomoveaicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.

VOOR WAAFiVERKINGSDOELEINDEN
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Model A: Balans per 31 december 2015 (na resultaatverdeling)

Activa 3l decembe¡2015 3l december2014

Vaste Activa

't.2 Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

4.083.371 4.422.618

1.5

1.7

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Passiva

847.361

557.600

4.083.371

1.404.961

5.488.332

r.070.383

6.499

4.422.618

1.076.882

5.499.500

2. 31 decembe¡2015 31 december2014

2.1

2.2

2.3

2.4

E¡gen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal pass¡va

2.143.580

388.894

406.250

2.549.609

2.042.769

333.367

500.000

2.623.364

VOOR WAARMERKINGSDOËLEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Model B: Staat van baten en lasten over 2015

Real¡satie

2015

Begrot¡ng

2015

Real¡satie

2014

3.

3.1

3.2

3.5

Baten

Rijksbijdrage OCW

Overige overhe¡dsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Resultaat na belastinqen

Nettoresultaat

16.340.728

1.457

711.896

'16.081.840

't9.000

752.580

15.885.799

104.403

1.884.604

17.054.12'l 16.853.420 17.874.806

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

13.669.449

569.337

897.544

1.796.O21

13.521.298

573.902

961.400

1.761.270

13.538.600

1.970.238

822.202

2.031.553

16.932.351 16.817.870 18.362.593

121.770 35.550 (487.787)

5 (20.e60)

100.811

(24.750)

10.800

(2.033)

(489.820)

't00.81 1 10.800 (489.820)

100.811 10.800 (489.820)

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Model C: Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele act¡v¡te¡ten

Saldo Baten en Lasten

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

Mutaties voorzieningen

Verander¡ngen in vlottende middelen:

Voorraden (-/-)

Vorderingen (-/-)

Schulden

Totaal kasstroom u¡t bedrijfoperaties:

Ontvangen interest

Betaalde interest (-/-)

Totaal kasstroom uit ooerationele activiteiten:

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

lnvesteringen in MVA (-/-)

Desinvesteringen in MVA

Totaal kasstroom uit investerinqsactiv¡teiten:

Kasstroom uit f inanc¡er¡ngsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden (-Ê)

Totaal kasstroom u¡t f ¡nancierinqsactaviteiten

Mutatie l¡quíde m¡ddelen

Beginstand liquide middelen

Mutatie liquide m¡ddelen

E¡ndstand liquide middelen

2015 2014

12',t.770

569.337

55.527

223.022

173.755)

(487.787)

959.373

(135.289)

3.629

(358.732)

(50.048)

518

(2't.477)

(230.090)

895.900

(20.e60)

7.627

(e.660)

(3.222.872)

1.022.065

(68.854)

(2.033)

874.941

(230.0e0)

(93.750)

500.000

(70.887)

(2.20o.807)

500.000

(93.750)

6.499

551.101

551.1 01

557.600

1.778.153

(1.771.6s4)

(1.771.694)

6.499

VOOR WAARMËRKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Model VA: Vaste Activa

1. Act¡va

Mater¡ele vaste act¡va1.2

Cumulatleve
aanschafwaarde

per I ¡anuarl
2015

Cumulat¡eve
afschrljvingen
tot ên ñêt I
lanuarl 2015

Boekwaarde per
I januarl 2015

lnvesterlngen

Mutaties 2015
Des. Afschr¡tv¡ngen Cumulatieve Cumulatieve Boekwaarde per

lnvesterlngen.l- aanschafwaarde atsch¡l¡vlngen 3l dec€mber
Atschruvlng per 3l december lol en met 31 2015

desinvestering 2015 december2ols

't.2.1

1.2.2

1.2.3

Gebouwen en

tereinen
lnvenlaris en
apparatuur

ICT gerelateerde
act¡va

1.593.072

3.676.009

4.176.564

141.'t64

1.662.137

3.2't9.726

1.451.908

2.013.872

956.838

67.105

46.679

I 16.306

37.929

I 53.551

377.857

1.660.'t77

3.722.688

4.292.870

179.093

I .815.688

3.597.583

1.481.084

1.907.000

695.287

Materiêle vaste act¡va 9.¡t45.640 5.023.027 4.422.6'lg 230.090 569.337 9.675.735 5.592.364 4.083.37'l

Toet¡chting:

Onder qebouwen en terreinen vallen o.a. verbouwingen en verbeter¡ngen aan of in het gebouw. Posten d¡e hieronder vallen zijn o.a. tribune thealer en verbouwingen van de
balies.

OnderlglgglglalgCElg_açliyA vallen ICT/hardware, laptops, software en de actieve componenten van het netwerk.

Duuzame goederen worden geactiveerd bü een aanschañilaarde boven de € 750

De cumulal¡eve aanschafwaarde en afschr¡.ivingen z¡jn geconigeerd met de ¡nm¡ddels niet meer aanwez¡ge acl¡va. Voor de ¡nzichtelikheid is dit veruerkl ¡n

de beginposil¡e.

ln verband met de n¡euwbouw Ezinge zijn enkele investeringen van die vor¡g jaar geboekt stonden onder Gebouwen (Gebouwen ¡n aânbouw) overgegaan naar de
onderdelen lnventaris en apparatuur.

Dit veroozaakt ondêrlingê verschillen ¡n de begins¡tuatie 0'l-01-2014. Echter geen versch¡l ten opzichte van de totaalbedragen van vorig jaar.

De volgendê afschrijvingstem¡jnen worden gehanteerd:

Gebouwen n¡euwbouw

Huishoudelijke apparatuur

Machines en installaties

lnrichting vsklokalen

Schoolmeubilair

Kantoomeub¡lair

I CT/h ârdwere

Laptops en tablets

Soflware

lnstallat¡es server- en patchruimte

Nelwerk (passieve componenlen)

Netwerk (actieve componenten)

Telefonie

Overige ¡nventaris

40 jaar

10 jaar

'15 jaar

15 jaar

20 jaat

15 jaat

5 jaar

4 jaar

5 jaar

10 jaat

10 jaar

5.iaar

'10 jaar

15 jaat

datum
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ModelW: Voorraden en vorderingen

31 december 2015 3l december2014

1.5 Vorderingen

Overige vorderingen

Overlopende acliva

Vorderinqen

Uitsplitsing

1.5.7

1.5.8

F¡etsplan

1.5.7 Over¡oevorderinoen

6.005

841.356

847.361

6.005

6.005

218.064

621.766

1.527

841.356

8.460

1.061.923

1.070.383

8.460

1.5.8.1

1.5.8.3

Voor u ¡tbeta a I d e ko ste n

Overige overlopende act¡va

Nog te ontvangen bedragen

Over¡ge overlopende activa

Overlooende activa

8.460

270.497

652.279

139.147

1.5.8

Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.7 Liquide middelen

1.061.923

3l december 201 5 31 december 2014

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Kasmiddelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen

Deposito's

Over¡ge liquide m¡ddelen

Liquide middelen

Toelichting:
Van de Liquide middelen is een bedrag van € 246.604 niet vr¡j besch¡kbaar

786

548.656

8.158

557.600

VOOR WAARMEFKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Model EV: Eigen vermogen

Stand per

1 januari 2015
Resultaat Stand per

3l december 2015

Overige
mutat¡es

2.1.1

2.'t.2

2.1.3

Algemene reserve

Bestem m ingsreserve (publiek)

Bestem m ingsreserve (privaat)

Eiqen Vermoqen

Uitspl¡ts¡ng
Onderhoud Gebouwen
Passend Onderwijs

Personeel ivm BAPO
Ouderraad/Schoolreizen

Reserve Soc¡aal statuut
Bestem minosreserve (publiek)

355.047

852.501

835.221

s2.138

8.673

447.185

861.174

835.22'l

2.042.769 100.811 2.143.580

249.O78

200.000
201.705
26.718

175.000

8.673

249.O78

200.000
201.705

35.391

17s.000
2.1.2 852.501

835.221

8.673 861.174

835.22',1Algemene Private reserve

2.1.3 Bestemminqsreserve (privaat) 835.221 835.221

Toelicht¡ng:

Toelichting op de bestemmingsreserves publiek

Naam: Bestemminosreserves Onderhoud Gebouwen
Specifìeke bestemming: de Onderwijsgroep heeft het beleid de kwaliteit van het onden¡yijs te versterken o.a. via het
Onderhoud aan de gebouwen. Deze bestemm¡ngsreserve is ingevoerd t.b.v. het afdekken van risico's in de zin van
onderhoud aan de gebouwen. Aangebracht door het bevoegd gezag. Aanwendingstermijn: 2016 e.v. Bedrag: € 249.078.

Naam: Bestemminosreserves Passend Ondenvijs
Specifieke bestemming: de Onderuvijsgroep heeft het beleid de kwal¡te¡t van het onderwijs te versterken o.a. via Passend
Onderuvijs. Deze bestemmingsreserve is ingevoerd t.b.v. het afdekken van risico's in de zin van ondenvijskundige
faciliteiten. Aangebracht door het bevoegd gezag. Aanwendingstermijn: 2016 e.v. Bedrag: € 200.000.

Naam: Bestemminqsreserve Personeel ¡.v.m. BAPO

Specifieke bestemming: dekking van de kosten die gerelateerd zijn aan de Bapo. Aangebracht door het bevoegd gezag.
Aanwendingsterm ün : 201 6 e.v. Bedrag: C 201 .7 05.

Naam : Bestem minosreserve Ouderraad/Schoolreizen
Specifìeke beslemming: dekking van de kosten vanuit de ouderraad en de kosten voor schoolreizen. Aangebracht door
het bevoegd gezag. Aanwendingstermijn: 2016 e.v- Bedrag: € 35.391.

Naam: Sociaal Statuut

Specifieke bestemming: dekking om de nadelige financiële gevolgen van veranderingen van de rechtspositie van de
betrokken personeelsleden te kunnen opvangen c.q. te kunnen beperken via een sociaal statuut. Aangebrâcht door het
bevoegd gezag. Aanwendingstermijn: 2016 e.v. Bedrag: € 175.000.

Toelichting op de bestemmingsreserves pr¡vaat

Naam: Alqemene Private reserve:
Specifieke bestemming: Met privale middelen opgebouwd, ontstaan uit de verkoop van het e¡gen boekenfonds.
Beslemming niet nader gedefinieerd. Bedrag: € 835.221.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2,2 Voor¿ien¡ngen

Stand per I
¡anuar¡2015 Dotaties Onttrekkingen

Rente mutat¡e Stand per 31 Kortlopend
(bij constante december deel

waarde) 2015 <liaarVriival

Langlopend
deel

> I iaar

2.2.1

2.2.3

Pe rso ne el svoo rzi e n i n g

Overige voorzieningen

262.843

70.524

59.622

90.000

45.1 88

30.124

18.783 258.494

130.400

42.000

20.000

21 6.494

110.400

Voozieninoen 333.367 145.622 75.313 '18.783 388.894 62.000 326.894

Uitsplitsing
ADV-sparen

Jubilea

88.273

162.570

21.000

26.622

31.946

13.242

18.783 58.544

1 75.950

24.000

30.000

12.000

28.544

163.950

24.00012.000 12.000Overige pers.voorz.

2.2.1 Personeelsvooziening

Onderhoud gebouw

Schade laptops

2.2.3 Over¡gevoor¿ieningen

262.843 55.622 45.188

30.124

18.783 258.494 42.000 216.494

70.524

55.000

35.000

55.000

75.400 20.000

55.000

55.400

70.524 90.000 30.124 130.400 20.000 110.400

Toelichting
Voozienino ADV-soaren:

De vooziening ADV-sparen is ontstaan door het reserveren van extra gewerkte tijd zonder dat daar een financièle tegenprestatie tegenover staat.
Afhankelijk van de spaarperiode (4Iol12jaa() kan op termijn deze gespaarde ADV in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Het saldo ultimo
2015 bedraagt € 58.544.

Voorzienino Jubilea:

De vooziening Jubilea is getroffen op grond van genoemde r¡chtlijnen en is bedoeld om risico's inzichtelijk te maken van de toekomstlge verplichtingen

inzake u¡tkeringen voorjubileumgratif¡caties. Na het berekenen van de stand per 3l december 2015 is gebleken dat er een onttrekking van € ,l3.242 moest
plaatsvinden. Daarnaast is er een dolatie van €26.622 noodzakel¡jk om op hel gewenste saldo uit te komen. Het discontopercentage waarmee de

voorziening Jubilea contant werd gemaakt is 4%. Het saldo ultimo 2015 bedraagt € 175.950.

Voorzieninq Schade laptoos:

Deze vooziening is ontstaan naar aanleiding van de reparaties die nodig zijn voor de opgelopen schade aan de lâptops. Ultimo 201 5 bedraagt het saldo €
75.400.

2,3 Langlopendeschulden
Mutatias 2015

Boekwaarde
per 1 januari

2015
Aangegane

leningen

Boekwaarde
per 31 Loopt¡jd Looptüd Renteper-

Aflossingen december 2015 < 1 jaar > 1 iaar centage

2.3.5 Overigelanglopende 500.000 93.750 406.250 125.000 281 .250 2,95%
schulden

Lanolopende schulden 500.000 - 93.?50 40

Toelichting

Rentevastlening aangegaan in ap(il 2014.

Zekerheden van de langlopende lening:

Voor al hetgeen de Stichting Onderwijsgroep Zuidwest Drenthe aan de ING op enig moment uit welken hoofde ook schuld¡g is of wordt, worden de volgende

zekerheden gevestigd:

- Negative pledge / pari passu en cross default verklaring van: Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe

- Verpanding bedrijfsu¡trusting (eerste pandrecht) van: Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe

VOOR WAARI\4EBI(INGSDOf:LËINDFN
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Model KS: Kortlopende schulden

2,4 Kortlopende schulden

3l december2015 31 december 2014

2.4.1

2.4.3

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

Kredietinstell¡ngen (lNG betaalreken¡ng)

Crediteuren

Belastingen en prem¡es sociale vezekeringen

Schulden tezake van pensioenen

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

320.898

641.043

145.262

449.869

992.536

2.549.609

560.609

80.434

641.043

22.441

2.800

424.628

449.86S

119.108

161.390

424.198

238.421

29.419

20.000

50.066

639.970

626.585

172.175

23.152

1.11't.416

Kortlopende schulden

U¡tsplitsing

2.4.7.1

2.4.7.2
2.4.7

2.4.9.2

2.4.9

2.4.10.3

2.4.10.4

2.4.10.5

2-4.10.8

2.4.10

2.623.364

548.366

78.219
Loonheffing

Omzetbelasting
Belastinqen en premies sociale vezekerinqen

Overige

Lonen/salarissen

Levensloop opname

Reken¡ng courant derden (renovat¡e loc. D¡ever)

Overiqe kortlopende schulden

Vooru ¡tontv. rnvesfeÍngssubsidies

Vooruitontv. termünen

Vakant¡egeld en -dagen

Overige

Nog te betalen bedragen

Subs. OCW geoormerkt

Subs. OCW niet-geoormerkt

Overige overl opende p assiv a

Subtotaal

Overlopende oassiva

626.585

4.869

18.283

23.',t52

148.410

204.924

424.801

184.842

(531)

20.000

128.970

287.840 333.281

992.536 1.111.416

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO,Audit & Assurance B.V.

datum
2 3 Jljlll| 20t6

paraaf ..,....
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Model G: Verantwoording subsidies
Gl. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS ert. 13, lld 2 sub a on EL&l rog€llngen b€trekklng hobbon op do EL&l .ubridios)

Tæwlrzing

Omschr¡lv¡ng K€nmerk

b6drag

toewl¡zlng

onlvangôn tlm

v€ElagJââr

Prêstatlo

âfgerondOâtum

Jalnee
Prestatiebox VO
Lerarenbeurs

1 199361 18813
52512152421

377.400
67.909

377.400
67.909

Ja

Nee

totaal 445.309 M5.309

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Rogoling ROS art. 13, lld 2 Bub B en EL&l regelingen botrekk¡ng h€bbe¡ op dô EL&l subsldlðô)

G2.4. Aflopond po¡ ult¡mo vôÊlâglaar

Om.ohrilvlng K€nmerk

Tæwïz¡ng bodrag

t@wiizingDáum
ontvang€n t/m

vorslagjaa¡

lolale

koaleh

t6 vorôkohen

ultlmo v6Ela0laâr

€ € €

totaal

G2.8. Doorlopond tot ln oon volgond verslegiaa¡

Omschrlþ¡ng KÊnm.rk
badreg

t@wi¡z¡ng

ssldo

1 ienuari 2015

ontvengen ln

v€rsleg¡ear

laaton lh

voralaglaâr

lotalo koslon aaldo nog te b€stod€

3l decombor 2015 3l d€c€mber 2015

TæwlJ¿lng

Detum

€ € €

lnnovat¡e lmpuls Onderuijs

lnnovat¡e lmpuls OndeN¡js
VSV vast VO

VSV variabel VO

280 1 1 8 I 3 1 68 52 I 28021 4t 30936'.1

11t77053U

71 1899 - 30104

650889 - 30775

31-12-2013

31-12-2013

7-10-2015

11-1't-2015

80.000

100.143
'19.951

10.000

(1 5.878)

15.347

19.95'1

'10.000

(1 5.878)

15.347

1 9.951

10.000

lofaal 210.091 (53r) 29.951 29.119

ONO Onderwijs Netwerk Ondernemen

Het bestuur heeft geen subs¡die ontvangen met betrekking lot Onderuüs Netwerk Ondernemen.

€ €

VOOR WAAR[/ERKINGSDOELEINDEN

BDOAudit & Assurance B.V.

datum

paraaf
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

3.1 Rüksbijdragen

Werkelijk

2015

Begroting

2015

Werkelijk

2014

3.1.1

3.1.2

3.1.4

Rijksbijdrage OCW

Overige subsidies OCW

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Riiksbiidraqen

Uitsplitsing
Personele lumpsum

Verm¡ndering uitkeringen

Verre ke ni ng u itkeri ng skoste n

LGF

Materiële Iumpsum

Gratis lesmateriaal

Rßsbüdraae OCW

Prestatiebox VO

Lerarenbeurs

Maatschappelijke stage VO

VSV vast/variabel VO

Nieuwkomers

Na- en bijscholing

llO, penvoerderschap, onderwijsfeams, /essen

Vrijval investeringssubs. Ministerie OCW

Overiae subsid¡es OCW

Budget lichte onderste u ni ng

Budget zware ondersteuning

Ontvanqen doorbetal¡noen r¡iksbi¡draoe SWV

15.523.904

495.651

321.173

15.404.713

457.804

219.323

15.023.616

738.131

124.052

16.340.728 16.081.840 15.885.799

13.127.811

(1 57.033)

(3e.350)

1.963.319

629.1 56

12.814.947

1.962.364

627.402

12.562.640

(132.350)

(62.e8e)

162.745

1.892.569

601.001

3.1.1

3.1.2

3.1.4

15.523.904 15.404.713 15.023.616

377.400

28.309

50.471

5.169

5.000

29.302

320.494

25.580

50.400

10.000

51.330

315.760

27.873

51.319

26.000

47.034

270.145

495.651 457.804 738.131

127.294

193.879

86.881

132.442

56.041

68.011

321.173 219.323 124.052

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subs¡dies

Werkelijk

2015

Begroting

2015

Werkelijk

2014

3.2.2 Over¡ge overheidsbijdragen en -subsidies

Overiqe overheidsbiidraqen en -subsidies

1.497 r 9.000 104.403

1.497 19.000 104.403

VOOR \ /AAR[/ERKINGSDOËLEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 23 JUI{I 2016

paraaf .....
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ModelAB: Opgave andere baten

3.5 Over¡ge baten

Werkelijk

2015

Begroting Werkelijk

2015 2014

3.5.1
aÈa

3.5.5

3.5.6

3.5.6

Verhuur

Detachering personeel

Ouderbijdragen

Overig

Overiqe baten

Uitsplitsing

Kantine inkomsten

Reizen en excursles

Büdrage Samenwerkingsverband

Leermiddelen i.v.m. laptops leerlingen

Overige

Overio

26.098

91.804

593.994

28.650

131 .000

592.930

32.773

37.917

107.032

1.706.882

7l L896 752.580 L884.604

3.158

181.530

1.000

155.400

67.500

369.030

7.338

191.184

87.269

542.545

878.546409.306

593.994 592.930 1.706.882

VOOR WAABMEßKINGSDOtrI 
F¡ooa,¿iiãiffiiäffi.'

datum
2 ¡ lunt

paraaf .....,
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Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4.1 Personelê lasten

Werkelijk Begrot¡ng Werkelijk

2015 2015 2014

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.1 .1

4.1.1.2

4.1 .1.3

Lonen en salarissen

Overige personele lasten

Af: Uitkeringen

Personele lasten

Uitsplitsing
Brutolonen en sa/aÍssen

Sociale lasten

Pensioenpremies

Lonen en salarissen

d ot ati e s/v r ij v al v oo r zie n i ng e n

personeel niet ¡n loondienst

overige
Rers- en verblijfskosten Personeel

Cursuskosfen

Overige

Subtotaal

Overioe oersonele lasten

Toelichting
Personeel naar fte (oemiddeld):

Het aantal FTE's op peildatum 31-12-2014 was:.

Het aantal FTE's op peildatum 31-12-2015was:

Afschrijvingslasten

12.642.469

1.065.570

38.590

't2.554.958

1.016.340

50.000

12.613.488

L019.608

94.496

13.669.449 13.521.298 13.538.600

10.086.S59

1.282.716

1.272.794

12.554.958 9.880.78't

1.258.688

1.474.019

12.642.469 12.554.958

40.839

333.018

54.495

370.758

266.461

48.000

377.900

57.000

233.160

300.280

12.613.488

65.8r 0

390.672

69.466

228.793

264.867

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.2

691 .713 590.440 563.'126

1.065.570 1 .016.340 1.019.608

199

203

Werkelijk

2015

Begroting
2015

Werkelijk

2014

4.2.2 Materiële vaste activa

Afschriivinqslasten

Uitsplitsing

Gebouwen

lnventaris en apparatuur

Vervroegde afschrijving ivm Nieuwbouw Ezinge

Bijzondere Iast i.v.m. deact¡veren niet meeverhuisde activa

Bijzondere last i.v.m. deactiveren laptops leerlingen

Materiële vaste activa

569.337 573.902 1.970.238

569.337 573.902 1.970.238

37.929

531.408 573.902

14.485

853.354

91.534

168.223

842.642

569.337 573.902 1.970.238

VOOP I¡,.,AARMEiìI(INGSDOELEINDEN

BDO Aucjit & Assurance B.V.

darum 23 JUNI 20tt

4.2.2

paraaf ....,....,
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4.3 H uisvestingslasten

Werkelijk

2015

Begroting

2015

Werkelijk

2014

4.3.1

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

135.400

219.000

266.500

268.500

41.000

25.000

6.000

Huur

Onderhoud

Energie en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

Dolatie overige onderhoudsvoorzieningen

Overige hursvestingslasten

H uisvestinqslasten

4.4 Overige lasten

'1 17.969

251.992

274.075

274.891

28.361

55.000

(104.744)

41.498

111.723

346.219

273.708

44.400

4.654

897.544 96f .400 822.202

Werkelijk

2015

Begroting

2015

Werkelijk

2014

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Administratie- en beheerslasten

lnventaris, apparatuur en leermiddelen

Dotatie overige voozieningen (schade laptops)

Overig

Overige lasten

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarreken¡ng

Accountantslasten

Uitsplitsing
Administratie en beheer

Accountantskosten

Telefoon- en portokosten ed

Overige administratie en beheer

Administratie- en beheerslasten

lnventaris

Leermiddelen

Reproductiekosten

Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen

lnventaris. aooaratuur en leermiddelen

Representatiekosten

Kantinekosten

Reizen en excursies

Contìbut¡es

Medezeggenschapsraad

Verzekeringen

Oveùge Iasten

Overiq

188.310

1.095.695

35.000

477.017

175.780

1.059.050

526.440

224.007

1.095.863

84.588

627.095

1.756.021 't.761.270 2.031.553

4.4.1.1

4.4.1

4.4.2

50.494 20.800 35.649

50.494 20.800 35.649

33.940

50.494

27.895

75.981

33.000

20.800

39.000

82.980

39.545

35.649

39.326

109.487

188.310 175.780 224.007

54.130

71.193

49.040

921.331

40.000

69.250

48.000

901.800

44.089

68.435

28.385

954.954

1.095.695 1.059.050 1.095.863

3.076

26

160.082

32.056

4.786

7.873

269.1 1 I

9.000

I 79.400

35.000

5.000

10.000

288.040

2.171

2.425

175.753

33.684

3.105

10.418

399.539

477.017 526.440 627.095

VOOR IA/AARMERKf NGSDOELEINDÊN

BDO ¡Xudit & Assurance B.V.

darum 23 JIJNI 2010
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Model FB: Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Werkelijk

2015

Begrot¡ng

2015

Werkelijk

20't4

5.1

5.5

Rentebaten

Rentelasten GÊ)

Financiële baten en lasten

518

(21.477) (25.300)

7.627

(e.660)

550

(20.960) (24.7501 (2.033)

VOOR WAARMÊFKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum

paraaf...,

2 3 JlJilt 20t6
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Model E: Overzicht verbonden partijen

Het besluur is n¡et verbonden met andere partijen.

VOOR WAARMEFKINGSDOELEINDËN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 
z JUl.¡| 20tû

paraaf
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector

4.1: Vermeld¡no bèzoldio¡no toÞfunctionarissen en oewezen topfunctionar¡ssen

Vermeldlng topfunctlonarlssen en gewezen topfunct¡onarissen 'l (vermolding alle bestuurders met dienstbetrekking)

lngang d¡enst-
verband

Eindedienst- Omvangdienst-
verband verband

¡n FTE

Beloning
Belastbare onkosten-

vergoeding

€

Voozieningên belon¡ng
op termijn

€

U¡tkeringen Mol¡ver¡ng

wegens overschr¡jding
beëindig¡ng norm en andêrè

diênstverband toelicht¡ngên

€

Naam Voorzitter

¡/n €

P.A.de Visser n 1-8-2006 nvt 1 100.564

Vermeld¡ng topfunct¡onarissen en gewezen topfunct¡onaf¡ssen 2 (vermeldlng alle bestuurders zonder d¡enstbetrekking)

4.905 14.902

U¡tker¡ngen Motiver¡ng

wêgêns overschrijd¡ng
Belastbare onkostên- Voozieningen belon¡ng beèind¡ging norm en andere

Beloning vergoeding op termün d¡enstverband toelicht¡ngen

€€€€
Naam Voorzittêr

jln

lngang dienst-
verband

Einde dienst- Omvang dienst-
verband verband

in FTE

NVT

vermeldlng toezichthouders (lid van het hoogste toez¡chthoudend orgaan)

Functie of
funct¡es

lngang dienst-
verband

Einde dienst-
verbând Beloning

Belastbare onkosten-
vergoeding

€

Vooz¡eningen belon¡ng

op termÜn

€

Uìtkêr¡ngen Motivering
wegens overschrijding

beëindiqing norm en andere
d¡enstvêrband toelicht¡ngen

€
Naam Voouitter

jln €

Voozitter Kromd¡jk

Halkamp

Ter Braake

Ter Heide

Peters

Drok

Wolters

4.333

4.225

4.225

1.738

3.475

3.475

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Lid

Lid

L¡d

Lid

Lid

L¡d

't-7-2015

1-7-2015

N.B.: De belon¡ngen van de toez¡chthouders Halkamp ên Ter Brâake zijn inclusief een extra toelage, ad € 750, in verband met extra werkzaamheden Aud¡t Commiss¡e.

4.2: Vermeldinq qeqevens van eenieder van wie de bezoldioino de WNT-norm te boven oaat

Vermeldlng niet-topfunctonarissen (andere tunctionâr¡ssen van wie de bezoldiglng c.q. de ontslagvergoed¡n9 de norm overschrijdt)

Functie of
functies verband

in FIE

Beloning
lngang dienst- Einde dienst- Omvâng d¡enst-

verband verband
Belaslbare onkosten- Voorzien¡ngen beloning

vergoeding op termûn

€€

Motivering
Uitkeringenw€gens overschrijd¡ng

beé¡nd¡g¡ng norm en ândêre
dienstverband toel¡cht¡ngen

€€

NVT

Vermeld¡ng n¡et-topfunctionarissen (zelfde als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjâar)

Funct¡e of
functies

lngang dienst-
verbând

Einde dienst- Omvang d¡enst-
verband verband

in FTE

Beloning
Belastbare onkosten- Voorzien¡ngen bêlon¡ng

vergoeding op termün

€€

Motiver¡ng

U¡tker¡ngenwegens overschrijd¡ng
beëind¡ging norm en anderê

dienstverband toel¡chtingen

€€

NVT

VOOR WAARN/ERI<Ii{GSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 
2 20t6
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voonvaardelij ke verpl ichti n gen

Vordering egalisatie Lumpsum Ministerie van OCW:
De vordering egalisatie lumpsum op het Ministerie van OCW ten bedrage van € 872.518 is in 2006 ten laste van de
exploitatie tot nihil afgewaardeerd.

(Meerjarige) financiële verplíchti ngen

Contract Berendsen: huurkoop Torado Protech handdrogers

Huurkoop overeenkomst afgesloten voor 5 jaar. Totale kosten € 43.000 (incl. BTW).
lngangsdarum contract: 01 -06-201 4.

Huurovereenkomsten NokiLock: huurovereenkomst inzake Lockers

Huurovereenkomst afgesloten voor 15 jaar. Kosten per jaar€29.797 (incl. BTW).

lngangsdatum overeenkomst: 1 1 -07 -201 4.

Leaseovereenkomst Canon Nederland: lease printerpark
Leaseovereenkomst afgesloten voor 60 maanden. Kosten per maand € 5.033 (incl. BTW).

lngangsdatum leaseovereenkomst 01 -08-201 4.

Huurovereenkomst pand en terrein Blankensteinweg 24
Dit betreft een huurovereenkomst tot en met 31-12-2026 voor terrein en kas voor het Praktijkondenivijs met een
geïndexceerde (CPl) aanvangsduur.

Prijs van € 5.000 per jaar (ingangsdatum 01-01-2012).

Voorzi e ni ng d u u rzame i nzetb aarhei d

ln de cao VO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duuzame inzetbaarheid, het zogenoemde levensfase bewust
personeelsbeleid. De nieuwe cao-regelingen betreffende deze duuzame inzetbaarhe¡d geeft medewerkers recht op een
basisbudget van 50 uur per jaar. ln overleg met de werkgever kunnen de uren worden besteed aan onder meer het sparen
van verlof. Spaarafspraken zijn vastgelegd in Foleta (voor OP) en verlofkaarten (OOP-Z). ln de loop van 2016 worden de
spaartegoeden opgenomen in de HR-omgeving van Afas Profit. Het bestuur heeft in 2015 nog geen inventarisatie van deze
schriftelijke afspraken gemaakt en kan hierdoor nog geen vooziening voor duuzame inzetbaarheid opnemen in de
jaarrekening 2015.

VOOR WAARMERKINGSDOEL,EINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 2 3 JtJl{| 20tt
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Vanu¡t de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2015

€. 92.138 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

€ 8.673 wordt toegevoegd aan de bestemm¡ngsreserve publiek

€ 100.811 totaalresultaatverdeling

VOOR WAARfMÊRK INGS DOELEI N DEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 23 20rt
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op

de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.

VOOR y\/AARt\4ËRtíNcSDOFLFtNDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

darurn 23 JtjNl 20Í6
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

datum

VOO R WAAF IV] ÊR I( I N GSDOË LEI N DEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Gegevens over de rechtspersoon

Aloemene qeqevens

Bestuursnummer

Naam instelling

Adres

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

E-mailadres

Website

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mailadres

BRIN-nummers 25CL

1gTQ

41636

Stichting Onderwijsgroep Zuidwest Drenthe

Ezingerweg 5't-52

Postbus 178

7940 AD

Meppel

0522 - 263275

0522 - 25',t47s

info(ôstadenesch.nl
www.stadenesch.nl

De heer J. van der Plank

0522 - 263275

0522 - 25147s

ivanderplank@stadenesch. nl

Stad en Esch

Rechterenschool

datum

Sector

PRO

VOOR IA/MHMËHKINGSDOETËINDEN

BDO Audlt & Assurance B.V.

2 3 JUl'l| 20t0

Aantal leerlingen

2015 2014

VO 1948

93

1927

88
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BDO Tet: +31 (0)55 312 76 00
Fax: +31 (0\55 312 77 99
info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 10147, 7301 GC Apetdoorn
Boogschutterstraat 35, 7324 AE Apeldoorn
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: De raad van toezicht en het bestuur van Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting
Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe te MeppeI gecontroteerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 201 5 en de staat van baten en lasten over 201 5 met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiëte
verslaggeving en andere toetichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordetijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resuttaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van
het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverstaggeving onderwijs.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen
in overeenstemming dienen te zijn met de in de retevante wet- en regetgeving opgenomen
bepatingen.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet-
en regelgeving mogetijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Ve rantwoordelij khei d van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle, als bedoetd in artikel 2 van de Regeting jaarverstaggeving onderwijs.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nedertandse controtestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocot OCW / EZ 2015.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig ptannen en uitvoeren dat een redetijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieet belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controte-informatie
over de bedragen en de toetichtingen in de jaarrekening. De gesetecteerde werkzaamheden
zijn afhanketijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieet belang bevat als
gevotg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die retevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beetd
daarvan atsmede in het kader van de financiëte rechtmatigheid voor de naleving van de
retevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controtewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe[ een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting. Een controte omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondstagen voor financiëte verslaggeving en de gebruikte financiö[e rechtmatigheidscriteria
en van de redetijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen,
atsmede een evatuatie van het atgehele beetd van de jaarrekening.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handetsregister onder nummer 17171186.
BDO Àudit & Assurance B.V is tjd van BDO lnternatjonat Ltd, een rechtsÞersoon naar Engets recht met beperkte aanspraketijkheid
en maakt deel uit van het weretdwijde netwerk van juridisch zelfstandjge organisaties die onder de naam "BDO" optreden.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controte-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstetling
van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe per 31 december 2015 en
van het resuttaat over 2015 in overeenstemming met de Regeting jaarverslaggeving onderwijs.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2015 in alte van materiee[ betang zijnde aspecten voldoen aan de eisen
van financiëte rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de
in de retevante wet- en regetgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1
Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocoI OCW /EZ 2015.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
lngevolge artike[ 393, tid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgertijk Wetboek (BW)
vermetden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebteken naar aanleiding van het onderzoek
of het jaarverstag, voor zover wij dat kunnen beoordeten, overeenkomstig de Regeting
jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het
onderwijsaccountantsprotoco[ OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 392, tid 1 onder
b tot en met h van Boek 2 BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordeten, verenigbaar is met de jaarrekening
zoats vereist in artikel 391, tid 4 van Boek 2 BW.

Apeldoorn, 23 juni 2016

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. R.W. van Hecke RA
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