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VOORWOORD 
 
Op 16 maart 2020 maakte de minister bekend dat alle scholen met ingang van de 
daaropvolgende dag gesloten zouden worden. Aanvankelijk leek het om een kortdurende 
maatregel te gaan, die begin april voorbij zou zijn. Nu, een jaar verder, weten we dat dit 
het begin was van een langdurige periode van sluitingen en openingen en weer nieuwe 
maatregelen. Het einde is nog niet in zicht, maar voorzichtig worden de contouren van de 
impact van deze Covid-19-periode helder. 
Deze periode heeft veel slachtoffers gekend: mensen die getroffen zijn door het virus, 
mensen die gelukkig hersteld zijn maar nu nog steeds kampen met verschijnselen, mensen 
die dierbaren hebben verloren en mensen voor wie dit een heel eenzame of onzekere 
periode is geweest. 
 
Voor een deel van onze leerlingen is deze periode relatief goed verlopen. Zij waren 
dusdanig zelfstandig, dat de aangeboden digitale hulp voldoende was om zich alle leerstof 
goed eigen te maken. Anderen misten de nabijheid van klasgenoten en leraren. Zij konden 
zich moeilijk concentreren, kregen onvoldoende ondersteuning of misten de afleiding van 
school in hun leven thuis. Ook op al onze medewerkers, op wiens creatieve, digitale, 
flexibele en volhardende kanten een groot beroep is gedaan, heeft dit schooljaar een heel 
grote impact gehad.  
 
Dit jaarverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen en de behaalde resultaten binnen 
onze scholengroep in 2020: onderwijskundig, organisatorisch en financieel. Speciale 
aandacht gaat ook uit naar de zes door de minister aangewezen thema’s: strategisch 
personeelsbeleid, passend onderwijs, allocatie van middelen, toetsing en examinering, 
convenantsmiddelen en Corona. 
 
In dit jaarverslag wil ik mijn grote bewondering en dank richting al mijn collega’s en al 
onze leerlingen uitspreken. Zij hebben in deze intensieve tijden alle zeilen moeten bijzetten 
en ik hoop dan ook voor hen dat het vaak genoemde ‘licht aan het einde van de tunnel’ 
heel spoedig gloort. 
 
Peter van Dijk 
Voorzitter College van Bestuur van De Goudse Waarden. 
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1. HET SCHOOLBESTUUR 
 

1.1 Organisatie 
Contactgegevens 
Naam schoolbestuur: Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o.  
Bestuursnummer:   40334 
Kamer van Koophandel: 40465720  
Adres:    Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda  
Telefoonnummer:   (0182) 51 60 77  
Email:    secretariaatcvb@degoudsewaarden.nl  
Website:    degoudsewaarden.nl 
 
Overzicht scholen  

 
 

website    website    website 
 
scholen op de kaart  scholen op de kaart   scholen op de kaart 

 
Contactpersoon 
Voor vragen naar aanleiding van het jaarverslag kan contact opgenomen worden met: 
Naam:    Peter van Dijk 
Functie:   Voorzitter College van Bestuur 
Telefoon:   (0182) 51 60 77 
 
Juridische structuur 
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving (verder: 
DGW) is het bevoegd gezag van CSG De Goudse Waarden en Praktijkschool De Goudse 
Waarden. In de statuten van DGW is onder andere opgenomen het doel “werkzaam te zijn 
tot de oprichting en instandhouding van een protestants-christelijke school voor algemeen 
voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs” en dit onder meer te 
verwezenlijken “door oprichting en instandhouding van zelfstandige scholen voor 
voortgezet onderwijs in de gemeente Gouda en omstreken.” 

 
Organisatiestructuur 
DGW kent een organisatiestructuur waarin de bestuurder eindverantwoordelijk is voor de 
dagelijkse leiding van de organisatie. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
bestuurder worden in de statuten en het toezichtkader geregeld. DGW wordt bestuurd door 
een eenhoofdig College van Bestuur. Peter van Dijk is sinds 1 augustus 2019 voorzitter 
CvB. 
 
Als wettelijke toezichthouder treedt de Raad van Toezicht op. De Raad van Toezicht keurt 
onder andere de meerjarenbegroting en het jaarverslag goed, waar de jaarrekening 
onderdeel van uitmaakt. 

Tot de staf van het CvB behoren de directeur beheer, het hoofd P&O en de 
controller/directeur financiën. Zij staan aan het hoofd van respectievelijk de facilitaire 
dienst/OOP, de functionele diensten op het gebied van HRM/payroll en de functionele 
diensten op het gebied van financiën en leerlingenadministratie. De directeur beheer, het 
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hoofd P&O, de controller/directeur financiën en de voorzitter CvB vormen samen met de 
twee schooldirecteuren (Het Lyceum en De Gouwe & Het Praktijkonderwijs) het Algemeen 
Managementteam (AMT).  

Het besturingsmodel gaat uit van autonomie voor de directeur van de school, binnen de 
bestuurlijke kaders die door het CvB worden aangegeven. Iedere school heeft een directeur 
die integraal verantwoordelijk is voor alle zaken die de school betreffen. In het 
bestuursreglement zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur opgenomen. 

De huidige organisatie ziet er als volgt uit: 

 
 
Governance code 
Voor DGW is de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 (verder: de Code) van toepassing.  
Met deze code wil de sector een goede bestuurscultuur garanderen, passend bij 
onderwijsorganisaties die publiekelijk worden bekostigd en publieke belangen dienen. 
Deze Code is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, 
integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en 
intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen. De code is bedoeld om verdere 
bewustwording van de genoemde principes, kritische reflectie op de toepassing hiervan en 
het waardengedreven handelen van bestuur én intern toezicht te stimuleren. 
In de code staan ook 20 good practices, voorbeelden van toepassing van de vier principes 
binnen de eigen onderwijsorganisatie en zijn regionale context. De code kent daarnaast 
vier ‘pas toe-bepalingen’, die gelden als lidmaatschapseis en waaraan vanzelfsprekend 
moet worden voldaan. DGW wijkt niet af van de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. 
 
Functiescheiding 
Er is een scheiding aangebracht tussen de functies van bestuur (CvB) en intern toezicht 
(RvT). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers en het 
beleid van de organisatie, het realiseren van de doelstellingen en het beleid, het optimaal 
laten functioneren van de organisatie, het zorgdragen voor invloed en zeggenschap door 
de GMR en voor de externe contacten en adequate informatievoorziening aan de Raad van 
Toezicht. 
 
Het interne toezicht wordt verzorgd door de Raad van Toezicht. Deze is in eerste instantie 
toezichthouder (o.a. jaarrekening, begroting, via accountant), daarnaast werkgever van 
en klankbord voor de bestuurder. Tenslotte zet de RvT eigen netwerken en expertise in 
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ten behoeve van de scholengroep. De bestuurder en de RvT voeren minimaal zes keer per 
jaar overleg over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast voeren de voorzitter 
CvB en voorzitter RvT 1 a 2 keer per maand bilateraal overleg. De RvT kent tevens een 
remuneratiecommissie (werkgeversrol voor het bestuur), een auditcommissie (interne 
controle en financiële processen), een commissie onderwijs, een (tijdelijke) commissie 
governance en een commissie huisvesting. 
  
Bestuur 
In onderstaande tabel staan de nevenfuncties van de voorzitter CvB. Het betreffen 
uitsluitend onbezoldigde nevenfuncties, welke niet conflicterend zijn. 
 
Naam Functie (Neven)functies 

P.W. van Dijk Voorzitter College 
van Bestuur 

Bestuurslid Stichting Globe Nederland;  
Kerkenraadslid Remonstrantse Gemeente Utrecht 

 
Intern toezichtsorgaan 
De RvT bestaat uit vijf volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op het terrein 
van onderwijs, financiën, bestuurlijke en politieke kennis en ervaring. Binnen de RvT wordt 
gewerkt met de commissies remuneratie, governance, onderwijs, audit en huisvesting. Een 
verslag van het Intern Toezicht alsmede de samenstelling van de RvT per 31 december 
2020 is in bijlage 5.1 opgenomen. 
 
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 
In het voorjaar van 2020 is een traject afgesloten waarin de oorspronkelijke opzet van 
twee medezeggenschapsraden en één GMR is omgebouwd tot een nieuwe opzet, die beter 
aansluit bij de eisen die de wetgever stelt aan medezeggenschap in het VO. 

Het is een gedegen traject geworden onder begeleiding van een medewerker van vakbond 
CNV. Het resultaat is een totaal vernieuwd reglement, dat zich heeft vertaald in een nieuwe 
medezeggenschapsstructuur met twee vestigings-MR-en (VMR), twee slapende MR-en en 
een overkoepelende GMR: 

 
 
De nieuwe statuten en reglementen zijn op 7 juni 2020 door de betrokken partijen 
getekend. Daarnaast zijn diverse onderwerpen opnieuw over de bevoegdheden van de VMR 
en GMR verdeeld. Het jaarverslag van de GMR is als bijlage 5.3 toegevoegd. 
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Op dit moment is het nog lastig om zowel de VMR’en als de GMR volledig gevuld te krijgen. 
Met name het vinden van leerlingen en ouders van De Gouwe en PrO voor de GMR blijkt 
ingewikkeld. 
 
Om de leerlingen in de VMR en GRM van een klankbord te voorzien en om ook op andere 
wijze inspraak en draagvlak op beide locaties te realiseren, kennen zowel Het Lyceum als 
De Gouwe een leerlingenraad. De leerlingen in deze raad zijn betrokken bij de organisatie 
van bepaalde activiteiten (bijv. schoolfeesten) en voorzien de schoolleidingen en 
medezeggenschapsraden gevraagd en ongevraagd van advies. 

1.2 Profiel 
Missie & Visie 
De Goudse Waarden is een open christelijke scholengroep. Dat is zichtbaar in de keuzes 
die we maken en de manier waarop we met elkaar omgaan. We willen je helpen te worden 
wie je bedoeld bent; iemand die samen met anderen bijdraagt aan een liefdevolle wereld. 
Op onze scholen geldt: iedereen is welkom, iedereen hoort erbij en iedereen mag zichzelf 
zijn. 
 
In de tijd die je als leerling bij ons op school zit, groei je van kind naar (bijna) volwassene.  
Je kunt dit het beste vergelijken met een reis, waarin je soms grote stappen maakt en op 
andere momenten juist langzamer reist. Doordat je in steeds nieuwe omgevingen komt, 
leer je en ontwikkel je jezelf. Uiteindelijk bepaal jij zelf het tempo en de richting van je 
reis. Het is namelijk jouw reis, die moet passen bij jouw talenten en voorkeuren.  
Wij bieden jou uitdagingen, reisinformatie, ondersteuning en hulp.  
En bovenal willen we je vergezichten laten zien, zodat je reis uiteindelijk verder reikt dan 
jij zelf ooit gedacht had. 
 
Speerpunten 
Tijdens die reis ga je ontdekken 

 Wie je zelf bent: om verder te komen, moet je ontdekken wat jouw persoonlijke 
talenten zijn (waar je goed in bent), wat jouw waarden zijn (wat je belangrijk vindt) 
en wat jouw dromen of wensen zijn (wat je wilt bereiken).  
Ook leer je hoe je voor jezelf moet zorgen, dat je fouten zult en mag maken en hoe 
je daarna weer verder kunt. 

 Wie de ander is en wat jullie voor elkaar kunnen betekenen: je leeft samen met en 
tussen andere mensen. Je moet je daarom kunnen inleven in een ander, snappen 
waarom hij anders is of zij anders reageert.  
Zo leer je relaties aan te gaan, aandacht te hebben voor de ander, samen te werken, 
elkaar te vergeven en te helpen. 

 Hoe de samenleving in elkaar steekt en wat jouw rol daarin kan zijn: we begeleiden 
je naar een diploma, omdat dat belangrijk is om verder te komen, maar we willen 
ook dat jij ontdekt wat jouw toekomst is en hoe je daar kunt komen. 
Daarvoor leren we je ook vaardigheden voor de toekomst, zodat jij toekomst-
voorbereid bent. 

 En hoe jij kunt bijdragen aan een duurzame aarde: tijdens je reis besef je als geen 
ander hoe mooi onze aarde is en hoe belangrijk het is die heelhuids over te dragen 
aan hen die na jou op reis gaan.  
Daarom willen we je leren in duurzaamheid te denken: weten wat de invloed is van 
jouw handelen op het milieu en de samenleving en hoe je deze invloed ten goede 
kunt wenden of, als dat nodig is, iets kunt herstellen. 

 
In de keuzes die we maken, worden we gevoed door het christelijk geloof. De verhalen in 
de Bijbel gaan over mensen die ooit hun eigen reis hebben gemaakt en daarin hun keuzes 
maakten. Die verhalen inspireren en leren ons bij onze reis. 
Het kernbegrip in de Bijbel is ‘liefde’: tussen God en de mensen en tussen de mensen 
onderling. Hiermee bedoelen we dat de ander –net als jij- waardevol is, erbij hoort, fouten 
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mag maken en weer nieuwe kansen krijgt. En dat de ander zijn of haar eigen prachtige 
reis mag maken. 
Door steeds te werken vanuit deze liefde, werken we samen aan een wereld waarin mensen 
omzien naar de ander en zichzelf gezien weten. 
 
Schoolplan 
Deze missie en speerpunten vormen de kern van het Schoolplan 2021-2024 dat in 2020 
ontwikkeld is en dat in het voorjaar van 2021 aan de RvT en GMR ter instemming wordt 
voorgedragen. 
 
In dit schoolplan staat onder andere hoe de deze missie en speerpunten worden vertaald 
naar de onderwijsontwikkelingen op de verschillende scholen binnen DGW. Het volledige 
overzicht hiervan is te vinden in het Schoolplan 2021-2024. Hieronder enkele zaken uit dit 
schoolplan. 
 
Op De Gouwe wordt het huidige aanbod van profielen vernieuwd tot drie hoofdrichtingen 
die sterk aansluiten bij de ontwikkelingen en de behoeftes in de samenleving: Tech 
(profielen PIE, BWI en M&T), Health (een verbreed Z&W-profiel) en Future (een D&P-profiel 
waarin de leerlingen zich verdiepen in de toekomstige ontwikkelingen en de rol van 
techniek en ICT daarin).  
Op Het Lyceum worden een Lyceumdag (voor leerjaar 1 en 2) en Lyceumuren (voor de 
overige leerjaren) ontwikkeld. Op deze dagen en uren worden geen reguliere lessen 
gegeven, maar is ruimte voor maatwerk (extra ondersteuning, keuzelessen, enz) en 
werken de leerlingen via projecten aan de vier speerpunten van DGW. 
 
Christelijke identiteit 
In 2020 is een herijkingstraject voor de christelijke identiteit van de school ingezet. De 
identiteitscommissie heeft onder externe leiding van Erik Renkema (onderzoeker 
Windesheim) en Nataniël van der Meulen (student Windesheim, die zijn afstudeeropdracht 
hieraan besteedde) onderzocht en ontwikkeld hoe de christelijke identiteit het beste past 
bij DGW. Er is gestudeerd en veel gelezen en er zijn enquêtes uitgevoerd. Uiteindelijk heeft 
dit geleid tot een viering in de kerstperiode als ‘proof of the pudding’, waarin getest werd 
hoe de opzet aansloeg bij de leerlingen en collega’s. Dit heeft geleid tot een herijking van 
de identiteit van DGW. 
 
De levensbeschouwelijke identiteit van De Goudse Waarden is allereerst een christelijke 
identiteit. Dit merk je in de bronnen die we gebruiken, de omgangsvormen die we hanteren 
en de waarden waaruit we putten. Deze zijn allemaal voortgekomen uit onze christelijke 
identiteit. 
 
Daarbij staan de volgende kernbegrippen centraal in onze identiteit: 
Inclusiviteit als christelijke kernwaarde: iedereen telt, iedereen hoort erbij en iedereen 
mag zichzelf zijn. Jouw persoonlijke geloof mag je delen met anderen, en je sluit geen 
anderen uit omdat die geen of een ander geloof aanhangen of van een andere kerk lid zijn. 
 
Diversiteit is voor ons een meerwaarde: wij zien de diversiteit van de leerlingenpopulatie 
en binnen de groep van medewerkers als een kracht voor en uitdrukking van onze 
christelijke schoolidentiteit. 
 
Ontmoetingsleren: Ons levensbeschouwelijk onderwijs is gericht op het leren verstaan en 
verwoorden van de persoonlijke levensvragen en -ervaringen van en door leerlingen. We 
willen elkaar niet overtuigen, maar wel begrijpen en van elkaar leren. Zo gaan we de 
dialoog aan met elkaar en met betekenisvolle bronnen. Naast onze eigen christelijke 
bronnen kunnen dat ook andere bronnen zijn. We leren elkaar zo onze eigen 
levensbeschouwelijke biografie of verhaal te ontwikkelen. We doen in ontmoetingen nieuwe 
kennis op, die we nodig hebben in onze volwassenwording, en leren uiteindelijk om samen 
te leven. 
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Leren door je kwetsbaar te durven opstellen. Als je over je eigen geloof of 
levensbeschouwelijke identiteit vertelt, is dat soms moeilijk. Je kunt je kwetsbaar voelen 
in iets wat voor jou juist heel waardevol is. Maar juist door vanuit jouw eigen kwetsbaarheid 
te spreken, bereik je de ander en kun je beide hiervan leren. Allebei ben je ervan 
doordrongen dat er hierin geen algemene waarheid geldt of een ‘verplichte visie’, maar dat 
het gaat om een zoektocht naar ieders eigen waarheid.  
 
Religieuze geletterdheid en gevoeligheid. We staan open voor kennis van eigen en andere 
levensbeschouwelijke tradities, zodat we snappen waarom we bepaalde levenskeuzes 
maken of waarom de ander anders denkt. We leren zo te begrijpen en aan te voelen wat 
de betekenis is van deze tradities in de samenleving en voor onze persoonlijke 
identiteitsontwikkeling.  
 
Rituelen: Soms kiezen we ervoor om op bijzondere momenten rituelen te gebruiken. Dit 
doen we om te verwoorden wat niet altijd goed in woorden te vatten is en om de verbinding 
te vinden waar we elkaar in woorden niet altijd vinden. 
 
Gezamenlijke werken aan een liefdevolle wereld: De liefde van God voor de mensen en 
van God voor de aarde is voor ons een voorbeeld voor hoe wij met elkaar willen omgaan. 
In ons dagelijkse gedrag willen wij samen werken aan een liefdevolle wereld. Dit is 
zichtbaar in de wijze waarop we elkaar steunen, hoe we een conflict oplossen, hoe we 
elkaar vergeven bij een misstap en hoe we in het uiterste geval uit elkaar gaan als het 
écht niet meer gaat. 
 
In het voorjaar van 2021 wordt de nieuwe beschrijving van de christelijke identiteit van 
DGW alsmede de consequenties voor het aannamebeleid voor nieuwe medewerkers ter 
instemming respectievelijk advies aan de RvT en GMR voorgedragen. 
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Dialoog 
Inspraak en betrokkenheid 
Er zijn verschillende manieren waarop DGW de inspraak en betrokkenheid van personeel 
en leerlingen organiseert. Voor ouders en leerlingen is de mentor altijd het eerste 
aanspreekpunt bij vragen, opmerkingen of klachten. Ouders kunnen tevens gebruik maken 
van ouderavonden en verschillende andere contactmomenten door het jaar heen. Ook kan 
er een actieve rol gespeeld worden in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of een 
resonansgroep. 
Speciale ouderbijeenkomsten dragen bij aan het kwaliteitsbeleid van de school en aan een 
goede communicatie tussen ouders en school. De school krijgt de gelegenheid de visie en 
mening van ouders in beleidsontwikkeling mee te nemen en de betrokkenheid van ouders 
bij school wordt vergroot. 
Enkele malen per jaar zijn er ook de leerlingresonansgroepen waar onderwerpen die het 
leerjaar betreffen aan de orde komen. Voor deze resonansgroepen kunnen de leerlingen 
zich aanmelden bij de leerjaarcoördinator. 
 
Belanghebbenden 
Vanuit DGW werken wij samen met de volgende partners: 
 
Belanghebbende Dialoog 

Samenwerkingsverband 
VO&VSO Midden-
Holland en Rijnstreek 

Het Samenwerkingsverband is opgezet om het Passend Onderwijs goed 
te organiseren. Vanuit deze rol wordt er o.a. gewerkt aan goede 
samenwerking tussen VO en VSO, het terugdringen van teveel 
doorstroom VOVSO en een goede overstap van leerlingen (POVO en 
VOVO) 

Basisonderwijs De Gouwe is in 2019 gestart met gezamenlijke diners van medewerkers 
De Gouwe met PO-directeuren, om zo te leren van elkaar en te werken 
aan een goed netwerk en succesvolle samenwerking. Het 
Praktijkonderwijs en Het Lyceum hebben daarnaast samen met PO-
bestuur De Vier Windstreken een PO-VO-samenwerking opgezet en zijn 
een gezamenlijk project Taalkansen ter bevordering van 
kansengelijkheid gestart. 

Andere VO-besturen Binnen Gouda werken we aan een goede afstemming van 
onderwijsaanbod tussen de verschillende scholen. Vooral in de Corona-
periode is een frequente afstemming zeer nuttig geweest. 

Regioplan Sterk 
Techniekonderwijs 
(STO)  

VMBO-scholen (Wellant, DGW, Antonius XL en Driestar), werken samen 
met twee mbo-opleidingen (Hoornbeeck en MBO Rijnland), innoverende 
bouwbedrijven en installatiebedrijven, softwarebedrijven, automotive-
bedrijven en Techniekpunt Gouda aan de ambitie om in vier jaar het 
Goudse onderwijs zo vorm te geven dat de regionale arbeidsmarkt 
duurzaam kan beschikken over voldoende kwalitatief hoogwaardig 
opgeleide krachten op het niveau van basisvakmanschap en 
middelbaar/gespecialiseerd vakmanschap. Een van de projecten die 
hieruit voort zijn gekomen is de start op de opleiding Future binnen De 
Gouwe. 

Stichting Bredeschool Stichting Bredeschool organiseert op locatie De Gouwe jaarlijks de 
Zomerschool. Tevens zijn we met deze stichting, samen met de 
gemeente Gouda en Stichting Leergeld in overleg over de wijze waarop 
we ouders van onze leerlingen goed kunnen voorlichten over mogelijke 
financiële ondersteuning. 

Gemeente Gouda, 
afdeling 
onderwijshuisvesting 

De Gemeente Gouda is onze directe partner in huisvesting. Hierbij gaat 
het o.a. om de renovatie van het gebouw van Het Lyceum, waarvoor in 
februari 2020 vanuit de gemeenteraad instemming voor de financiën is 
gekregen, en om het vinden van oplossingen voor het benutten van de 
leegstand binnen het gebouw aan de Kanaalstraat. 
Daarnaast is de Gemeente Gouda een belangrijke partner bij het 
scholenoverleg o.a. in het kader van krimp, ontwikkelingen binnen de 
gemeente en omgaan met Corona-maatregelen.  
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Perspectief (Stichting 
interne arbeidsmarkt 
Christelijk voortgezet 
onderwijs Zuid-
Holland)  

DGW maakt deel uit van stichting Perspectief. Vanuit Perspectief hebben 
in 2019 visitaties op scholen plaatsgevonden in het kader van 
kwaliteitszorg.  

Stichting Zorg&Stage 
en Stichting Moderne 
Vakopleidingen 

Stichting Moderne Vakopleidingen is opgeheven. Stichting Zorg en 
Stage bestaat nog. 

Bondgenoten Gouda Samen met de gemeente Gouda, enkele kerken, NGO-organisaties, de 
politie, moskeeën, VO- en PO-organisaties vormt DGW de groep 
Bondgenoten. Zes keer per jaar komen we samen op één van de locaties 
om te eten en een actueel thema te bespreken. Het doel is uitwisseling 
van informatie over hoe een thema leeft binnen onze organisatie en 
soms het aangaan van een dialoog. In 2020 hebben deze bijeenkomsten 
vanwege de Corona-maatregelen vooral digitaal plaatsgevonden, maar 
zijn ze wederom vanwege diezelfde Corona-maatregelen, die op 
verschillende groepen binnen Gouda een heel eigen en andere impact 
hadden, heel zinvol gebleken.  

 
Klachtenbehandeling 
DGW kent een klachtenbeleid. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over 
machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen 
bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. 
 
Klachten over machtsmisbruik verlopen via de interne vertrouwenspersoon. Deze 
bespreekt de procedure met de klagende partij en verwijst eventueel door naar de externe 
vertrouwenspersoon. Uiteindelijk bestaat de mogelijkheid om via de klachtencommissie 
een klacht in te dienen bij het CvB. 
  
Voor de overige klachten wordt de klager in eerste instantie naar de betrokken persoon 
verwezen. Als beide partijen er samen niet uitkomen, kan de klager zich wenden tot de 
(direct) leidinggevende van de betrokkenen of eventueel een klacht indienen bij het CvB. 
In onze schoolgidsen is in hoofdstuk Klachten en Geschillen meer informatie opgenomen 
over klachtenprocedures en instanties die door de klager kunnen worden ingeschakeld. 
 
Bij het CvB zijn in 2020 vier klachten binnengekomen. Twee klachten betroffen 
maatregelen in het kader van Corona (verplichte mondkapjes en verplicht naar buiten gaan 
in de pauzes), één betrof een schorsing van een leerling waar de vader het niet mee eens 
was en één betrof een geëscalleerd conflict rond een toets van een leerling. In de eerste 
drie gevallen werden de klachten opgepakt door de schoolleider/afdelingsleider, die de 
klacht in gesprek met leerling en/of ouder oploste. Voor de laatste klacht is de voorzitter 
CvB met de ouder in gesprek gegaan en is de klacht naar tevredenheid van alle partijen 
afgehandeld. 
 
Opvallend was dat er dit jaar niet alleen klachten, maar vooral veel complimenten voor de 
verschillende scholen binnenkwamen: over de heldere en prettige communicatie rondom 
Corona, over de snelle en adequate acties naar aanleiding van de steeds weer nieuwe 
Corona-maatregelen en over de door ouders ervaren betrokkenheid van docenten en 
schoolleiders bij de leerlingen en ouders in dit spannende Corona-jaar. 
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2. VERANTWOORDING BELEID 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
Onderwijskwaliteit 
Zowel Het Lyceum, De Gouwe als Het Praktijkonderwijs voldoen aan de resultaatnormen 
van de Inspectie van Onderwijs. Onderwijskwaliteit is en blijft voor ons cruciaal. Op De 
Goudse Waarden willen we echt het verschil maken in de ontwikkeling van onze leerlingen: 
in de ontwikkeling van hun talenten, in de begeleiding naar hun diploma en/of het 
vervolgonderwijs, in zorg en ondersteuning en in het bieden van een veilig en inspirerend 
leef- en leerklimaat. In dit verslag gaan we onder andere in op de volgende aspecten ervan: 
 

 Leerlingenaantallen 
 Inspectie-indicatoren en slaagpercentages 
 Leerlingentevredenheid 
 Inspectieonderzoek 
 Persoonsvorming en burgerschapsvorming 
 Visitatie vanuit Stichting Perspectief 
 Passend onderwijs 

 
Leerlingenaantallen 
In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal leerlingen in de afgelopen zes jaar 
weergegeven. Hierin zijn de vavo-leerlingen buiten beschouwing gelaten. DGW werkt in 
het kader van het Besluit samenwerking vo-bve samen met MBO Rijnland. De zogenaamde 
vavo-leerlingen blijven ingeschreven bij DGW, maar het onderwijs wordt uitbesteed aan 
een ROC om een vmbo-tl-, havo-, of vwo-diploma te halen. Per 1 oktober 2020 bedraagt 
het aantal vavo-leerlingen 3, allen afkomstig van de havo. 
 

 
 
In 2020 is ons leerlingenaantal met 6,3% afgenomen. Deze daling heeft deels met 
demografische ontwikkelingen in Gouda en omgeving te maken, maar ook met een 
afnemende populariteit van De Gouwe en Het Lyceum onder leerlingen van groep 8. In 
2020 is op basis van het imago-onderzoek van een jaar eerder, resultaten uit eigen 
analyses en onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden binnen het Goudse VO een traject 
ingezet richting onderwijsontwikkelingen op De Gouwe en Het Lyceum. Deze zijn verwerkt 
in het Schoolplan 2021-2024. In paragraaf 3.4 Risicoanalyse wordt nader ingegaan op de 
leerlingdaling. 
 
Inspectie-indicatoren en slaagpercentages 
De inspectie stelt vier indicatoren vast waarmee de onderwijskwaliteit gemeten wordt: 
Onderwijspositie t.o.v. advies po, Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en 
Examencijfers. Op basis daarvan wordt een oordeel toegekend. Het totale oordeel van de 
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Inspectie voor VMBO B/K/(G)/T, Havo en VWO is voldoende. Een nadere specificatie van 
deze indicatoren is opgenomen in bijlage 5.4. 
 
Voor onszelf hebben we ook enkele cijfermatige doelen gesteld voor 2020:  

 het slaagpercentage moet minstens op het landelijk gemiddelde liggen; 
 idem voor het gemiddelde examencijfer; 
 het verschil tussen schoolexamen (se) en centraal examen (ce) mag gemiddeld 

maximaal 0,5 punt verschillen. 
 
In onderstaande tabel zijn de slaagpercentages per niveau in de afgelopen vijf jaar 
weergegeven. 
 

 
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn er geen centrale examens afgenomen wegens de 
Coronapandemie. De scholen hebben uitsluitend schoolexamens afgenomen (vanwege de 

bijzondere omstandigheden met 
extra herkansingen), waardoor de 
slagingspercentages niet 
vergelijkbaar zijn met die in eerdere 
jaren of met die van andere scholen. 
Omdat dit voor alle scholen in 
Nederland gold, geven de 
percentielen uit de landelijke 
gegevens geen goed beeld van de 
opbrengsten van de school. Doordat 
alle slagings-percentages zeer hoog 
zijn, heeft één niet geslaagde 
leerling een groot effect op de 
percentielen. 

 
Leerlingen van Het Praktijkonderwijs gaan na het vijfde leerjaar van school met een 
landelijk erkend praktijkonderwijsdiploma. Om het diploma te behalen moeten leerlingen 
door middel van een portfolio de persoonlijk ontwikkeling laten zien die zij in vijf jaar 
hebben gemaakt. Daarnaast moet de stage met een voldoende zijn afgerond en wordt 
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gekeken of de leerling voldoende aanwezig is geweest. De landelijke erkenning, die het 
diploma sinds schooljaar 2019- 2020 heeft gekregen, is een prachtige ontwikkeling en voor 
de leerlingen en de ouders de erkenning dat het praktijkonderwijs een volwaardig 
onderdeel is van het voortgezet onderwijs in Nederland.  
 

 
 
Uit bovenstaand schema is te zien dat een groot aandeel van de DGW-PrO-leerlingen 
verder leert in het mbo. 
Naast het praktijkonderwijsdiploma verlaat een grote groep van onze leerlingen de school 
met een mbo-niveau-1-diploma. De leerlingen volgen dit programma binnen de veilige en 
bekende setting van het praktijkonderwijs in samenwerking met mbo Rijnland. De 
examens worden afgenomen in het mbo door mbo-docenten. Doordat de leerlingen les 
krijgen van de eigen docent binnen het praktijkonderwijs in de kleine groep, is de kans 
van slagen veel groter dan in het voor hen grote onbekende mbo in grotere groepen met 
onbekende docenten. Ook de begeleiding van de stage vindt binnen het praktijkonderwijs 
op een intensievere manier plaats dan in het mbo. Afgelopen schooljaar hadden alle 
leerlingen die de school verlieten zowel een praktijkonderwijsdiploma als een mbo 1-
niveau-diploma.  
Via scholenopdekaart.nl kan nader worden ingezoomd op de onderwijsresultaten. 
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Leerlingentevredenheid 
Vanwege de Coronapandemie was het niet mogelijk om op alle locaties 
leerlingentevredenheidsenquetes af te nemen. Omdat deze op Het Lyceum al eerder in het 
schooljaar waren afgenomen, hebben we daar wel resultaten van.  
 

 
 

 
 
Omdat slechts een minderheid van de scholen de tevredenheidsonderzoeken eerder in het 
jaar had afgenomen en omdat sommige scholen de tevredenheidsonderzoeken specifiek 
tijdens de lockdown hadden afgenomen is het voor ons onduidelijk in hoeverre wij deze 
cijfers goed met de benchmark en/of met andere schooljaren kunnen vergelijken. 
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Wel valt op dat leerlingen in leerjaar 1 de school een lage score toekennen voor de mate 
waarin eigentijds onderwijs wordt gegeven. Dit sluit aan bij de bevindingen uit het DUO-
onderzoek in 2019 en is een van de redenen voor de ingezette onderwijsontwikkeling 
binnen het schoolplan. 
Daarnaast zijn de resultaten op het gebied van welbevinden en ervaren veiligheid opvallend 
en mogelijk ook zorgelijk. De schoolleiding neemt deze serieus en dit is dan ook een 
onderwerp voor o.a. bespreking binnen de leerlingenraad. Het is op dit moment nog niet 
duidelijk wat de precieze oorzaak is voor deze lage score en voor het grote onderscheid 
met de score voor de aantasting van de fysieke en sociale veiligheid. 
 
Inspectieonderzoek 
Minstens een keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in 
Nederland. Bij DGW is in 2018-2019 onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst 
goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
De inspectie gaf DGW op alle terreinen een positief oordeel. De bestuurlijke kwaliteitszorg 
kreeg een voldoende. Er is voldoende zicht en grip op de kwaliteit van het onderwijs. Er 
worden doelen gesteld ter verbetering, die systematisch worden geëvalueerd. Er wordt een 
goede invulling gegeven aan burgerschap en sociale integratie, waardoor leerlingen goed 
voorbereid kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Ook het financieel beheer van het bestuur was volgens de inspectie in orde.  
 
De inspectie zag dat binnen de scholen een proces op gang was gebracht om te werken 
aan het versterken van de onderwijskwaliteit. Desondanks zag de inspectie nog verschillen 
tussen leraren en de kwaliteit van lessen. De inspectie ziet ook kansen voor onze scholen 
in het helder maken aan docenten wat precies bedoeld wordt met differentiatie en wat we 
daarin willen bereiken. DGW neemt deze aanbevelingen ter harte en de schoolleidingen 
zullen expliciet met secties in gesprek gaan over wat we verstaan onder differentiatie, wat 
we willen bereiken en wanneer we tevreden zijn.  
 
Tenslotte gaf de inspectie aan dat doelstellingen in evaluatiedocumenten toetsbaarder en 
haalbaarder kunnen worden geformuleerd. Ook is de lijvigheid van de documenten 
dusdanig dat deze minder makkelijk en aantrekkelijk zijn om te lezen. Ook deze 
aanbevelingen neemt DGW ter harte. 
Het inspectierapport is te raadplegen op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Persoonsvorming en burgerschapsvorming 
De onderwijsinspectie roemde de wijze waarop burgerschap en sociale integratie vorm 
krijgen op de drie scholen van DGW en de wijze waarop op de drie scholen invulling wordt 
gegeven aan de christelijke identiteit. De onderwijsinspectie complimenteerde de scholen 
voor de manier waarop de scholen de (heterogene) leerlingenpopulatie succesvol bij elkaar 
brengt en laat samenwerken.  
 
Alle drie de scholen zijn nadrukkelijk christelijke scholen. Dit betekent dat de leraren 
gevoed vanuit hun eigen geloof in hun werk staan. Middels week- en dagopeningen worden 
leerlingen aan het denken gezet over maatschappelijke en actuele thema’s waarbij de 
boodschap van de bijbel ook aan de orde komt. Er vinden vieringen plaats en er is in de 
lessen, openingen en omgang met elkaar nadrukkelijk aandacht voor ieders 
verantwoordelijkheid voor de naaste en voor de samenleving als geheel. 
 
Vanuit deze verantwoordelijkheid nemen alle leerlingen op DGW bijvoorbeeld deel aan een 
maatschappelijke stage, waarin ze kennismaken met maatschappelijke organisaties en 
waarin ze in contact komen met maatschappelijke vraagstukken of mensen met een 
zorgbehoefte. Tenslotte leren ze in deze stages vaardigheden als samenwerken, je in een 
ander verdiepen, de ander helpen en je verantwoordelijkheid nemen. 
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Passend onderwijs 
DGW participeert sinds de start van Passend Onderwijs in Samenwerkingsverband VO&VSO 
Midden-Holland en Rijnstreek. Een speerpunt van dit samenwerkingsverband in 2019 is 
het terugdringen van verwijzingen naar PrO en VSO en vermindering van het aantal LWOO-
indicaties.  
 
Op dit moment worden binnen het samenwerkingsverband relatief veel leerlingen naar het 
VSO verwezen en krijgen veel leerlingen een LWOO-indicatie. Dit, in combinatie met de 
komst van veel PrO-leerlingen die buiten de regio wonen maar in Gouda prakijkonderwijs 
genieten, drukt zwaar op de begroting van het Samenwerkingsverband. Vanuit het SWV is 
daarom de expertise ingeroepen van Harriet Smit van Orangework (en tevens werkzaam 
bij het SWV Utrecht en Stichtse Vecht) om onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en 
tevens in kaart te brengen waar de samenwerking tussen de besturen tekort schiet en hoe 
deze kan verbeteren. Naar aanleiding van dit onderzoek is een gezamenlijk 
ontwikkeltraject opgezet voor alle besturen. Vanwege de Coronapandemie zijn de geplande 
studiedagen hiervoor aanvankelijk uitgesteld maar vervolgens op digitale wijze gestart in 
januari 2021. 
 
Dit jaar is binnen vmbo De Gouwe gestart met de Pitstop-klas. Deze klas is in tegenstelling 
tot de reeds bestaande en vanuit het Passend Onderwijs gefinancierde Trajectklas, waarin 
met name ondersteuning aan leerlingen met internaliserende problematiek wordt gegeven, 
bedoeld voor onderwijs aan leerlingen die voor korte tijd (enkele uren, dagen of soms 
weken) vanwege m.n. externaliserend gedrag geen goede aansluiting vinden met het 
onderwijs, de klas of klasgenoten en daarom tijdelijk niet in de reguliere lessen terecht 
kunnen. Hiermee hopen wij leerlingen te ondersteunen bij hun gedragsproblemen en 
daarmee te voorkomen dat ze naar het VSO moeten. 
Vanwege de Corona-pandemie heeft deze Pitstop-klas nog niet echt zijn meerwaarde 
kunnen bewijzen en is deze in 2020 slechts incidenteel gebruikt. 
 
Toetsing en examinering 
Nederlandse eindexamens genieten maatschappelijk een hoog aanzien. Het is daarom van 
groot belang de kwaliteit hiervan zowel op landelijk niveau (CE’s) als op schoolniveau 
(SE’s) goed te borgen. 
Op DGW is in 2019 gewerkt aan het verbeteren van de PTA’s, met als doel te borgen dat 
alle leerlingen, ook zij met een afwijkend traject binnen het onderwijs vanwege langdurige 
ziekte, een maatwerkprogramma of een overstap naar een andere school of schoolniveau, 
een PTA hebben dat voldoet aan alle eisen t.a.v. de examendomeinen.  
 
Het schoolexamen en de afname van het centraal schriftelijk eindexamen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de examencommissies op de scholen en maken tevens deel uit 
van het totale programma van kwaliteitszorg op de verschillende scholen, dat door het 
hoofd kwaliteitszorg van DGW bewaakt wordt en waar de directeur van elke vestiging 
verantwoording voor aflegt bij de voorzitter CvB. Binnen het AMT worden de totale 
kwaliteitszorg en -kalender jaarlijks besproken en geevalueerd.  
 
In 2020 heeft toetsing tijdens de eerste schoolsluiting grotendeels stil gelegen. Uitsluitend 
een deel van de schoolexamens (bijv. de mondelingen) is digitaal afgenomen. Er is 
zodoende bij de bevorderingsvergadering naar het nieuwe leerjaar met een aangepaste 
procedure gewerkt, waarbij er naar gestreefd is veel leerlingen ‘het voordeel van de twijfel’ 
te geven. In het najaar van 2020 is onderzoek gedaan naar digitale toetsing, waardoor in 
de tweede lockdown (vanaf december 2020) ook gewerkt is met digitale toetsing.  
Het Centrale Examen is in 2020 vanwege de Corona-maatregelen komen te vervallen. Voor 
de slaag-zak-regeling is uitsluitend gebruik gemaakt van de SE-cijfers.  
 
VMBO-Techniek 
Met ingang van 2018 wordt er middels de regeling aanvullende bekostiging voor technisch 
VMBO een financiële injectie verstrekt ten behoeve van de 'harde' techniekvakken PIE, 
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BWI en M&T. Verkregen gelden zijn met name aangewend voor de aanschaf van materiaal 
en inventaris die nodig zijn voor het verzorgen van het onderwijs. Tevens zijn de nieuwe 
beroepsgerichte keuzevakken (verder) ontwikkeld. In de toelichting op de balans is onder 
paragraaf 1.2.2 Vorderingen een verloopoverzicht weergegeven. Kosten die op deze 
subsidie drukken zijn opgenomen onder 4.3.3 Onderhoudslasten. In 2019 is samenwerking 
gezocht in de regio met als doel de aansluiting van het technisch vmbo met het middelbaar 
beroepsonderwijs te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in het activiteitenplan Sterk 
techniekonderwijs Gouda. Belangrijkste doelstelling is de instroom van leerlingen in het 
technisch en technologisch vormgegeven vmbo jaarlijks met 2,5% te vergroten. De Gouwe 
werkt hierin samen met het Driestar College, het Carmel College, het Wellant College, het 
Hoornbeeck College en mbo Rijnland. Via platform Gouda Onderneemt is ook het lokale en 
regionale bedrijfsleven vertegenwoordigd. 
 
In 2020 zijn in het kader van vmbo-techniek de volgende ontwikkelingen ingezet:  
De subsidie vanuit Sterk Techniek Onderwijs is benut voor het opzetten van D&P-profiel 
met de naam Future. Oorspronkelijk was het de opdracht een MVI-profiel te beginnen, 
maar dit bleek wettelijk niet mogelijk. Het profiel Future zal dus ook sterk lijken op een 
innovatief MVI-profiel. De eerste lichting leerlingen zal in augustus 2021 starten. 
Daarnaast is gestart met een gezamenlijk initiatief met mbo Rijnland voor het realiseren 
van een technische niveau-2- opleiding op de locatie De Gouwe onder verantwoordelijkheid 
van mbo Rijnland. Op deze manier kunnen we leerlingen ook na hun diploma begeleiden 
richting een startkwalificatie. 
 
Corona 
Na de scholensluiting in maart 2020 is er veel gebeurd. De scholen van DGW hebben steeds 
gebruik gemaakt van alle ruimte die het ministerie OC&W de scholen bood om 
(gedeeltelijk) open te gaan. Hierbij zijn altijd alle richtlijnen vanuit hetzelfde ministerie en 
de GGD in acht genomen. Dit betekende bijvoorbeeld mondkapjes-verplichtingen, speciale 
looproutes in het gebouw, anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling en 
tussen volwassenen en kinderen, enzovoort.  

Door wekelijks (en incidenteel bij vragen of een snelle groei van besmettingen) met de 
GGD contact te onderhouden, konden we scherp volgen wat er gebeurde en direct 
aanvullende maatregelen treffen als dat nodig was. Zoals te zien is het aantal besmette 
collega’s lange tijd heel gering gebleven en half november gestegen. 
 
Daarnaast hebben we twee keer met een stijgende besmetting onder leerlingen te maken 
gehad: net voor de herfstvakantie en begin december. Deze tweede piek was m.n. op een 
van de drie locaties, die daardoor tijdelijk gesloten is geweest, Er is toen overgeschakeld 
op online lessen. 
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De Coronapandemie heeft naast de afwezigheid van leerlingen en medewerkers door 
besmettingen (en een veel groter aantal door quarantaineregels) ook een impact gehad op 
het onderwijs. Twee keer (in maart en in december) zijn de scholen dicht gegaan en is er 
snel overgeschakeld op digitaal onderwijs en opvang van specifieke groepen leerlingen en 
gedurende een lange periode is het onderwijs in veel klassen gestreamd, bijvoorbeeld 
omdat leerlingen thuis zaten vanwege quarantaine of juist omdat de docent niet naar 
school mocht komen. 
In de periode van digitaal onderwijs is de nadruk gelegd op het onderhouden van contact, 
het bieden van goede uitleg en het goed begeleiden van leerlingen op afstand. Dit betekent 
dat toetsing beduidend minder heeft plaatsgevonden dan normaliter het geval was. 
Daarnaast hebben in de periode februari-april vooral de examenleerlingen veel aandacht 
gekregen binnen het onderwijs omdat deze groep zich juist heel erg zorgen maakte. 
 
Veel extra activiteiten zijn afgezegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de buitenlandse reizen 
in de voorexamenklassen of educatieve excursies waarin leerlingen groepsgewijs op stap 
gingen. Omdat deze activiteiten vooraf betaald zijn en we zelden de gemaakte kosten 
terugbetaald kregen (er gold immers geen negatief reisadvies) en omdat we deze kosten 
niet aan ouders wilden doorberekenen (wanneer hun kind deze reis niet ging maken), heeft 
Corona ook extra op de financiele realisatie van 2020 gedrukt. 
Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor informatiemateriaal (o.a. bewegwijzering) om de 
anderhalve meter-maatregel en invoering mondkapjes in te voeren, voor desinfectie-
materiaal/schermen/tissues e.d. (om de lokalen aan de gestelde eisen te laten voldoen), 
voor extra stookkosten/CO2-meters e.d. (om de klimaatseisen te realiseren), voor extra 
schoonmaakkosten (om aan de nieuwe hygiene-eisen te voldoen), voor de inzet van 
surveillanten (bij digitale lessen door een docent thuis, voor de gangen, voor de aula enz.), 
voor de extra inzet van docenten (bijlessen, extra ondersteuningslessen, opvang 
kwetsbare leerlingen tijdens lockdown, huiswerkbegeleiding tijdens en na de lockdown, 
inzet bij uitval van zieke collega’s, kwetsbare collega’s of collega’s in quarantaine enz.), 
voor een nieuwe opzet voor het informeren van groep-8-leerlingen bij hun schoolkeuze 
(opzet webinars, productie van filmpjes, interactieve programma’s e.d) en voor het maken 
van snelle digitaliseringsstappen binnen de school (aanschaf laptops voor docenten, extra 
scholing Microsoft Teams enz.). 
 
Daarnaast is er vanuit bestuur en directie gepoogd om zoveel mogelijk ‘rust en regelmaat’  
te realiseren. Omdat er vanuit het ministerie of de GGD regelmatig nieuwe beleidsregels 
of voorschriften kwamen, die veel onrust gaven bij leerlingen, ouders en medewerkers, 
hebben we ervoor gekozen zo veel mogelijk met de regio af te stemmen (bijvoorbeeld rond 
het gebruik van mondkapjes en de vorm van voorlichting aan groep-8-leerlingen), 
zorgvuldig te communiceren (juiste frequentie, juiste toon, gedoseerde informatie), 
intensief met de GGD samen te werken (waardoor ons beleid sterk aansloot op dat van de 
regio en we niet onnodig klassen of leerlingen naar huis hoefden te sturen) en met het 
inzetten van regels zoveel mogelijk te kijken hoe we de veiligheidsvoorschriften het beste 
binnen de mogelijkheden van de school konden uitvoeren.  
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Tenslotte is ook geïnvesteerd in activiteiten en cadeautjes om leerlingen en medewerkers 
in deze soms moeilijke tijd een hart onder de riem te steken, waardoor iedereen het beter 
volhield en besefte er niet alleen voor te staan. 
 

2.2 Personeel & professionalisering 
Kerncijfers 
Het aantal fte’s op peildatum 31 december 2020 is 3,4 fte lager dan het aantal fte’s op 
peildatum 31 december 2019. Deze afname van 1,9% blijft achter bij de afname van het 
aantal leerlingen. De flexibele schil (aandeel fte gekoppeld aan tijdelijk contracten) is 
gestegen van 18,8% naar 23,3%, doordat er zeer terughoudend is omgegaan met het 
geven van vaste aanstellingen. 

Als we de leeftijdsverdeling nader beoordelen valt op dat de grootste groep medewerkers 
54 jaar of ouder is (34,5% in 2020, 36,6% in 2019). De man-vrouw verhouding blijft 
stabiel. 
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Professionalisering 
Een school waar we leerlingen willen laten leren, moet zelf ook een lerende organisatie 
zijn. Zodoende hecht DGW veel waarde aan het creëren van een cultuur waarin continue 
ontwikkeling van medewerkers vanzelfsprekend is.  
 
Onze school heeft als nadrukkelijk beleid dat de lessen worden gegeven door bevoegde 
docenten. Met alle onbevoegde docenten worden scholingsafspraken gemaakt. Dit beleid 
wordt ondersteunt door het overheidsbeleid. 
Met 18 docenten is een scholingsovereenkomst afgesloten voor het behalen van een 
lesbevoegdheid. Aan het einde van de cursus hebben wij van 2 docenten afscheid moeten 
nemen vanwege het niet behalen van de lesbevoegdheid. Voor het vak PIE volgt 1 docent 
een bijscholing die betaald wordt uit een specifieke subsidieregeling. 
 
Een belangrijke rol in de realisatie van onze cultuur van professionalisering is weggelegd 
voor de DGW-Academie. Doelen van deze academie zijn: het aanbieden en volgen van 
scholing vanuit de geformuleerde visie en speerpunten, het samenbrengen van scholing 
verzorgd door interne trainers en dat effectief inzetten voor de gehele school, het 
stimuleren en uitdagen van medewerkers ten behoeve van scholing, de beheersing van de 
professionaliseringskosten en een duidelijke structuur en samenhang binnen de 
professionalisering binnen DGW ontwikkelen. 
 
In ons Sociaal Jaarverslag 2019-2020 is een uitgebreid verslag van de DGW-Academie 
opgenomen. Tevens is daarin een verslag opgenomen t.a.v. het arbobeleid. 
Daarnaast zijn we in 2020 een onderwijsinnovatietraject gestart. Er is een budget in 2020 
gereserveerd voor onderwijsinnovatie binnen de klas, dat geïnitieerd, ontwikkeld en 
uitgevoerd wordt door groepen docenten. Dit traject moet bijdragen aan een groei in 
professionele leergemeenschappen die gezamenlijk bijdragen aan een lerende cultuur 
binnen DGW.  
 
Het beleid van de overheid om de Lerarenbeurs in te zetten om het aantal onbevoegden 
in het onderwijs terug te brengen is ook merkbaar op onze school. 
Een aantal collega’s studeert behulp van deze Lerarenbeurs. Het gaat om collega’s die 
bevoegd willen worden, die een bevoegdheid in een 2e vak willen behalen en collega’s die 
een 2e graads-bevoegdheid om willen zetten in een 1e graads-bevoegdheid.  In 2019-
2020 waren dit in totaal 7 collega’s. 
 
DGW-Academie speelt ook een rol bij de organisatie van de Opleidingsschool binnen DGW. 
Wij hebben hiervoor een samenwerkingscontract met de Hogeschool Utrecht. 
Onze school heeft 2 schoolopleiders die dagelijks werken aan het opleiden, begeleiden en 
beoordelen van studenten en docenten zonder bevoegdheid. Daarnaast worden startende 
en tweedejaars docenten door hen begeleid. 
Wij hebben voor de Opleidingsschool gekozen om het begeleiden en trainen van startende 
docenten succesvol te versterken. Daarnaast willen we via stagiaires de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de school brengen. We willen goede stagiaires na hun scholing aan 
onze school binden. Tenslotte worden samen met de HU ook trainingen voor stagiaires en 
startende docenten op DGW georganiseerd. Het aantal studenten in 2020 bedroeg 22. 
 
Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuim is ten opzichte van 2019 met 0,6% gestegen. Op moment 
van schrijven van dit jaarverslag zijn de landelijke verzuimcijfers van de sector VO over 
2020 nog niet bekend. 
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In onderstaande grafiek is te zien dat het gemiddelde ziekteverzuim van DGW (4,5%) 
beneden de landelijke ziekteverzuimpercentages van de afgelopen jaren ligt. Gezien de 
Corona-pandemie, die enerzijds tot extra ziekteverzuim leidde (bij Corona-besmetting) en 
anderzijds minder reguliere griepinfecties tot gevolg had, is het moeilijk de precieze 
betekenis van dit ziekteverzuimpercentage te duiden. 

 
In schooljaar 2018-2019 kende DGW in totaal 19,53 fte aan langdurig zieke collega’s. 
Hiervan was 1,5 fte aan te merken als werk-gerelateerd. In het afgelopen schooljaar is het 
langdurig ziekteverzuim teruggebracht tot 10,76 fte. Hiervan was 1fte aan te merken als 
werk-gerelateerd. Om het langdurig ziekteverzuim verder te verlagen worden direct 
leidinggevenden verder toegerust in het begeleiden bij ziekte. We sturen op snel weer aan 
het werk te kunnen en kijken daarbij ook naar andersoortige werkzaamheden binnen de 
organisatie. Tevens is het monitoren van het ziekteverzuim geïntensiveerd. 

Uitkeringen na ontslag 
Het ontslagbeleid is er op gericht om het aantal uitkeringen na ontslag te beperken, o.a. 
door ontslagen medewerkers snel aan nieuw werk te helpen. In 2020 is er aan 13 
medewerkers een transitievergoeding uitgekeerd. 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Voor goed onderwijs zijn goed functionerende medewerkers cruciaal. Dit betekent dat het 
voor DGW van groot belang is een goed en veilig werkklimaat te realiseren, goede 
medewerkers te vinden, deze goed te begeleiden, vast te houden en zich verder te laten 
ontwikkelen.  
 
De wijze waarop DGW werkt aan een goed en veilig werkklimaat, is te lezen in hoofdstuk 
1 van het Sociaal Verslag 2019-2020. Tot op heden lukt het bekwame en (meestal ook) 
bevoegde medewerkers te vinden voor de drie scholen. Hiertoe wordt o.a. samengewerkt 
binnen stichting Perspectief, waardoor docenten die op de ene Perspectiefschool 
onvoldoende uren hebben tijdig in contact komen met scholen waar een vacature is. De 
(nieuwe) docenten op De Goudse Waarden worden intensief begeleid. Meer hierover is te 
lezen in hoofdstuk 3 van het Sociaal Verslag 2019-2020. Tenslotte participeert DGW met 
ingang van 2020 in het subsidieproject van de regio ‘In en om het Groene Hart’ in het 
kader van de regionale aanpak lerarentekort. Deze RAP (regionale aanpak 
personeelstekorten) wil zich vooral inzetten op het ontwikkelen van loopbaanpaden 
(binnen en buiten het onderwijs, tussen sectoren), innovatie (kennisdeling, denktank, 
onboarding/binnenboord houden van personeel, aantrekkelijke werkgever zijn), het 
oprichten van een netwerk van HR-professionals in het VO en mbo die met elkaar op 
strategisch en tactisch niveau best practices delen op basis van een open uitwisseling 
gericht op een organische wijze van samenwerking, behoud van docenten via een 
gezamenlijke aanpak van scholen, focus o.a. op zij-instroom via (UWV, bedrijven met 
overcapaciteit, ministeries, hybride docent), leerlingen uit de bovenbouw interesseren voor 
het vak van docent en het benadrukken van de toegevoegde waarde van de rol van docent. 
 



22 
 

Stichting voor PCVO in Gouda e.o. Jaarverslag 2021 CSG De Goudse Waarden 

Tenslotte werkt DGW eraan docenten lang vitaal te houden. Dit gebeurt via een 
bedrijfsfitness-regeling. Daarnaast kent DGW een aantal seniorenregelingen, zoals een 
Klokuren-regeling (voor 50 jaar en ouder) en het Generatiepact of de 63+regeling, om een 
duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers realiseren. 
 
Reorganisatie en sociaal plan 
Vanwege de terugloop van het leerlingenaantal, nu en in de komende jaren, is in 2020 
gestart met een reorganisatieplan, waarvoor de instemming van de GMR is verkregen. In 
dit plan staat vermeld hoe DGW enerzijds een sterkere marktpositie probeert te realiseren 
en anderzijds de kosten en baten in balans wil krijgen. In juni zijn alle collega’s via een 
livestream-bijeenkomst geinformeerd over dit reorganisatieplan.  
In het najaar van 2020 is de hulp van bureau Infinite (voor onderwijsbedrijfsvoering) 
ingeroepen om verder te onderzoeken hoe de organisatie en de drie scholen financieel 
efficienter kunnen worden en om te komen tot de juiste formatiebudgetten voor de drie 
scholen voor de komende vier schooljaren. 
Met behulp van deze formatiebudgetten en de geplande ontwikkelingen in het DGW-
schoolplan 2021-2024 is in 2021 gestart met het maken van een zogenoemde was-wordt-
lijst voor de komende jaren, waarin per functiegroep van personeelsleden het huidige en 
het toekomstige aantal fte wordt vastgelegd, waarna een sociaal plan aan de vakbonden 
kan worden voorgelegd. 
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2.3 Huisvesting & facilitair 
DGW kent op dit moment drie vaste locaties (Kanaalstraat, Nederhorststraat en 
Heemskerkstraat) en een tijdelijke locatie (de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne). 
Voor de locatie Heemskerkstraat is door een architect een plan gemaakt voor een renovatie 
die moet leiden tot een BENG-gebouw, dat zodanig is ingedeeld en ingericht dat het ook 
rekening houdt met de reeds ingezette en te verwachten onderwijsontwikkelingen binnen 
Het Lyceum.  
 
In de gemeenteraadsvergadering van februari 2020 is door de raad ingestemd met de 
plannen en de financiering. In juni 2020 is vervolgens de bijbehorende afsprakenbrief door 
de wethouder en voorzitter CvB DGW getekend, waarna met de eerste voorbereidende 
stappen in renovatietraject gestart kon worden. In dit traject wordt DGW begeleid door 
bureau ZRI. Op advies van ZRI is er gekozen voor een DO+ aanbesteding, welke in het 
voorjaar van 2021 tot een contract met een uitvoerende partij moet leiden. 
De Goudse Waarden is verantwoordlijk voor het aanbestedingsresultaat en draagt het 
bouwheerschap. Eind 2020 is de Europese Aanbestedingsprocedure voor de 
uitvoerwerkzaamheden van de vernieuwbouw gestart. Er zijn selectiecriteria opgesteld 
waarop aannemers getoetst worden. De aanbesteding wordt in april 2021 afgerond en 
vindt gunning plaats. Voorafgaand aan het bouwkundige werk zullen er 
sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Deze worden apart aanbesteed. Medio maart 2021 
wordt de sloopopdracht gegund. 
 
Een financiële eigen bijdrage van DGW kan worden bekostigd uit het MOP en een 
opgebouwde bestemmingsreserve die ultimo boekjaar €920.000 bedraagt. 
Sinds de zomer van 2018 heeft Het Lyceum de beschikking over de voormalige Prins Willem 
Alexanderkazerne op de Groen van Prinsterersingel 44. Eind december 2020 is de locatie 
aan de Heemskerkstraat leeggeruimd en is al het onderwijs verhuisd naar de PWA-kazerne, 
met uitzondering van het onderwijs aan de examenleerlingen dat op de locatie aan de 
Calslaan zal plaatsvinden. Na de zomervakantie 2021 zullen de eerstejaars hun onderwijs 
op deze laatste locatie volgen en alle overige leerlingen op de locatie PWA-kazerne. 
 
Het gebouw van De Gouwe aan de Kanaalstraat 31 is ook aan een grondige renovatie toe 
en heeft een plaats in het Integraal Huisvesting Plan (IHP) van de gemeente Gouda. Ook 
dit stuk heeft in februari 2020 de instemming van de gemeenteraad Gouda gekregen.  
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2.4 Financieel beleid 
Treasury 
DGW onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële 
middelen. Afspraken hieromtrent en het te voeren beleid zijn verankerd in een door het 
bestuur vastgesteld treasurystatuut. Het treasurystatuut sluit aan bij de Regeling 
Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 (gewijzigd d.d. 18 december 2018).  
 
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities 
en de hieraan verbonden risico’s.  Bij DGW heeft treasury primair als doel het beheren van 
financiële risico’s en secundair het maximeren van beleggingsopbrengsten respectievelijk 
het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling van DGW is het bieden van 
voortgezet onderwijs. Als gevolg hiervan is het beleggen en financieren ondergeschikt en 
dienend aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij 
DGW is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. In 2020 is het 
treasurystatuut geüpdate en geactualiseerd aan de hand van meest recente Regeling 
beleggen en belenen. De beleggingsportefeuille is volledig belegd in vastrentende 
obligaties. Er is geen sprake van derivaten. 
Hieronder is een overzicht van deze portefeuille op balansdatum opgenomen waarin per 
obligatie het jaar van vrijval is weergegeven. In 2020 hebben er twee lossingen 
plaatsgevonden. 

 

Nominale 
waarde/ 
Aantal 

Naam Rating Waarde in € 
per 31-12-

2020 

Waarde in € 
per 31-12-

2019 

Jaar 
van 

vrijval 
Bedrijfsobligaties      

145.000 4,000% ING Bank AAA  145.254 2020 

140.000 4,750% Rabobank A+ 146.650 156.254 2022 

Staatsobligaties      

118.000 3,750% Nederland Aaa 128.966 133.857 2023 

115.000 5,500% Nederland Aaa 165.478 168.495 2028 

160.000 2,500% Nederland Aaa 217.849 211.722 2033 

115.000 4,000% Nederland Aaa 197.365 188.644 2037 

250.000 0,800% Belgium AA- 266.888 264.850 2025 

162.000 3,900% Austria AA+  165.945 2020 

110.000 6,250% Germany Aaa 133.667 140.349 2024 

116.000 4,000% Finland AA+ 141.155 143.991 2025 

200.000 4,850% Austria AA+ 258.880 263.800 2026 

175.000 1,200% Austria AA+ 191.231 190.129 2025 

200.000 1,000% French Republic Aa2 216.550 214.920 2025 

100.000 6,500% Germany Aaa 148.455 152.000 2027 

135.000 3,500% EIB AAA 170.397 171.099 2027 

100.000 2,750% Finland AA+ 126.630 123.845 2028 

100.000 4,750% Germany Aaa 173.620 169.655 2034 

Obligaties supranationale instellingen   
160.000 2,250% EIB AAA 168.456 171.928 2022 

145.000 1,875% EFSF AA 153.896 155.940 2023 

155.000 2,125% EFSF AA 168.485 170.454 2024 

200.000 3,875% EFSF AA 296.900 287.850 2032 

Obligaties semi-overheden  

300.000 0,750% BNG AAA 324.525 316.635 2028 



25 
 

Stichting voor PCVO in Gouda e.o. Jaarverslag 2021 CSG De Goudse Waarden 

Allocatie van middelen 
CSG De Goudse Waarden is een scholengroep bestaande uit drie scholen, welke bekostigd 
worden op basis van twee BRIN-nummers. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren fors 
gedaald en zal nog verder dalen. Zodoende is in 2020 onderzocht hoe we de middelen die 
ons ter beschikking worden gesteld zo efficient mogelijk kunnen inzetten. Dit leidde tot 
een beleid waarin alles wat centraal efficienter kan worden ingezet ook centraal 
georganiseerd en bekostigd zal worden. Voor alles dat direct op het onderwijs op één 
locatie betrekking heeft, worden schoolbudgetten ter beschikking gesteld. Dit heeft o.a. 
tot de volgende verdeling van de aan het bestuur verstrekte middelen geleid: 
Bovenschools zijn o.a. de kosten OOP, staffunctionarissen, IT, gebouwbeheer en energie, 
communicatie, professionalisering medewerkers en PR. 
De scholen ontvangen per school een eigen budget voor o.a. OP-formatie, taakuren, 
teamsgewijze professionalisering, leermiddelen. 
 
Voor de verdeling van de gelden over de drie scholen, wordt de OCW-rekensystematiek 
voor het beschikbaar stellen van middelen gehanteerd. Specifieke gelden (bijv LWOO-
financiering) worden beschikbaar gesteld aan die locaties waarop ze van toepassing zijn. 
Hetzelfde geldt voor subsidies (zoals bijv. de in 2020 ontvangen subsidie voor inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s vanwege Corona), alsook de gelden uit de prestatiebox. Deze 
zijn bedoeld om de ambities uit het sectorakkoord vo te realiseren, zoals kwalitatief goed 
onderwijs, uitdagend en gepersonaliseerd onderwijs. Gelden zijn volgens de 
allocatiesystematiek toegekend aan de scholen die hun keuzes maken in de besteding er 
van. Denk hierbij aan formatieve inzet voor blended learning, ondersteuning bij taal en 
rekenen, differentiëren, begeleiding van startende docenten en les ontwikkeling. 
 
Convenantsmiddelen 
In november 2019 zijn extra middelen beschikbaar gesteld (€ 154,96 per leerling) met de 
bedoeling dat dit geld de komende twee jaren wordt uitgegeven voor 
onderwijsontwikkeling, ter verlichting van het lerarentekort en de werkdruk.  
 
Dit geld is in 2020 en wordt in 2021 besteed aan … 
Onderwijsontwikkeling: In 2020 is € 50.000 gereserveerd voor onderwijsontwikkeling 
vanuit professionele leergemeenschappen. Groepen docenten konden een aanvraag 
indienen voor tijd en middelen voor een onderwijsontwikkeling binnen hun vakgroep of 
team. Voorbeelden van aanvragen: een bildungsproject vanuit sectie maatschappijleer, 
beweging als integraal onderdeel van het onderwijs (LO-sectie) en actief gebruik van 
Engels binnen andere schoolvakken (sectie Engels).  
 
Daarnaast is in 2020 vanuit het schoolplan gestart met enkele innovaties: 
Op De Gouwe is door een groep docenten een vernieuwing van het profiel Zorg en Welzijn 
tot een bredere richting Health ingezet. Binnen Health is naast de reguliere Z&W-thema’s 
ook aandacht voor gezonde voeding, sport en ondernemerschap. 
Tevens is op De Gouwe gestart met de ontwikkeling van het D&P-profiel Future (deels uit 
middelen Sterk Techniek Onderwijs en deels uit Convenantsmiddelen), een profiel dat 
leerlingen moet voorbereiden op een toekomst waarin ICT, techniek, media, duurzaamheid 
en innovatie centraal staan. 
 
Op Het Lyceum hebben de OP’ers zich drie dagen in september gebogen over de 
ontwikkeling van het onderwijs op hun school. Wat hebben onze leerlingen in de toekomst 
nodig en hoe kunnen wij de speerpunten van onze school vertalen naar onderwijsinnovatie 
op Het Lyceum stonden daarin centraal. Dit heeft geleid tot het plan om te starten met een 
Lyceumdag in de leerjaren 1 en 2 en Lyceumuren in de andere leerjaren, waarin leerlingen 
’s ochtends werken aan een eigen maatwerkprogramma en ’s middags in groepen aan 
programma’s die aansluiten bij de speerpunten uit het schoolplan. De ontwikkeling van dit 
programma wordt betaald uit de Convenantsgelden. 
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In 2020 is gestart met het ontwikkelen van doorlopende vmbo-mbo-trajecten. Het doel is 
dat leerlingen die na hun vmbo-diploma opteren voor een mbo-2-opleiding, hiervoor niet 
naar andere steden hoeven af te reizen, maar deze opleiding kunnen volgen binnen hun 
eigen vmbo-school. Ze worden hierin begeleid door de (hen reeds bekende) vmbo-
docenten. Hiermee willen we bereiken dat leerlingen na hun vmbo-basis- of vmbo-kader-
diploma ook daadwerkelijk doorstuderen en niet afhaken bij de overstap naar een voor hen 
nieuwe mbo-opleiding. Het ligt in de bedoeling BOL- en BBL-opleidingen te ontwikkelen op 
het gebied van metaal, techniek en zorg. 
 
Begeleiding startende leraren De door ons geplande bezuiniging van begeleidingsuren van 
twee medewerkers voor nieuwe (en zittende) docenten als gevolg van de leerlingaantal-
daling is teruggedraaid, waardoor nieuwe docenten ook in 2020 en 2021 door hen begeleid 
kunnen worden. 
 
Werkdrukvermindering. Hiervoor zijn functionarissen aangesteld, zoals de begeleider van 
de Pitstop-klas (zie hoofdstuk 2.1), en is extra ruimte gecreëerd in het nieuwe taakbeleid 
dat samen met de GMR is opgesteld. 
 

 
2.5 Risico’s en risicobeheersing 
Interne risicobeheersingssyteem 
Uit de algemeen gehanteerde kengetallen en de normen voor verschillende financiële 
ratio’s blijkt de vermogenspositie van DGW van ruim voldoende niveau. Hierbij is het wel 
van belang om een gedetailleerdere risico-inventarisatie in overweging te nemen. Door het 
afzonderlijk benoemen en kwantificeren van de risico’s kan de hoogte van een minimale 
continuïteitsreserve worden bepaald. 
 
Risicomanagement, als ‘het continu en systematisch doorlopen van de organisatie op 
risico’s, met als doel de gevolgen ervan te verminderen en de kans erop te verkleinen’, is 
voor DGW een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus. Daarbij is het 
uitgangspunt dat het risicomanagement niet mag leiden tot een apart traject met een eigen 
bureaucratie. Risicomanagement sluit daarom aan bij de bestaande planning- en 
controlcyclus. 
 
Begrotingsverantwoordelijkheid is diep in de organisatie verankerd. Maandelijks vindt er 
een financiële analyse plaats van de exploitatie, welke met de begroting wordt vergeleken. 
Deze analyses worden ook verstrekt aan en besproken met de diverse budget-
verantwoordelijken. 
Eveneens vindt er maandelijks een beoordeling plaats van het aantal uitgegeven fte. Dit 
wordt afgezet tegen het in het formatieplan vastgestelde budget en afwijkingen worden 
kenbaar gemaakt aan de betreffende sector. Het formatieplan wordt jaarlijks opgesteld 
aan de hand van de laatst bekende leerlingaantallen. Tevens wordt een doorrekening 
gemaakt naar de komende vijf jaar op basis van de verwachte mutatie van het aantal 
leerlingen. Met ingang van schooljaar 2018-2019 worden genoemde gegevens ingebracht 
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in Foleta. Hiermee beogen we een beter inzicht te krijgen in en beheersing van 
formatieplanning, lessenverdeling en taaktoedeling. 
 
Inkomende facturen en persoonlijke declaraties worden centraal en middels een digitale 
workflow verwerkt. Door beoordeling door zowel de budgethouder/declarant en de 
leidinggevende vindt er altijd een (minimaal) vier-ogen-principe plaats. Na goedkeuring 
door alle betrokkenen vindt betaling centraal plaats vanuit de centrale administratie, waar 
ook een functiescheiding is aangebracht tussen het klaarzetten van betaalbatches en de 
feitelijke betaling. 
 
Belangrijkste risico’s 
Een aantal belangrijke risico´s die we kunnen onderkennen zijn: 

 daling van het aantal leerlingen en/of het marktaandeel 
 (dalende) bekostiging Passend Onderwijs 
 verhoging pensioengerechtigde leeftijd 
 financiering huisvestingsprojecten 
 veranderende sociale wet- en regelgeving 

 
Voor een nadere toelichting op de risicoanalyse verwijzen wij naar paragraaf 3.4 Financiële 
positie. 
 
Binnen de posten van het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen algemene 
reserves en bestemmingsreserves. Daarbij hoort ook het onderscheid tussen reserves die 
zijn opgebouwd uit publieke middelen enerzijds dan wel uit niet-publieke (private) 
middelen anderzijds. Reserves die aantoonbaar zijn opgebouwd uit private middelen 
worden niet onder de algemene reserve opgenomen, maar als bestemmingsreserve 
gerubriceerd. De algemene reserve wordt op haar beurt steeds beschouwd als publiek.  
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3. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 
 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
Op 9 december 2020 is de begroting 2021 inclusief een meerjarenraming voor jaren 2022-
2025 vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
Deze begroting en meerjarenraming bieden de financiële onderbouwing van de plannen 
voor de komende jaren. De in paragraaf 3.2 gepresenteerde begrote cijfers voor 2021 t/m 
2025 zijn ontleend aan deze vastgestelde begroting. Bij bepaling van de balansposten in 
meerjarig perspectief (paragraaf 3.3) is de exploitatie over 2020 zoals in deze jaarrekening 
opgenomen verwerkt. Eerst wordt stilgestaan bij de context waarin we werken, de 
leerlingenprognose en de personele gevolgen. Vervolgens worden de strategische keuzes 
in kaart gebracht en worden risico’s benoemd. 
 
Inmiddels is bekend dat de leerlingenaantal-prognose 2021-2022 naar alle 
waarschijnlijkheid niet gehaald wordt vanwege een flinke daling in het aantal 
aanmeldingen. Dit is van invloed op de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag 2020, m.n. 
op de meerjarenbegroting. Er is afgesproken dat deze meerjarenbegroting herijkt zal 
worden, op het moment dat het definitieve leerlingenaantal voor genoemd schooljaar 
bekend is en de financiële administratie na het vertrek van de huidige controller weer 
bemenst is. 
 
 

Leerlingen 
De financiering van het onderwijs is gebaseerd op het aantal leerlingen of leerling-
categorieën per school. Jaarlijks wordt op 1 oktober het aantal leerlingen vastgesteld. In 
april van het jaar daarop volgend stelt het Ministerie van OCW de bedragen per leerling 
vast. Het aantal leerlingen maal het bedrag per leerling bepaalt de hoogte van de 
financiering voor het komende schooljaar, ook wel de lumpsum genoemd. Uitzondering 
hierop betreft het bedrag voor de materiële instandhouding. Dit bedrag wordt per 
kalenderjaar vastgesteld. 
 
Omdat het aantal leerlingen bepalend is voor ruim 80% van de totale inkomsten van DGW, 
is het voor de begroting van belang om een goede prognose op te stellen van het aantal 
leerlingen in de komende jaren. Bij de leerlingenprognose worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
 

 Instroom: aantal aanmeldingen van vorig jaar minus 1% 
 Doorstroom: gegevens conform IDU-matrix  
 Uitstroom: eindklassen verlaten volledig De Goudse Waarden 
 Er wordt geen rekening gehouden met vavo-leerlingen  

 
Als peildatum wordt jaarlijks de stand per 1 oktober aangehouden, gezien dit de teldatum 
is voor de uiteindelijke bekostiging op kalenderjaar. Op basis van deze uitgangspunten ziet 
de ongewogen leerlingprognose er als volgt uit. 
 

 
 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2023/ 
2024 

2024/ 
2025 

2025/ 
2026 

Aantal leerlingen       
Het Lyceum 1.056 992 923 879 838 813 
De Gouwe 533 460 449 458 455 451 
Het Praktijkonderwijs 95 89 80 68 65 65 
       
Totaal 1.684 1.541 1.452 1.405 1.358 1.329 

   
 
Per 1 oktober 2020 (schooljaar 20/21) is het leerlingenaantal 1.684. Dit zijn 114 leerlingen 
(6,3%) minder dan in schooljaar 19/20. De komende jaren lijkt de krimp af te vlakken 
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naar een totaal leerlingenaantal van circa 1.350. Dit betekent een daling van 334 leerlingen 
(19,8%) in de komende jaren. 
 
Een belangrijke factor bij de daling van het aantal leerlingen betreft de ontwikkeling van 
het aantal 12/13-jarigen in ons voedingsgebied (de basisgeneratie). De komende vijf jaar 
neemt de basisgeneratie in 78% van ons voedingsgebied gemiddeld 4,9%/5 = 0,98% af. 
Als uitgangspunt bij het berekenen van de instroom in de komende jaren wordt derhalve 
de instroom van het voorgaande jaar minus 1% gehanteerd. 
Daarnaast is ons marktaandeel in leerjaar 1 binnen ons voedingsgebied in de afgelopen 
vijf jaar met 19,6 procentpunt naar 48,3% gedaald. Anders gezegd: van het totaal aantal 
schoolgaande eersteklassers in ons voedingsgebied gaat een steeds kleiner aandeel naar 
De Goudse Waarden. 
 
Ook VOION, de organisatie die namens en voor werkgevers, werknemers en sociale 
partners in het onderwijs arbeidsprognoses maakt, voorspelt een redelijk vergelijkbare 
ontwikkeling voor DGW: 

 

Formatie 
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de personele bezetting 
weergegeven. De gegevens per 31 december 2020 betreffen contracten voor zowel 
bepaalde als onbepaalde tijd. In de geprognosticeerde jaren zijn alleen de lopende 
verplichtingen (contracten voor onbepaalde tijd) verwerkt. Met reeds bekend natuurlijk 
verloop is rekening gehouden. 

 
 

Ultimo 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Prognose 
2024 

Prognose 
2025 

Bezetting in FTE       
Bestuur/Management 12,0 11,9 11,9 11,9 10,9 10,9 
Onderwijzend personeel 125,5 87,3 80,8 78,8 76,0 72,2 
Overige medewerkers 39,3 31,8 31,1 31,1 30,5 29,3 
       
Totaal bezetting 176,8 131,0 123,8 121,8 117,4 112,4 

   
 
Onder Bestuur/Management zijn naast het CvB de functies van afdelingsleider, directeur 
onderwijs, beheer, financiën en hoofd P&O meegerekend. 

Omdat in bovenstaande tabel alleen de lopende vaste verplichtingen zijn opgenomen, zien 
we bij onderwijzend personeel een forse daling ultimo 2021 (-38,2 fte). We laten de 
dienstverbanden voor bepaalde tijd buiten beschouwing, omdat we willen analyseren of de 
daling van het aantal leerlingen op termijn gevolgen heeft voor de vaste dienstverbanden. 
 
Onder de overige medewerkers valt het onderwijsondersteunend personeel. In 2020 is hier 
in totaal 7,5 fte aan tijdelijke dienstverbanden opgenomen. Onze plannen omtrent 
reorganisatie en een sociaal plan staan beschreven in paragraaf 2.2.  
 
  

schooljaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
leerlingen 1674 1532 1444 1385 1359 1341 1333 1327 1317 1312 1305
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Jaarlijks wordt het natuurlijk verloop o.b.v. de AOW-leeftijd in kaart gebracht. Hierbij gaan 
we er vanuit dat een medewerker bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd uit 
dienst gaat. Indien er aanvullende afspraken zijn gemaakt, worden deze uiteraard 
meegenomen. In onderstaande tabel is het aantal fte per dienstbetrekking weergegeven 
van collega’s die in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Onderwijzend personeel 2,12 6,47 3,34 2,87 4,33 
Onderwijsondersteunend 
personeel 

3,40 0,66  2,80  

Totaal 5,52 7,13 3,34 5,67 4,33 
 
 

3.2 Staat van baten en lasten 
In deze paragraaf staat vermeld hoe de baten en lasten zicht in 2020 hebben ontwikkeld 
en hoe deze begroot waren. Tevens wordt hier in hoofdlijnen de meerjaren-
exploitatiebegroting weergegeven. 
 

  
begroot  

2020 

 
realisatie  

2020 

verschil 
t.o.v. 

begroot 

 
begroot 

2021 

 
begroot 

2022 

 
begroot 

2023 
Baten       
Rijksbijdragen 16.427.500 17.144.940 717.440 15.972.014 14.688.227 13.979.108 
Overige 
bijdragen en 
subsidies 

292.000 148.658 -143.342 259.700 130.000 40.000 

Overige baten 499.000 460.726 -38.274 412.900 410.400 406.900 
       
Totaal baten 17.218.500 17.754.324 535.824 16.644.614 15.228.627 14.426.008 
       
Lasten       
Personeelslasten 14.083.000 15.186.431 -1.103.431 13.241.799 11.587.164 11.115.816 
Afschrijvingen 445.000 437.760 7.240 386.932 380.898 446.423 
Huisvestings- 
lasten 

1.386.000 1.385.110 890 1.630.300 1.566.800 1.179.000 

Overige lasten 1.850.300 1.969.398 -119.098 1.768.800 1.739.900 1.727.000 
       
Totaal lasten 17.764.300 18.978.699 -1.214.399 17.027.831 15.274.762 14.468.239 
       
Saldo baten en 
lasten 

-545.800 -1.224.375 -678.575 -383.271 -46.135 -42.231 

       
Financiële baten 
en lasten 

82.000 27.844 -54.156 57.000 57.000 46.500 

       
Totaal 
resultaat 

-463.800 -1.196.531 -732.731 -326.217 10.865 4.269 

 
Op hoofdlijnen kan het verschil van het resultaat over 2020 t.o.v. de begroting als volgt 
worden verklaard: 

 Op 7 april 2020 is een onderhandelaarsakkoord cao VO gesloten. Hierin is o.a. 
afgesproken dat de salarissen en salarisschalen per 1 maart 2020 worden verhoogd 
met 2,75% en de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8%. Dit is via 
Rijksbijdragen gecompenseerd. 
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 De met tijdelijke huisvesting gemoeide kosten vallen lager uit dan begroot wat 
resulteert in een lagere vrijval van de investeringssubsidie onder de overige 
bijdragen. 

 De hogere personeelslasten ontstaan door een cao-verhoging van 2,75% 
(prijseffect) en het meer uitgeven van circa acht fte reguliere aanstellingen dan 
waarvoor bekostiging wordt ontvangen (hoeveelheidseffect). 
 

Voor een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen het resultaat over 2020 en de 
begroting verwijzen wij naar §4.6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van 
baten en lasten. 
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de meerjaren-
exploitatiebegroting op hoofdlijnen. Er is aangesloten bij de in 2020 vastgestelde begroting 
2021 waarin eveneens een meerjarenraming 2022-2025 is opgenomen. 
 

Rijksbijdragen 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

17.144.940 15.972.014 14.688.227 13.979.108 13.140.892 12.668.582 
 
De rijksbijdragen worden in 2025 20,7% lager geprognosticeerd dan in 2021. Dit ligt in lijn 
met de verwachte leerlingenaantal-daling van 19,8% in de komende vijf jaar (zie §3.1). In 
totaliteit zullen de rijksbijdragen met circa €3.300.000 afnemen. Afgezet tegen een 
gemiddelde personeelslast OP van €89.143 (prijspeil oktober 2020) betreft dit 37fte. Het 
natuurlijk verloop in de jaren o.b.v. pensioengerechtigde leeftijd 2021 t/m 2025 bedraagt 
26fte (zie §3.2). Daarnaast betreft het natuurlijk verloop niet altijd specifiek die secties of 
functiegroepen waar boventalligheid ontstaat.   
 
Voor vaststelling van de Rijksbijdragen worden de laatst bekende ministeriële regelingen 
gehanteerd. Zo worden voor de exploitatiekosten en bekostiging lesmateriaal de 
bekostigingsbedragen per groep leerlingen uit de ‘Regeling bekostiging exploitatiekosten 
voortgezet onderwijs’ gehanteerd. Voor de personele subsidie wordt aangesloten bij de 
‘Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) 
voortgezet onderwijs’. 
 
Voor de aanvullende bekostiging technisch vmbo is aangesloten bij de Subsidieregeling 
sterk techniekonderwijs 2020-2023. Het kabinet zet in op een kwalitatief hoogstaand en 
dekkend aanbod van techniekonderwijs en heeft middelen beschikbaar gesteld om 
regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren. Vmbo-
scholen in de regio Gouda hebben gezamenlijk een regiovisie ontwikkeld, een 
activiteitenplan gemaakt en een meerjaren-kostenbegroting opgesteld. In 2020 zijn 
bevoorschottingsafspraken met de penvoerder van het regioplan gemaakt. Vanuit deze 
afspraken en de meerjaren-kostenbegroting kan voor DGW over de jaren 2021 tot en met 
2023 een totale bijdrage van €1.036.100 verwacht worden. 
 
De schoolmiddelen passend onderwijs en basisondersteuning worden via het 
Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek bekostigd en hebben 
betrekking op ondersteuning voor cluster 3 en 4 leerlingen. De begrote bijdrage is 
gebaseerd op de meest recent toezegging. De inkomsten volgen in de meerjarenprognose 
de leerling mutatie. Met ingang van 2021 vindt opting-out van Lwoo bekostiging plaats. 
Bekostiging vindt volledig via het Samenwerkingsverband plaats; daarbij wordt 
aangesloten bij de Rijksbekostiging.  
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Overige bijdragen en subsidies 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

148.658 259.700 130.000 40.000 40.000 0 
 
Onder deze categorie worden reeds bekende bijdragen van externe projecten anders dan 
OCW verantwoord, zoals de programma’s doorstroom po-vo en Technologie & Toepassing 
en het project Taalkansen. Daarnaast is in de begroting 2021 de vrijval van de in 2018 van 
gemeente Gouda ontvangen investeringssubsidie voor tijdelijke huisvesting verantwoord. 
Ultimo 2020 resteert nog €238.000. Dit zal nog geheel aangewend dienen te worden voor 
gebruikskosten, omdat DGW nog tot 31 juli 2022 gebruik zal maken van de tijdelijke 
huisvesting. Bij oorspronkelijke afgifte van de bijdrage werd uitgegaan van december 
2021. 
 

Overige baten 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

460.726 412.900 410.400 406.900 403.900 403.400 
 
Grootste post betreft hier de ouderbijdragen. Hiervoor is aangesloten bij de door de scholen 
opgestelde specificatie voor het huidige schooljaar. Voor de komende jaren volgen de 
bijdragen de leerlingmutatie. De ouderbijdragen voor excursies dienen kostendekkend te 
zijn voor de uitgaven (budgetneutraal). 
 
De verschillende schoollocaties worden met enige regelmaat door externe partijen 
gebruikt. Bij het begroten van de te verwachte opbrengsten medegebruik geldt het 
werkelijke medegebruik over 2020 als basis. Met ingang van januari 2020 vindt 
medegebruik rechtstreeks via DGW plaats en niet meer via Stichting voor Moderne 
Vakopleidingen. Deze steunstichting is per 31 juli 2020 geliquideerd. Het batige 
liquidatiesaldo is ten gunste van deze post gebracht. 
 

Personeelslasten 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

15.186.431 13.241.799 11.587.164 11.115.816 10.266.756 9.696.586 
 
Middels de formatiemodule binnen Cogix is een begroting gemaakt voor de loonkosten op 
basis van de meest actuele cijfers (loonschalen, franchisen, etc.) en is aangesloten bij de 
premieprognose van het ABP. Op medewerkerniveau worden de loonkosten voor de 
komende jaren doorgerekend. Met reeds bekende toekomstige personele mutaties zoals 
bereiken van de AOW-leeftijd en reeds vastgelegde afspraken omtrent contract-
beëindiging is rekening gehouden. In de tabel in §3.2 valt af te lezen dat in de periode 
2021 t/m 2025 in totaal 26fte aan medewerkers de organisatie op natuurlijke wijze zal 
verlaten. 
 
Een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst is het in lijn brengen van personele 
uitgaven met de bekostiging. In de gepresenteerde meerjarenbegroting is de ontwikkeling 
van de vaste verplichtingen weergegeven. 
 
Bij de vaststelling van het budget voor scholing is aangesloten bij de cao-VO. Dit budget 
valt onder verantwoordelijkheid van de DGW Academie. De mutatie personele 
voorzieningen betreft een inschatting van de jaarlijkse dotatie aan de voorzieningen voor 
spaarverlof, jubileumgratificaties, WW-uitkeringen en persoonlijk budget. 
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Afschrijvingen 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

437.760 386.932 380.898 446.423 446.412 462.244 
 
De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de huidige aanwezige activa. Ultimo 2020 en 2021 
zijn respectievelijk de verbouwing van Het Praktijkonderwijs en een aanbouw aan de 
Heemskerkstraat volledig afgeschreven. Dit zorgt voor een afname van de 
afschrijvingslasten voor gebouwen en terreinen. Vanaf 2023 zien we weer een toename. 
Dit heeft betrekking op de renovatie van de Heemskerkstraat. Naar verwachting zal met 
ingang van schooljaar 2022-2023 het vernieuwde pand in gebruik genomen worden. Per 1 
augustus 2022 zal ook de afschrijving starten. Deze is begroot op €56.563 per jaar, 
uitgaande van een 40-jarige afschrijving over een eigen bijdrage van €2.262.529. 
Tegelijkertijd zal worden geïnvesteerd in onderwijskundige vernieuwingen. Hiervoor is een 
bestemmingsreserve gevormd van €920.000. Er wordt uitgegaan van een 20-jarige 
afschrijving zijnde €40.000 per jaar. 
 
Als investeringsbegroting is een budget van €40.000 opgenomen. Uitgangspositie is hier 
een jaarlijks budget van €200.000 tegen een afschrijving van 20%. 
 

Huisvestingslasten 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

1.385.110 1.630.300 1.566.800 1.179.000 1.180.000 1.181.000 
 
Alle huisvestingslasten zijn gebudgetteerd op basis van de werkelijke uitgaven in het 
afgelopen jaar. In de jaren 2021 en 2022 zijn hogere kosten gebudgetteerd wegens de 
tijdelijke huisvesting in de PWA-kazerne. Door teruggave van zowel de tijdelijke 
huisvesting als de locatie Calslaan in 2022 zien we vanaf 2023 een lastenafname. 
 
De locatie Zuiggasgemaal wordt door De Goudse Waarden gepacht van de gemeente 
Gouda. Het contract loopt eind 2020 af en zal niet worden verlengd. 
 
De Dotatie voorziening groot onderhoud is conform het meest recente Meerjaren-
Onderhouds-Plan (MOP). Hierin is geen rekening gehouden met mogelijk veranderende 
verslaggevingsregels omtrent bepaling van de hoogte van de voorziening. Daarnaast zal 
het MOP worden geactualiseerd bij de ingebruikname van de gerenoveerde locatie 
Heemskerkstraat. 
 
Het budget voor dagelijks onderhoud is afgegeven op basis van ervaringscijfers uit de 
afgelopen jaren. Er wordt vanuit nut en noodzaak gehandeld. Bij de vaststelling van het 
budget voor periodiek onderhoud is aangesloten bij de lopende contracten. In de toekomst 
wordt gerekend met een gemiddelde indexatie van 2%.  
 
Voor de levering van elektra en gas is DGW aangesloten bij het collectieve inkooptraject 
Energie voor Scholen. In 2020 heeft er Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de 
jaren 2021 t/m 2025, waaruit DVEP als leverancier is voortgekomen voor owel gas als 
electriciteit. Ervaringsgegevens uit voorgaande jaren gelden als basis voor de 
gebudgetteerde uitgaven. Een nieuwe aanbesteding is inmiddels uitgeschreven. Door onze 
tussenpersoon is een voordelige indicatie van 10% op de kale tarieven afgegeven. Dit is 
meegenomen in de begroting. 
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Overige lasten 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

1.969.398 1.768.800 1.739.900 1.727.000 1.711.600 1.702.300 
 
De budgetten van de overige posten zijn vastgesteld o.b.v. ervaringen uit voorgaande 
jaren en conform de huidige lopende verplichtingen, rekening houdend met een indexatie. 
 
Administratie en beheer 
De kosten voor automatisering, contributies en abonnementen & literatuur zijn opgenomen 
conform de huidige lopende verplichtingen, rekening houdend met een indexatie. Door 
uitbreiding van de portefeuille zien we een toename van de post verzekeringen. Voor 
accountantskosten is aangesloten bij de lopende opdrachtbevestiging. 
 
Leer- en hulpmiddelen 
Het aantal leerlingen maal de gemiddelde meest recente pakketprijs voor lesmateriaal 
vormt het budget voor schoolboeken. Er is een opslag voor aankopen buiten het Meta-
abonnement opgenomen. Aan het budget voor vaksecties & units liggen specificaties ten 
grondslag, gebaseerd op ervaringscijfers. Onder de post diversen worden materiële 
uitgaven verantwoord die vanuit de subsidie Prestatiebox VO kunnen worden bekostigd. 
 
Overige 
De kosten voor werkweken en excursies zijn gelijk gesteld aan de begrote ouderbijdragen. 
Uitgangspunt hier is kostenneutraal te werken. 
 
Het budget voor samenwerking vavo-leerlingen is afgegeven conform de in rekening 
gebrachte kosten over schooljaar 2020-2021. Vavo-leerlingen welke bij DGW staan 
ingeschreven, worden uitbesteed aan een ROC. De bekostiging die DGW voor deze 
leerlingen ontvangt, komt nagenoeg geheel ten goede aan het betreffende ROC. 
Sinds 2014 ontvangen we vanuit de gemeente Gouda geen bijdrage meer voor het gebruik 
voor externe sportaccommodaties. Derhalve is de post sportaccommodaties opgenomen in 
de exploitatie. Het budget is gebaseerd op het werkelijke gebruik in het afgelopen jaar. 
Hier liggen gebruikersovereenkomsten aan ten grondslag. 
 

Financiële baten en lasten 
realisatie 

2020  
begroting 

2021  
begroting 

2022  
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 
€ € € € € € 

27.844 57.000 57.000 46.500 39.500 29.500 
 
De begrote rentebaten zijn ontleend aan de couponrenten van de obligaties binnen de 
huidige effectenportefeuille. Rentebaten uit beleggingen en obligaties worden op 
stichtingsniveau verantwoord en ultimo boekjaar middels resultaatsverdeling aan de 
reserves van de stichting toegevoegd. Lossingen op obligaties worden niet per definitie 
herbelegd; besluitneming hieromtrent geschiedt op het lossingsmoment zelf. In de 
begroting voor de komende jaren zijn de lossingen reeds verwerkt. 
 
Onder de waardeveranderingen financiële vaste activa is de verschuldigde service fee van 
de beleggingsportefeuille opgenomen. Per balansdatum wordt hier ook het koersresultaat 
van de portefeuille opgenomen. De rentelasten zien we de komende jaren toenemen door 
negatieve renteberekening van 0,5% over saldi boven de €250.000. Als stelpost is jaarlijks 
een extra rentelast van €12.500 opgenomen. 
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3.3 Balans in meerjarig perspectief 
 

 realisatie 
2019 

realisatie 
2020 

begroot 
2021 

begroot 
2022 

begroot 
2023 

Activa      
Materiële vaste 
activa 

2.193.309 2.847.567 3.887.404 5.035.429 4.789.006 

Financiële vaste 
activa 

4.122.239 3.809.666 3.809.666 3.494.560 3.211.698 

Vorderingen 236.088 234.370 234.370 234.370 229.831 
Liquide middelen 3.207.438 3.380.083 1.948.755 35.340 17.556 
      
Totaal activa 9.759.074 10.271.686 9.880.195 8.799.699 8.248.091 

      
Passiva      

Eigen vermogen 5.117.438 3.954.767 3.628.550 3.639.415 3.643.684 
- Algemene 
reserve 

3.341.454 2.300.474 2.190.795 3.341.660 3.380.929 

- Bestemmings-
reserves publiek 

1.338.074 1.233.226 1.117.153 172.153 147.153 

- Bestemmings-
reserves privaat 

439.070 388.367 287.902 92.902 82.902 

- Herwaarderings-
reserve 

-1.160 32.700 32.700 32.700 32.700 

Voorzieningen 2.615.805 2.889.088 2.983.349 2.706.498 2.965.132 
Kortlopende 
schulden 

2.025.831 3.427.831 3.268.296 2.453.786 1.639.276 

      
Totaal passiva 9.759.074 10.271.686 9.880.195 8.799.699 8.248.091 

 
Activa  
Jaarlijks is een investeringsbudget van €200.000 geraamd plus in 2021 en 2022 een extra 
investering van in totaal €2.477.137 voor investeringen in onderwijskundige 
vernieuwingen en renovatie van de locatie aan de Heemskerkstraat welke voor eigen 
rekening komen. 
 
De financiële vaste activa slaan met name op de obligatieportefeuille. In de raming zijn de 
reeds geprognosticeerde lossingen verwerkt. Op moment van lossing wordt beoordeeld of 
de vrijgekomen gelden herbelegd kunnen worden. In deze meerjarenraming wordt er 
vanuit gegaan dat vrijkomende gelden direct beschikbaar zijn voor de lopende exploitatie. 
 
De post liquide middelen fluctueert met de in de meerjarenbegroting berekende 
kasstromen. 
 
Passiva 
De verwachting is dat het eigen vermogen zal dalen naar circa €3.600.000 en zich daarna 
zal stabiliseren. In de raming cumuleren de geprognosticeerde resultaten over de 
boekjaren. 
 
Aan de post voorzieningen liggen gedetailleerde specificaties ten grondslag. Zo is voor de 
voorziening groot onderhoud een meerjaren onderhoudsplan (MOP) aanwezig. Dotaties en 
onttrekkingen zijn ontleend aan het MOP 2019-2028. Na afronding van de verbouwing van 
de locatie Heemskerkstraat zal het MOP herijkt worden. De verwachting is dat door 
duurzame investeringen de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening naar beneden 
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bijgesteld kan worden. Voor de mutatie in de diverse personeelsvoorzieningen is jaarlijks 
een stelpost opgenomen op basis van resultaten uit voorgaande jaren. 
 
Onder de kortlopende schulden is de vrijval van de investeringssubsidie en het 
verbouwingskrediet van in totaal €1.867.111 (balansdatum 2020) verwerkt in 2021 en 
2022. Verder bestaat deze post met name uit de af te dragen loonheffing over december 
en de reservering voor vakantiegeld- en dagen. Gezien de verwachte afname van het 
aantal fte in de komende jaren, zullen de kortlopende schulden geleidelijk afnemen. 
 

3.4 Financiële positie 
Kengetallen 
In de volgende tabel is de ontwikkeling van betreffende kengetallen te zien en hoe zij zich 
verhouden ten opzichte van de OCW-signaleringswaarden. 
 

 
Voor de solvabiliteit 2 hanteert de Inspectie een signaleringsgrens van 30%. Het geeft de 
verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans en 
daarmee de mate waarin voldaan kan worden aan de financiële verplichtingen van de 
verschaffers van vreemd vermogen. Voor dit kengetal komen de percentages in de 
meerjarenbegroting ruim boven deze waarde uit en ontwikkelt deze zich tot en met de 
periode 2023 stabiel richting 80%. 
 
Middels de current ratio (de mate waarin kortlopende schulden vanuit de vlottende activa 
kunnen worden betaald) kan de liquiditeit worden beoordeeld. Deze ontwikkelt zich de 
komende jaren van 1 naar 0,1 in 2023. Deze daling vloeit voort uit de majeure 
investeringen in de renovatie van de locatie Heemskerkstraat. De 5-jarige 
meerjarenbegroting laat zien dat de current ratio in 2025 weer gestegen zal zijn naar 1,4. 
Hierbij merken we op dat in deze berekening de financiële vaste activa, welke direct liquide 
gemaakt kunnen worden buiten beschouwing zijn gelaten. Indien deze worden 
meegenomen in de berekening, daalt de liquiditeit de komende jaren tot 1,5. 
 
We zien dat de huisvestingsratio zich stabiel ontwikkelt rondom de signaleringswaarde van 
10%. De ratio is aan de hoge kant door de geraamde verbouwingskosten voor 
onderwijskundige vernieuwingen van de locatie aan de Heemskerkstraat. Middels deze 
ratio kan snel worden beoordeeld welk gedeelte van de exploitatie aan materiële zaken 
wordt besteed. 
 
Het kengetal weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre DGW in staat is eventuele 
financiële tegenvallers binnen de exploitatie op te vangen. OCW hanteert hiervoor de 

Kengetallen realisatie 
2019 

realisatie 
2020 

begroot 
2021 

begroot 
2022 

begroot 
2023 

 
signalering 

Solvabiliteit 2 79% 67% 67% 72% 80% > 30% 

Liquiditeit 1,70 1,05 0,67 0,11 0,15 > 0,75 

Huisvestingsratio 9% 8% 10% 11% 9% < 10% 

Weerstandsvermogen 27% 22% 22% 24% 25% > 5% 

 
Rentabiliteit 
 

-1,7% -6,7% -2,0% 0,1% 0,0% > -10% 

 
Normatieve 
kapitalisatiefactor 
 

33,8% 44,4% 52,5% 58,6% 54,7% < 15% 
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signaleringsgrenzen tussen 5% (financieel zwak) en 40% (financieel sterk). Het 
weerstandsvermogen ontwikkelt zich de komende jaren stabiel rond de 22% waarmee 
gesteld kan worden dat De Goudse Waarden, ondanks begrote verliezen in de komende 
jaren een financieel goede positie kent. 
 
De rentabiliteit geeft de mate van winstgevendheid van de organisatie aan en in hoeverre 
de baten en lasten elkaar in evenwicht houden. De signaleringsgrens dient hiervoor drie 
jaar achtereenvolgend boven de 0% te liggen. Door negatieve resultaten in de afgelopen 
jaren is deze fors gedaald. In de komende jaren begroten we resultaat rondom de nul-lijn 
waarmee ook de rentabiliteit zal toenemen. 
 
Vanaf 2019 is de Inspectie van het Onderwijs mede op basis van de normatieve 
kapitalisatiefactor een signalerende toets uit gaan voeren op de hoogte van het vermogen 
van onderwijsorganisaties. Dit kengetal wordt als volgt berekend: (totale activa – eigen 
vermogen +normatief eigen vermogen*)/totale baten. Voor onze organisatie bedraagt 
deze ultimo 2020 45,2%. Een normatieve kapitalisatiefactor hoger dan 15% kan aanleiding 
geven tot nader onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. 
 
*normatief eigen vermogen: 50% van de herbouwwaarde van de gebouwen + de boekwaarde van 
de terreinen + de boekwaarde van de overige vaste activa + een liquiditeitsbuffer van 5% van de 
totale baten – 75% van de permanente voorzieningen  
 
Het financiële beleid is erop gericht de continuïteit van DGW te waarborgen en optimale 
randvoorwaarden te creeëren voor de missie en doelstellingen van de 
onderwijsorganisatie. Op lange termijn moeten de continuïteit van het onderwijs, de 
werkgelegenheid en de materiële voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van 
de geprognosticeerde leerlingaantallen. Daartoe is weerstandsvermogen (vrij besteedbare 
reseves) nodig. De financiële zelfstandigheid brengt immers met zich mee dat DGW 
incidentele tegenvallers zelf kan opvangen. 
 
De omvang van het benodigde weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel 
van de onderwijsinstelling. Twee risico’s staan voor de gehele onderwijssector centraal: 

- Fluctuaties in het leerlingaantallen en 
- Instabiliteit in de bekostiging 

 
In de volgende paragraaf gaan wij dieper in op de voor onze organisatie specifieke risico’s. 
 
Risicoanalyse 
Hieronder staan de belangrijkste risico’s die binnen DGW worden onderscheiden. Daarbij 
zijn eveneens de beheersmaatregelen weergegeven. 

Onderwijs 
 Risico: daling van het aantal leerlingen en/of het marktaandeel. 
De huidige prognoses laten voor de komende vijf jaar een daling van het leerlingenaantal 
zien van 19,8%. Dit heeft direct invloed op de beschikbare bekostiging  en de formatieve 
inzet. 
Maatregel: Tweejaarlijks wordt de leerlingprognose geactualiseerd aan de hand van de 
nieuwe instroomgegevens en ten tijde van de 1 oktobertelling. Door gebruik te maken van 
een statistische prognose worden IDU-gegevens nog gedetailleerder verwerkt in de 
prognoses, wat bijdraagt aan een scherpere formatieplanning. In het formatieplan wordt 
de ontwikkeling van het marktaandeel in kaart gebracht. Daarbij worden basisschool-
bezoeken geïntensiveerd. Er is in 2019 een imago-onderzoek uitgevoerd en er heeft een 
‘critical friends’-avond plaatsgevonden met onze stakeholders om in kaart te brengen wat 
positief en negatief bijdraagt aan onze aantrekkelijkheid voor nieuwe leerlingen. Op basis 
hiervan zijn op Het Lyceum en De Gouwe nieuwe ontwikkelingen ingezet (o.a. Lyceumdag 
op Het Lyceum, profiel Future op De Gouwe). In 2019 is al gestart met het verplaatsen 
van de vmbo-TL-opleiding van De Gouwe naar Het Lyceum om zo een betere doorstroom 
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richting havo te bewerkstelligen. Tot slot verwijzen wij ook naar de maatregel genoemd 
onder het risico van financiële instabiliteit op de volgende pagina. 
 
 Risico: (dalende) bekostiging invoering Passend Onderwijs. 
DGW is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek 
(SWV). De afgelopen twee jaar is binnen het SWV gestart met ontwikkeling en invoering 
van een nieuwe bekostigingsstructuur. Deze is vooralsnog niet volledig afgerond, maar de 
eerste berekeningen laten een verlaging van de bijdragen zien.  
Maatregel: DGW zal moeten beoordelen welke zorg zij moet en kan bieden. Hiertoe is een 
analyse gemaakt waarin alle facetten van ‘het zorgen voor de leerling’ zijn meegenomen. 
Hierin dienen nog keuzes gemaakt te worden. 
 
Personeel 
 Risico: sociale voorziening. 
We constateren een toename van collectieve en individuele uitkeringskosten. De 
verwachting is dat deze kosten zullen toenemen, omdat de formatieve ruimte zal afnemen. 
Gezien de werkgelegenheid voor docenten is de kans klein dat oud-collega’s lange tijd in 
de ww zitten. 
Maatregel: opnemen van een voorziening voor ww-verplichtingen. 
 
 Risico: onverwachte stijging ziekteverzuim. 
Door het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd moeten medewerkers langer 
doorwerken. Dit verhoogt niet alleen de kans op uitval, maar ook op hogere 
personeelslasten, aangezien oudere collega’s vaker de duurdere krachten binnen de 
organisatie zijn.  
Maatregel: in formatieve prognoses rekening houden met AOW-leeftijden. Met 
medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen in gesprek gaan over 
mogelijkheden tot vervroegd uittreden of een seniorenregeling. Door formatieverdeling en 
lessentoedeling te opitmaliseren (Foleta) vroegtijdig in beeld krijgen waar er formatieve 
ruimte en/of overschot ontstaat om tijdig te kunnen anticiperen. 
 
Bedrijfsvoering 
 Risico: financiering huisvestingsprojecten. 
De wens is om de locatie Heemskerkstraat volledig te renoveren. Met ingang van 2022 zou 
gebruik gemaakt moeten worden van de vernieuwde locatie. Het risico is dat er uitloop 
plaatsvindt qua tijd en kosten. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien 
uit het bouwheerschap, een mogelijk negatief aanbestedingsresultaat, meerwerk en 
liquiditeitsrisico. 
Maatregel: we sturen aan op een strakke planning wat op dit moment lukt. In de 
uiteindelijke opdracht zitten een aantal losse onderdelen waarop bezuinigd kan worden, 
mochten de kosten uitlopen.  
 
 Risico: bekostigingsbeleid overheid. 
Met ingang van 2022 wordt de huidige bekostigingssystematiek vereenvoudigd. Eerste 
berekeningen van de nieuwe systematiek herverdelingseffecten zien. Voor DGW zou dit 
betekenen dat rijksbijdragen met 3% afnemen. Op balansdatum zijn definitieve paramters 
nog niet bekend. 
Maatregel: ontwikkelingen op dit gebied dienen proactief gevolgd te worden. In de 
meerjarenraming de mogelijke herverdelingseffecten meenemen. Door in 2021 al voor de 
komende vier schooljaren formaties op te stellen a.h.v. nieuwe budgetten en 
leerlingenaantallen, willen we vroegtijdig eventuele grote beleidsbeslissingen kunnen 
nemen waarmee de formatie ook in de komende jaren (ondanks krimp en nieuwe 
bekostiging) betaalbaar blijft. 
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 Risico: financiële instabiliteit. 
Door terugloop van het leerlingenaantal en dus een teruggang in bekostiging ontstaat op 
middellange termijn een formatief overschot. De flexibele schil is in combinatie met 
uitstroom o.b.v. natuurlijk verloop ontoereikend om de financiële stabiliteit te waarborgen. 
Maatregel: Om financiële stabiliteit te waarborgen werken we aan een verkleining van ons 
personeelsbestand. Er is reeds een reorganisatieplan dat instemming heeft van de GMR en 
in samenwerking met de vakbonden wordt gewerkt aan een sociaal plan. Ons streven hierin 
is zoveel mogelijk in te zetten op de zogenoemde fase 0. Deze fase start in 2021 en biedt 
collega’s vrijwillige mobiliteitsbevorderende maatregelen aan. In de beleidsrijke 
meerjarenbegroting is rekening gehouden met extra maatregelen om de formatie in 
evenwicht te brengen. 
 
 Risico: onvoldoende uitwerking van het privacybeleid en daarmee niet voldoen aan 

wetgeving. 
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 
Hierin zijn regels vastgelegd omtrent de omgang met persoonsgegevens. DGW moet 
ervoor zorgen dat gegevens juist zijn verwerkt en op passend wijze hebben beveiligd. Bij 
onjuist naleven van de wetgeving of een datalek kan de Autoriteit Persoonsgegevens een 
boete opleggen. 
Maatregel: Er is een AVG-werkgroep ingesteld welke voorstellen doet hoe intern om te 
gaan met diverse gegevens. Er is een privacyhandboek opgesteld. Dit is een levend 
document dat continu zal worden aangepast en verbeterd. Tevens is een Functionaris 
Gegevensbescherming aangesteld. Om risico’s van boetes bij datalekken af te dekken is 
een cyberverzekering afgesloten. 
 
De uiteindelijke gevolgen van een risico kunnen worden bepaald door de maximale 
financiële impact te vermenigvuldigen met de kans dat het risico optreedt. Deze kans is 
onderverdeeld in de volgende staffel. 
 
1. Zeer onwaarschijnlijk <5% 
2. Onwaarschijnlijk  5% <> 10% 
3. Waarschijnlijk  10% <> 25% 
4. Meer dan waarschijnlijk 25% <> 50% 
5. Zeer waarschijnlijk 50% <> 100% 
 
In onderstaande tabel zijn de diverse risico’s gekwantificeerd. 

Risico 
Maximale 

impact (a) 

Kans dat 
risico zich 
voordoet 

(b) 

Berekende 
verwachte 

impact     
(a x b) 

Fluctuaties in leerlingaantallen 
 

€ 237.000 3 (25%) € 59.250 

Bekostiging Passend Onderwijs 
 

€ 388.000 4 (50%) € 194.000 

Toename sociale voorzieningen 
 

€ 163.000 5 (75%) € 122.250 

Onverwachte stijging ziekteverzuim 
 € 794.000 3 (25%) € 198.500 

Financiering huisvestingsprojecten 
 

€ 2.262.000 2 (10%) € 226.200 

Bekostigingsbeleid overheid 
 

€ 703.000 2 (10%) € 70.300 

Financiële instabiliteit 
 € 1.194.000 2 (10%) € 119.400 

Juridische kosten wegens AVG issues 
 € 50.000 1 (5%) € 2.500 

Totaal   € 992.400 
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4. JAARREKENING  
 

4.1 Grondslagen voor de jaarrekening 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o., gevestigd te Kanaalstraat 31, 
2801 SH Gouda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40465720, bestaan 
voornamelijk uit de instandhouding van een protestants christelijke school voor algemeen 
voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs in de regio Gouda en omgeving. 
 
Toegepaste standaarden 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en is 
opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling ‘Jaarverslaggeving Onderwijs’ en 
overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 
9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- 
en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor een specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Rapporteringsvaluta 
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in hele euro's, tenzij anders 
aangegeven. Als gevolg van afrondingen kunnen in sommige gevallen geringe verschillen 
ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn 
geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.  
 
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op: 

 de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde 
afschrijvingstermijnen; 

 de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot 
onderhoud; 

 de bepaling van personele voorzieningen. 
 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft’. 
 
Financiële instrumenten 
DGW onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële 
middelen. Afspraken hieromtrent en het te voeren beleid zijn verankerd in een door het 
bestuur vastgesteld treasurystatuut. Het treasurystatuut is goedgekeurd door de RvT en 
sluit aan bij de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW. 
 
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities 
en de hieraan verbonden risico’s.  Bij DGW heeft treasury primair als doel het beheren van 
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financiële risico’s en secundair het maximeren van beleggingsopbrengsten respectievelijk 
het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling van DGW is het werkzaam 
zijn op het gebied van het voortgezet onderwijs. Als gevolg hiervan is het beleggen en 
financieren ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling 
voor de treasuryfunctie bij DGW is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie 
waarborgt. 
 
Vergelijking met voorgaande jaren 
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van de 
verwachte economische levensduur. De activeringsgrens ligt per actief op €1.000. 
 
De afschrijvingstermijn per activacategorie is 
weergegeven in de tabel hiernaast. Indien er 
reden toe is kan er binnen een categorie 
afgeweken worden van de vastgestelde 
afschrijvingstermijnen. Dit doet zich voor bij 
de categorie gebouwen waar ook enkele 
kleinere activa in tien jaar worden 
afgeschreven. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk 
is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare 
waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
 
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is 
dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies 
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien 
sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende 
eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de 
kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de 
andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 
 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere 
jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke 
indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) geschat. Terugneming van een eerder verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging 
van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt 
de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de 
geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn 
(na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies 
voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 
 
  

Categorie Termijn 
Terreinen Geen 
Gebouwen 20 jaar 
Verbouwing 
Praktijkonderwijs 

5 jaar 

Inventaris en apparatuur 5/15 jaar 
Meubilair 5/20 jaar 
Audio & video 5 jaar 
Computers en software 3/5 jaar 
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Financiële vaste activa 
Deelnemingen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, zijnde het zichtbaar 
eigen vermogen van de deelneming. 
 
Obligaties worden gewaardeerd tegen de ultimo boekjaargeldende koerswaarde. Het 
verschil tussen de koerswaarde en de nominale waarde wordt ten gunste of ten laste 
gebracht van de Reserve herwaardering financiële vaste activa. Op basis van de 
meerjaren-liquiditeitsplanning en de spreiding in de aflossing van de obligatieleningen ligt 
een gedwongen verkoop onder de nominale waarde niet in de lijn van de verwachtingen. 
 
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde-
wijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere 
marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. 
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere 
waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van 
het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de 
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting 
kan worden gemaakt. 
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere 
waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en 
achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de organisatie 
toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisatie anders niet zou hebben 
overwogen of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. 
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting 
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van 
specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk 
belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan 
bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt 
collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door 
samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. 
 
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt DGW historische trends 
met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, 
het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. 
De uitkomsten worden bijgesteld als DGW van oordeel is dat de huidige, economische en 
kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke 
verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren. 
  
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde 
kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de 
boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, 
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten. 
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere 
waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met 
een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere 
waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de 
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. 
 
Overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De eerste waardering betreft reële waarde. Handels- en overige vorderingen worden na 
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien 



43 
 

Stichting voor PCVO in Gouda e.o. Jaarverslag 2021 CSG De Goudse Waarden 

noodzakelijk wordt er voor dubieuze vorderingen een voorziening getroffen op basis van 
individuele waarderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen omvatten direct opeisbare tegoeden op bankrekeningen en 
kasmiddelen. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden getroffen ter zake van verplichtingen waarvan de omvang onzeker 
is, maar de grootte redelijkerwijs is in te schatten en waarvoor een uitstroom van gelden 
wordt verwacht. Tenzij anders aangegeven worden de personele voorzieningen i.o.m. RJ 
252.306 gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer sprake is van: 
 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 

gebeurtenis in het verleden; en 
 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is. 
 
De voorziening verlofsparen en sabbatical leave is gevormd voor personeelsleden die dit 
in een aaneengesloten periode gaan opnemen conform de cao en is gewaardeerd tegen 
nominale waarde omdat het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is. De  
verplichting is berekend tegen de gemiddelde personeelslast per fte. 
 
De voorziening jubileumgratificaties is gevormd op basis van Richtlijn 271 van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij 
ambtsjubilea van personeelsleden conform de cao. De werkelijke jubilea-uitkeringen 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
DGW is voor 25% van de werkloosheidsuitkeringen en eventuele bovenwettelijke en 
aansluitende uitkeringen eigen risicodrager. De overige 75% van deze uitkeringen wordt 
verevend door de schoolbesturen. De totale toekomstige lasten worden voorzien voor de 
volledige termijn waarop de gerechtigde recht heeft. De berekende verplichting is 
gebaseerd op de verwachte looptijd gedurende welke ex-werknemers recht hebben op een 
uitkering, waarbij ervan wordt uitgegaan dat men binnen deze looptijd niet elders een baan 
heeft gevonden. De voorziening is op individueel niveau bepaald, waarbij de historie van 
de uitkeringsduur is meegenomen en de herintreders-kans van de ex-medewerkers ouder 
dan 50 jaar is verlaagd tot 22%. De hoogte van de verwachte werkloosheidsuitkeringen is 
afhankelijk van de leeftijdscategorie per medewerker en de looptijd van de uitkering. 
Het ontslagbeleid is er op gericht om eventuele uitkeringen na ontslag te minimaliseren, 
waarbij de rechtmatigheidscriteria in acht worden genomen. De voorziening 
werkeloosheidsbijdragen is gewaardeerd tegen nominale waarde omdat het effect van de 
tijdswaarde van geld niet materieel is. 
 
De voorziening persoonlijk budget is gevormd voor personeelsleden die vanuit de cao recht 
hebben op een individueel keuzebudget en is gewaardeerd tegen nominale waarde omdat 
het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is. Er is per werknemer een 
inventarisatie en inschatting gemaakt in welke mate de gespaarde uren tot uitgaven zullen 
gaan leiden.  
 
Voor de kosten in het kader van groot onderhoud is een voorziening gecreëerd welke 
is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de (verwachte) groot onderhoudsuitgaven. 
Dotatie ten laste van de exploitatie vindt plaats op basis van een meerjaren-
onderhoudsplan. Uitgaven in het kader van groot onderhoud worden direct ten laste van 
de voorziening gebracht. Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 
is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Dit betreffen schulden met een verwachte resterende looptijd op balansdatum van ten 
hoogste één jaar. Kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
en risico’s 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 
ouderbijdragen worden volgens het kasstelsel verwerkt. Het resultaat van het boekjaar 
wordt, vooruitlopend op goedkeuring door de Raad van Toezicht, toegerekend aan de 
Bestemmingsreserves en Algemene reserve. Ter vergelijking van de cijfers van 2020 is 
gebruik gemaakt van de in het najaar 2019 opgestelde begroting 2020 en de realisatie uit  
de jaarrekening 2019 van CSG De Goudse Waarden. 
 
Rijskbijdragen OCW 
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie 
opgenomen verstrekt door het ministerie OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen 
uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning 
betrekking heeft (in het jaar van toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van 
baten en lasten. 
 
Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in 
het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van 
baten en lasten. De niet bestede niet-geoormerkte OCW-subsidies worden op uitzondering 
verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) indien er 
een afgebakend bestedingsplan is opgesteld waarmee expliciet kan worden aangetoond 
dat de middelen in de toekomst worden aangewend. 
  
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies 
waarbij het overschot geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang 
(%) van de gesubsidieerde activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. De 
subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn verricht per balansdatum 
worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) 
zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten 
gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke 
subsidiabele lasten komen (naar rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke 
subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn 
(subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als 
schuld aan het ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door 
OCW). 
 
Pensioenen 
De voor het onderwijs van toepassing zijnde pensioenvoorziening is ondergebracht bij het 
ABP. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan 
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. 
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Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen wordt 
een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door 
het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
 
De mate waarin het ABP genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te 
kunnen betalen wordt uitgedrukt in de zogenaamde dekkingsgraad. Deze bedroeg op 
balansdatum 93,2%. De gemiddelde dekkingsgraad van het ABP bedroeg 87,5%. De 
actuele dekkingsgraad kan worden beoordeeld op de website van het ABP. 
 
Samenwerkingsverbanden 
De baten van deze samenwerkingsverbanden DGW ontvangt worden afzonderlijk onder 
‘3.1.3. Inkomensoverdracht van rijksbijdragen’ in de jaarrekening verantwoord. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
 
Belastingen 
DGW is vrijgesteld voor het voldoen van vennootschapsbelasting. Er is geen sprake van 
commerciële activiteiten. DGW is niet btw-plichtig waardoor btw als last wordt 
verantwoord. 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Dit betekent dat de 
kasstromen worden herleid uit de balans en de staat van baten en lasten. De kasstromen 
worden onderscheiden in operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende 
schulden aan kredietinstellingen. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede 
rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 
 
Bepaling reële waarde 
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële 
waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- 
en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende 
methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten 
voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat 
specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is. 
 
De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen 
contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije 
marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 
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4.2 Balans (na resultaatsbestemming)

€ €
1 Activa

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 2.847.567      2.193.309      
1.1.3 Financiële vaste activa 3.809.666      4.122.239      

6.657.233      6.315.548      

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 234.370         236.088         
1.2.4 Liquide middelen 3.380.083      3.207.438      

3.614.453      3.443.526      

Totaal activa 10.271.686  9.759.074     

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 3.954.767      5.117.438      
2.2 Voorzieningen 2.889.088      2.615.805      
2.4 Kortlopende schulden 3.427.831      2.025.831      

Totaal passiva 10.271.686  9.759.074     

0,60                    -                

4.3 Staat van baten en lasten
realisatie begroot realisatie

2020 2020 2019
€ € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 17.144.940     16.427.500  18.038.540     
3.2 Overige overheidsbijdragen 148.658         292.000       169.243         
3.5 Overige baten 460.726         499.000       721.472         

17.754.324     17.218.500  18.929.255     

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 15.186.431     14.083.000  15.338.211     
4.2 Afschrijvingen 437.760         445.000       475.419         
4.3 Huisvestingslasten 1.385.110      1.386.000    1.451.958      
4.4 Overige lasten 1.969.398      1.850.300    2.081.388      

18.978.699     17.764.300  19.346.975     

Saldo baten en lasten 1.224.375-     545.800-     417.720-        

6 Financiële baten en lasten 27.844           82.000         96.064           

Totaal resultaat 1.196.531-     463.800-     321.656-        

31-12-2020 31-12-2019

Stichting voor PCVO in Gouda e.o. Jaarverslag 2020 CSG De Goudse Waarden
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4.4 Kasstroomoverzicht
2020 2019

€ €

Kasstroom uit operationele middelen

Saldo Baten en Lasten 1.224.375-      417.720-         

Aanpassing voor:
- Afschrijvingen 437.760         475.419         
- Mutaties voorzieningen 273.283         8.649             
- Mutaties eigen vermogen 33.860           16.806           

Verandering in vlottende middelen:
- Vorderingen 1.718             171.566         
- Schulden 1.402.000      468.750-         

924.246         214.030-         

Ontvangen interest 95.325           94.087           
Betaalde interest en waardeveranderingen effecten 67.481-           1.976             

952.090        117.967-        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.100.367-      217.164-         
Desinvesteringen in materiële vaste activa 8.349             -                

Mutaties financiële vaste activa 312.573         40.439-           

779.445-        257.603-        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties kredietinstellingen -                -                

-                -                

Mutatie liquide middelen 172.645        375.570-        

Stand liquide middelen primo boekjaar 3.207.438      3.583.007      
Mutatie liquide middelen 172.645         375.570-         
Stand liquide middelen ultimo boekjaar 3.380.083      3.207.437      

Stichting voor PCVO in Gouda e.o. Jaarverslag 2020 CSG De Goudse Waarden
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4.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.1.2 Materiële vaste activa

 Gebouwen 
& terreinen 

 Inventaris 
& 

apparatuur  Meubilair 
 Audio & 

video 
 Computers 
& software 

 In 
uitvoering 

en vooruit-
betalingen  Totaal 

€ € € € € € €

Aanschafwaarde 1 januari 2020 1.760.437   1.388.585  2.372.243      294.317       961.334      138.979      6.915.895    
Afschrijving t/m 2019 911.342-      1.014.462-  1.602.006-      288.203-       906.574-      -             4.722.587-    
Boekwaarde 1 januari 2020 849.095      374.123     770.237        6.114          54.760        138.979      2.193.309    

Investeringen 2020 -             312.104     4.538            -              287.519      496.206      1.100.367    
Afschrijving 2020 128.731-      123.310-     144.214-        1.795-          39.710-        -             437.760-       
Desinvestering -             279.764-     126.107-        138.831-       254.152-      8.349-          807.203-       
Afschrijving desinvestering 279.764     126.107        138.831       254.152      798.854       

Aanschafwaarde 31 december 2020 1.760.437   1.420.925  2.250.674      155.486       994.701      626.837      7.209.059    
Afschrijving t/m 2020 1.040.073-   858.008-     1.620.113-      151.167-       692.132-      -             4.361.493-    
Boekwaarde 31 december 2020 720.364     562.917   630.561       4.320          302.569     626.837     2.847.567   

1.1.3 Financiële vaste activa
Boekwaarde 
01-01-2020

Inves-
teringen Lossingen

Koers-
resultaat

Boekwaarde              
31-12-2020

€ € € € €

1.1.3.7 Obligaties 4.107.614      -              311.198      1.375-          3.795.041    
1.1.3.8 Overige vorderingen 14.625          -              -             -             14.625         

4.122.239    -              311.198     1.375-         3.809.666   

Rating Aandeel
AAA 48,2%

AA / Aa+ 47,9%
A+ 3,9%

1.2.2 Vorderingen
31-12-2019 31-12-2020

€ €

1.2.2.1 Debiteuren 44.930        44.753         
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 118.321 103.201       
1.2.2.14 Te ontvangen interest 72.837        64.382         
1.2.2.15 Overlopende activa overige -             22.034         

236.088     234.370      

1.2.4 Liquide middelen
31-12-2019 31-12-2020

€ €

1.2.4.1 Kasmiddelen 4.943          3.383           
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 3.202.495    3.376.700    

3.207.438   3.380.083   

Onder de overlopende activa is een extra toewijzing vanuit het Samenwerkingsverband opgenomen betreffende de ondersteuningsvraag van leerlingen.

Op balansdatum is de beleggingsportefeuille volledig belegd in vastrentende obligaties. In de tabel hiernaast is de 
vertegenwoordiging van de diverse ratings binnen de portefeuille weergegeven.

De overige vorderingen betreffen waarborgsommen aan de gemeente Gouda voor gebruik van het Gemaalhuis (€2.125), respectievelijk de PWA Kazerne 
(€12.500).

Onder de post Inventaris & apparatuur zijn voor €174.034 investeringen verantwoord t.b.v. versterking van het technisch onderwijs VMBO. De hiermee 
gemoeide afschrijving wordt bekostigd vanuit de STO subsidie.

In 2020 hebben er twee lossingen en geen aankopen binnen de portefeuille plaatsgevonden. De nominale waarde bedraagt 
op balansdatum €3.094.000. De historische aanschafwaarde bedraagt €3.762.341.

Voor vernieuwbouw van de locatie Heemskerkstraat zijn reeds kosten gemaakt welke zijn geactiveerd onder 'In uitvoering en vooruitbetalingen'. 
Afschrijving zal starten op moment van ingebruikname van de vernieuwde locatie. De desinvestering betreffen uitgaven in voorgaande jaren die zien op 
de tijdelijke huisvesting PWA Kazerne en derhalve ten laste van de vooruitontvangen investeringssubsidie zijn gebracht onder de kortlopende schulden.

Onder de debiteuren is ultimo 2019 voor een bedrag van €28.707 (Stichting voor Moderne Vakopleidingen) aan vorderingen op verbonden partijen 
opgenomen. Ultimo 2020 zijn er geen vorderingen op verbonden partijen. Een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

De desinvesteringen betreffen voor €798.854 activa welke op balansdatum minimaal vier jaar volledig zijn afgeschreven.

Het saldo te ontvangen interest van €64.382 ziet op de nog af te rekenen couponrenten van de obligaties binnen de beleggingsportefeuille.

De tegoeden op bankrekeningen betreffen de maandelijkse bijdragen van het ministerie, subsidies en ouderbijdragen die ter vrije beschikking staan. De 
liquide middelen zijn t.o.v. 2020 toegenomen met €172.645. Deze mutatie wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3 Kasstroomoverzicht.
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2.1 Eigen Vermogen
Stand per             

31-12-2019  Resultaat 
 Overige 
mutaties 

Stand per                   
31-12-2020

€ € € €
2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 3.341.454    1.040.980-   2.300.474    
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1.338.074    104.848-      -             1.233.226    
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 439.070       50.703-        -             388.367       
2.1.1.6 Herwaarderingsreserve 1.160-          -             33.860        32.700         

5.117.438   1.196.531-  33.860       3.954.767   

Ten gunste/(laste) van de Algemene reserve 150.018-       1.040.980-    
Ten gunste/(laste) van de Bestemmingsreserves (publiek) 174.785-       104.848-       
Ten gunste/(laste) van de Bestemmingsreserves (privaat) 3.146          50.703-         

321.657-      1.196.531-   

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
2.1.1.2b Reserve automatisering 137.716       11.607-        126.109       
2.1.1.2c Reserve Bapo 140.469       49.396-        91.073         
2.1.1.2d Reserve huisvesting 920.000       -             920.000       
2.1.1.2e Reserve lesmateriaal 139.888       43.845-        96.043         

1.338.074    104.848-      -             1.233.225    

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
2.1.1.3c Reserve eigen activiteiten 168.121       50.703-        117.418       
2.1.1.3d Reserve private bestemmingsreserve algemeen 270.949       -             270.949       

439.070       50.703-        -             388.367       

2.1.1.6 Herwaarderingsreserve
2.1.1.6a Herwaardering financiële vaste activa 1.160-          33.860        32.700         

1.160-          -             33.860        32.700         

Voorafgaand aan het moment dat het sparen van Bapo-uren (tegenwoordig LPB verlof) niet meer is toegestaan is voor de reeds opgebouwde Bapo-
rechten een reserve gevormd. Gezien de uitstelmogelijkheid is vervallen, is de verwachting dat het Bapo-verlof voor 100% zal worden opgenomen. De 
komende jaren zal deze reserve door opname en inzet van oude spaarsaldi volledig vrij vallen.

Met ingang van 2015 vormen we een reserve voor kosten die in de komende jaren met de vernieuwbouw van de locatie aan de Heemskerkstraat zijn 
gemoeid. Hierin is ook ruimte voor onderwijskundige vernieuwingen. Op balansdatum is hiervoor in totaal €920.000 gereserveerd.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de beurswaarde op peildatum ultimo boekjaar. Het tekort of overschot wordt geboekt ten laste of 
ten gunste van deze reserve.

Met ingang van 2019 zijn de diverse bestemmingsreserves opgeschoond en samengevoegd tot 1 private bestemmingsreserve algemeen. Deze bedraagt 
op balansdatum €270.949.

De verschillende bestemmingsreserves worden ingezet op het moment dat de daarop betrekking hebbende uitgaven de inkomsten overstijgen. Andersom 
worden eventuele overschotten op de betrokken activiteiten geboekt ten gunste van deze reserves.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht is het resultaat over 2020 toegerekend aan de algemene en bestemmingsreserves. 
Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat negatief €1.194.114 als volgt toe te rekenen:

De digitalisering van het onderwijs is een belangrijk speerpunt. De reserve automatisering is gevormd om noodzakelijke investeringen te kunnen doen in 
voor het onderwijs benodigde IT-ontwikkelingen. Denk hierbij aan vervanging en/of upgrading van servers en uitbreiding en verzwaring van het wifi-
netwerk binnen de organisatie. De onttrekking in 2020 van €11.607 betreft de overschrijding van het geraamde budget voor automatiseringskosten, 
alsmede de afschrijvingslasten welke zijn gemoeid met de Office365 migratie.

De algemene reserve is met name bedoeld als buffer voor de jaarlijkse exploitatie van de school, zowel voor materiële uitgaven als ook voor de 
personele bekostiging. Enerzijds is dat direct aan de orde op het moment dat zich een negatief exploitatiesaldo manifesteert en anderzijds ter 
gedeeltelijke ondersteuning van de jaarlijkse exploitatie met de rentebaten vanuit de reserves. De Algemene reserve is beschikbaar voor benoemde en 
gekwantificeerde risico's voortkomend iot de risicoinvenatristatie (continuïteitsreserve). Er is een risicoinventarisatie uitgevoerd ter bepaling en 
onderbouwing van een minimaal weerstandsvermogen. In de continuïteitsparagraaf wordt hier nader op ingegaan.

Het garantiefonds ziet op de personele bekostiging. Zo kan zich een negatieve ontwikkeling voordoen in de leerlingenaantallen t.o.v. van de prognose. 
Als ingrijpen in de doorlopende formatieve verplichtingen niet wenselijk of mogelijk is, zal er voldoende gereserveerd moeten zijn om gedurende twee tot 
drie jaar aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarnaast kunnen er zich rond de overgang, ondanks een goede planning schommelingen 
voordoen die extra inzet van formatie vragen als gevolg van een afwijkend aantal klassen of clustergroepen. Ook is het mogelijk dat zorgleerlingen 
geplaatst worden waarvoor geen of te weinig aanvullende bekostiging wordt ontvangen. Deze onderwerpen moeten worden gedekt vanuit het minimale 
weerstandsvermogen. Derhalve is deze post opgenomen in de Algemene reserve.

De reserve lesmateriaal was op tot en met 2018 opgenomen onder de private bestemmingsreserves. Dit is niet juist daar het publieke middelen 
betreffen. Derhalve is in 2019 deze reserve via de overige mutaties (€162.770) onder de publieke bestemmingsreserves opgenomen. In 2020 is er 
€43.845 meer aan lesmateriaal uitgegeven dan aan subsidie is ontvangen. Dit is via resultaatsmutatie ontrokken aan de reserve.
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2.2 Voorzieningen

Stand per               
01-01-2020  Dotaties 

 Ont-
trekkingen  Vrijval 

 Rente 
mutatie (bij 

contante 
waarde) 

Stand per                
31-12-2020

 Kortlopend 
deel                      

<1 jaar 

 Langlopend 
deel                                               

>1 jaar 
€ € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 804.157      273.433     220.678        -              -             856.912      220.737       636.175       
2.2.3 Voorziening groot onderhoud 1.811.648   350.000     129.472        -              -             2.032.176   850.568       1.181.608    

2.615.805  623.433   350.150       -              -             2.889.088  1.071.305   1.817.783   

2.2.1 Personele voorzieningen
2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave 145.934      3.890        36.206          -              -             113.618      69.208         44.410         
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 151.484      31.061      41.623          -              -             140.922      28.184         112.738       
2.2.1.5 Werkeloosheidsbijdragen 284.142      163.819     96.451          -              -             351.510      84.189         267.321       
2.2.1.7 Peroonlijk budget 222.597      74.663      46.398          -              -             250.862      39.156         211.706       

804.157      273.433     220.678        -              -             856.912      220.737       636.175       

2.2.3 Voorziening groot onderhoud
2.2.3.1 Locatie De Gouwe 590.093      230.000     125.063        -              -             695.030      288.206       406.824       
2.2.3.2 Locatie Het Lyceum-Havo 1.221.555   120.000     4.409            -              -             1.337.146   562.362       774.784       

1.811.648   350.000     129.472        -              -             2.032.176   850.568       1.181.608    

2.4 Kortlopende schulden
31-12-2019 31-12-2020

€ €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en GR's 14.574        29.881         
2.4.8 Crediteuren 181.251      170.630       
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 604.683      633.708       
2.4.10 Pensioenen -             638             
2.4.12 Overige kortlopende schulden 62.129        44.114         
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 8.960          167.468       
2.4.15 Vooruit ontvangen huisvestingssubsidie 570.103      1.788.555    
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 120.134      125.623       
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 414.094      412.611       
2.4.19 Overige overlopende passiva 49.904        54.603         

2.025.831  3.427.831   

De voorziening verlofsparen en sabbatical leave is met €32.316 afgenomen. In 2020 er voor €36.206 spaarverlof opgenomen. Het openstaande aantal 
verlofuren is omgerekend tegen de meest recent vastgestelde gemiddelde personeeslast (GPL).

Op balansdatum is €125.623 vooruit ontvangen ten behoeve van werkweken en excursies welke in 2021 zullen plaatsvinden.

De omvang van de voorzieningen is dit verslagjaar toegenomen en kan als volgt worden toegelicht.

De vooruit ontvangen subsidies OCW betreft voor €33.399 een vooruit ontvangen bekostiging voor Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV). Voor zij-instroom 
trajecten is in 2020 in totaal €40.000 ontvangen waarvan op balansdatum nog €14.280 resteert. Tevens is in 2020 €76.200 ontvangen uit hoofde van 
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's. In 2021 zal verantwoording plaatsvinden. Daarnaast resteert er nog €43.589 uit het Regioplan Sterk Techniek 
Onderwijs hetgeen in 2021 besteed zal worden.

De jubileumvoorziening is ter dekking van de toekomstige jubilea-verplichtingen. De medewerker ontvangt bij 25 dienstjaren een netto-bedrag van 50% 
van het maandsalaris als jubileumuitkering. Bij 40 dienstjaren geldt een netto bedrag van 100%. De voorziening is op balansdatum berekend als 
schatting van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen per persoon en is gebaseerd op CAO-afspraken, aantal opgebouwde dienstjaren, 
salarisstijgingen, een diconteringsvoet van 1% en een blijfkans waarbij rekening wordt gehouden met de pensioenleeftijd. Jubileumuitkeringen worden 
gedurende het verslagjaar rechtstreeks in mindering gebracht op de voorziening.

Het te betalen bedrag aan vakantiegeld en -dagen betreft de opgebouwde rechten van medewerkers over de maandan juni tot en met december. In mei 
2021 vindt uitbetaling plaats. In augustus vindt uitbetaling van gereserveerde bindingstoelagen plaats. De opgebouwde rechten groot €48.206 zijn 
opgenomen als overige overlopende passiva.

Als werkgever is DGW financieel verantwoordelijk voor het individuele deel van ww-uitkeringen, alsmede eventuele bovenwettelijke en aansluitende 
uitkeringen van oud medewerkers. In 2020 is €96.451 aan de voorziening onttrokken. Dit betreffen verminderingen i.v.m. verrekening van collectieve 
uitkeringskosten welke maandelijks worden afgerekend.

De cao VO biedt elke werknemer de mogelijkheid om jaarlijks een persoonlijk budget van 50 uur te sparen. Er is per werknemer een inventarisatie van 
het gespaarde aantal uren op balans gemaakt. Dit saldo wordt omgerekend tegen het uurloon (1/138ste van het bruto maandsalaris). Op balansdatum is 
voorziening benodigd van €250.862.

De dotatie aan de voorziening is in het verslagjaar hoger dan de onttrekking. Hiermee stijgt de voorziening met €220.528.

Op balansdatum kent de organisatie geen langdurig zieken die naar verwachting niet meer terugkeren in arbeid. Daarom is er geen voorziening voor 
langdurig zieken gevormd. 

In 2018 is door de gemeente Gouda een investeringssubsidie van €1.450.000 verstrekt. De gemeente Gouda heeft voor deze subsidie geen specifieke 
voorschriften en subsidie voorwaarden meegegeven anders dan dat de middelen voor de tijdelijke huisvesting in de PWA Kazerne bestemd zijn. Een 
aantal kosten t.b.v. deze locatie worden rechtstreeks ten laste van deze post gebracht en worden niet via de staat van baten lasten verwerkt. Vanwege 
de korte termijn van het gebruik van de tijdelijke huisvesting en om een eenmalige verspringing in de cijfers (kengetallen) te voorkomen is deze 
gedragslijn in 2020 bestendigd. Op balansdatum resteert €238.090. Zie ook de toelichting onder 3.2.3 Vrijval investeringssubsidie.

Daarnaast heeft de gemeente Gouda in 2020 een krediet ten behoeve van de vernieuwbouw locatie Heemskerkstraat verstrekt groot €1.629.020. Bij 
ingebruikname van de vernieuwde locatie zal dit krediet worden aangewend voor de vooruitbetaalde activa.
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2.5 Model G
G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed

aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving
Toewijzing 
Kenmerk Datum

De activiteiten 
zijn utlimo 
verslagjaar 
conform de 

subsidie-
beschikking 

geheel 
uitgevoerd en 

afgerond
Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP-40334 19-6-2020 nee
Lente- en zomerscholen LENZO20288 21-4-2020 ja
Subsidie zij-instroom 1046706-1 20-2-2020 nee
Subsidie zij-instroom 1052358-1 20-3-2020 nee
Subsidie voor studieverlof 1007697-1 22-9-2019 ja
Subsidie voor studieverlof 1045524-1 9-12-2019 ja
Subsidie voor studieverlof 1091620-1 23-7-2020 ja
Subsidie voor studieverlof 1091620-1 23-7-2020 ja
Subsidie voor studieverlof 1091620-1 23-7-2020 ja

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Geen mutaties in 2020.

G2.B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Geen mutaties in 2020.

2.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Langlopende overeenkomsten

Type contract Looptijd contract Jaarbedrag
Tijdelijke huisvesting 01-02-2018 t/m 31-07-2023 200.000€     
Elektriciteit 01-01-2021 t/m 31-12-2025 116.500€     
Gas 01-01-2021 t/m 31-12-2025 268.500€     
Schoonmaakdiensten 01-09-2016 t/m 31-08-2021 347.000€     
Schoolboeken 01-01-2016 t/m 31-07-2021 577.000€     

Vordering OC&W inzake overgang Lumpsum

31-12-2019 31-12-2020
€ €

De schuld op balansdatum 1.018.777   1.046.957    
Maximaal als vordering op te nemen 1.035.424   981.993       

Investeringsverplichting m.b.t. vernieuwbouw Heemskerkstraat

Reorganisatie
Medio 2020 is een reorganisatieplan opgesteld. Hierin staat vermeld hoe DGW enerzijds een sterekere marktpositie probeert te realiseren en 
anderzijds de kosten en baten in balans wil krijgen. Begin 2021 wordt dit plan geactualiseerd en verder gedetailleerd, waarin de formatieve 
impact voor de komende jaren nader wordt uitgewerkt. Derhalve is op balansdatum nog geen voorziening gevormd.

De totale geraamde investering van de 40jaars renovatievariant bedraagt maximaal €22.625.285 inclusief btw waarvan De Goudse Waarden 
10% voor haar rekening moet nemen. Dit betekent een toegezegde (geraamde) eigen bijdrage (investering) van DGW van €2.262.529 inclusief 
btw. Het vastgestelde taakstellende investeringskrediet beschikbaar gesteld door gemeente Gouda bedraagt maximaal € 20.362.756 inclusief 
btw. Het schoolbestuur van DGW is bouwheer en verantwoordelijk voor de uitvoering van het project binnen dit budget.

Voor diversen vormen van dienstverlening heeft DGW langlopende overeenkomsten afgesloten. In onderstaande tabel zijn de looptijden en 
jaarbedragen hiervan weergegeven.

Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs wordt een vordering op OC&W 
opgenomen ter hoogte van de op balansdatum bestaande schuld aan het personeel inzake de tot en met december opgebouwde vakantie-
aanspraken én de op balansdatum verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand december, met een voorgeschreven 
maximum van 7,5% over de personele bekostiging.
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4.6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen
werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 15.446.572     15.040.000      16.157.255     
3.1.2 Overige subsidies OCW 1.463.199       1.182.500        1.645.428       
3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 235.169          205.000           235.857          

17.144.940    16.427.500     18.038.540    

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 Bekostiging personeelskosten 13.093.243     12.718.500      13.632.894     
3.1.1.2 Bekostiging exploitatiekosten 1.772.014       1.747.500        1.898.324       
3.1.1.3 Bekostiging lesmateriaal 581.315          574.000           626.037          

15.446.572     15.040.000      16.157.255     

3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.2.1 Prestatiebox VO 613.971          584.000           637.457          
3.1.2.2 Functiemix randstadregio's 326.970          318.500           330.734          
3.1.2.3 Sterk Techniek Onderwijs 296.875          204.500           
3.1.2.4 Aanvullende bekostiging technisch VMBO 272.006          
3.1.2.5 Bekostiging eerste opvang nieuwkomers 11.668            7.500              19.059            
3.1.2.6 Doorstroomprogramma vmbo-havo 24.500            24.500             24.500            
3.1.2.7 Inhaal- en ondersteuningsporgramma's onderwijs 48.000            -                  -                 
3.1.2.8 Diverse niet geoormerkte subsidies 141.215          43.500             361.673          

1.463.199       1.182.500        1.645.428       

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen
3.1.3.1 Schoolgebonden middelen passend onderwijs 75.353            74.500             80.521            
3.1.3.2 Basisondersteuning en ambulante begeleiding 159.816          130.500           155.336          

235.169          205.000           235.857          

3.2 Overige overheidsbijdragen
werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

3.2.1 Projectgelden ESF en impuls baankansen 9.078              -                  26.603            
3.2.2 Vrijval huisvestingssubsidie 139.580          292.000           142.640          

148.658         292.000          169.243         

Sinds 2018 wordt middels de regeling aanvullende bekostiging voor technisch VMBO een financiële injectie verstrekt ten behoeve van de 'harde' 
techniekvakken PIE, BWI en MT. Tijdens het vaststellen van de begroting voor 2020 is gerekend met de verwachte bedragen per leerling uit de 
transitiefase Regionale Planvorming, daar de begroting van het Regioplan nog niet gereed was. Inmiddels heeft over 2020 verantwoording 
plaatsgevonden. In de realisatie zijn de werkelijk ontvanen STO middelen vanuit het Regioplan opgenomen. De subsidie aanvullende 
bekostiging technisch VMBO (3.1.2.4) is in 2019 geheel afgewikkeld.

Ten opzichte van de begroting zijn de totale Rijksbijdragen €658.252 (4,0%) hoger. Deze kunnen als volgt worden toegelicht.

Dit betreffen de ontvangen ondersteuningsmiddelen vanuit het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek.

Door bijdragen vanuit de regeling Lente- en zomerschool (€32.400), ontvangen bijdragen uit hoofde van de lerarenbeurs (€26.187) en een 
hogere bijdrage voor 10-14 onderwijs (€21.416) vallen de diverse niet geoormerkte subsidies hoger uit.

Vanwege Covid-19 maatregelen is een kwartaal extra bekostiging toegekend voor nieuwkomers. Dit betreffen leerlingen die op peildatum 1 
oktober 2019 nog niet in Nederland waren, maar wel bij DGW onderwijs volgen.

Voor de Prestatiebox VO is in de begroting gerekend met een bijdrage van €3223,50 per leerling. In de financiële beschikking over 2020 wordt 
gerekend met €330,50 waardoor de bekostiging hoger uitvalt dan begroot.

In 2018 is door gemeente Gouda €1.450.000 aan subsidie verstrekt ten behoeve van tijdelijke huisvesting van leerlingen in de PWA Kazerne. 
Voor deze locatie zijn in 2020 kosten gemaakt voor energie, onderhoud en uitbestede schoonmaak. De hiermee gemoeide kosten van totaal 
€139.580 zijn in de reguliere exploitatie verwerkt, maar mogen ten laste van de huisvestingssubsidie gebracht. Deze vrijval is onder post 3.2.2 
zichtbaar gemaakt.

Uit het Actieplan Baankansen Kwetsbare Jongeren Schoolverlaters PRO/VSO is in 2020 in totaal €23.140 toegekend. Deze bijdragen zijn 
verantwoord onder 3.2.1 en waren tijdens het opstellen van de begroting niet voorzien.

In april 2020 is een onderhandelaarsakkoord cao VO 2020 gesloten. Hierin is afgesproken dat de salarissen en salarischalen per 1 maart 2020 
zijn verhoogd met 2,75% en de eindejaarsuitkering met 0,6% is verhoogd. Dit zien we terug in de bekostiging personeelskosten die ultimo 
2020 2,70% hoger is dan begroot.
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3.5 Overige baten
werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

3.5.1 Opbrengst medegebruik 132.418          75.000             211.846          
3.5.2 Detachering personeel 7.005              5.000              10.559            
3.5.5 Ouderbijdragen 264.675          359.500           379.905          
3.5.9 Opbrengst catering 32.393            50.500             68.505            
3.5.10 Overige 24.235            9.000              50.657            

460.726          499.000           721.472          

4.1 Personeelslasten
werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 14.402.063     13.338.000      14.349.259     
4.1.2 Overige personele lasten 849.857          751.500           1.082.106       
4.1.3 Ontvangen vergoedingen 65.489-            6.500-              93.154-            

15.186.431    14.083.000     15.338.211    

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 11.198.570     10.318.500      11.103.657     
4.1.1.2 Sociale lasten 1.437.337       1.334.000        1.440.807       
4.1.1.5 Pensioenlasten 1.766.156       1.685.500        1.804.795       

14.402.063     13.338.000      14.349.259     

Verdeling personeel in gemiddeld fte in kalenderjaar
Onderwijzend personeed 132,8              138,5              
Directie 6,1                 6,1                 
Onderwijsondersteunend personeel 39,9               41,1               

178,8              185,7              

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 273.433          101.000           34.132            
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 162.072          190.000           646.665          
4.1.2.3 Overig 414.352          460.500           401.309          

849.857          751.500           1.082.106       

4.2 Afschrijvingen
werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 437.760          445.000           475.419           
437.760         445.000          475.419          

De personeelslasten van €15.233.000 overschrijden de begroting met een bedrag van €1.150.000. In de volgende paragrafen wordt hier nader 
op ingegaan. De ontvangen vergoedingen van €65.489 betreffen uitkeringen uit hoofde van zwangerschapsverloven.

De grootste kostenpost onder 4.1.2.3 Overig betreft scholingskosten. Met €104.582 aan kosten blijven deze binnen het budget van €177.000.

Van de totale investeringen in 2019 is er €566.413 geïnvesteerd in activa in uitvoering waarover nog niet wordt afgeschreven. Zie ook de 
toelichting bij 1.1.2 Materiële vaste activa. Daarnaast is er voor €174.033 geïnvesteerd in het Techniek Onderwijs. De hiermee gemoeide 
afschrijving ad €10.768 wordt vergoed vanuit de aanvullende bekostiging technisch VMBO (Regioplan).

In 2020 zijn wegens Covid-19 maatregelen de buitenlandse excursies niet doorgegaan. De post ouderbijdragen valt hierdoor lager uit dan 
begroot.

De loonkosten liggen 8,7% hoger dan voor 2020 is begroot. Deze overschrijding valt uiteen in een prijseffect en een hoeveelheidseffect. Per 
april 2020 is in de cao met betrekking tot loonsontwikkeling en verhoging overeengekomen van 2,75% (prijseffect). Deze verhoging is 
gecompenseerd via de rijksbijdragen (zie 3.1.1). Het hoeveelheidseffect ziet op de uitgifte van het aantal fte's. In schooljaar 2019-2020 gaf 
DGW circa acht fte reguliere aanstellingen meer uit dan waarvoor bekostiging werd ontvangen.

Onder de overige baten is een overdrachtsbekostiging opgenomen van later ingestroomde leerlingen.

De dotaties aan personele voorzieningen vallen fors hoger uit dan begroot. Dit komt met name door de benodigde voorziening voor 
werkeloosheidsbijdragen.
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4.3 Huisvestingslasten
werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

4.3.1 Huurlasten 11.691            10.000             9.556              
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 118.152          116.500           201.610          
4.3.4 Energie en water 457.999          452.000           419.176          
4.3.5 Schoonmaakkosten 425.594          447.500           435.995          
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 21.674            10.000             35.621            
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 350.000          350.000           350.000          
4.3.8 Overige huisvestingslasten -                 -                  -                 

1.385.110      1.386.000       1.451.958      

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheer 320.976          304.100           321.889          
4.4.2 Inventaris en apparatuur 120.610          122.950           137.831          
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 1.029.208       953.250           963.312          
4.4.5 Overige 498.604          470.000           658.356          

1.969.398      1.850.300       2.081.388      

4.4.1 Administratie en beheer
4.4.1.1 Automatisering 203.164          196.500           198.673          
4.4.1.2 Contributies 34.440            24.000             23.444            
4.4.1.3 Accountantskosten 25.330            22.500             29.514            
4.4.1.4 Porti 13.341            6.500              6.318              
4.4.1.5 Verzekeringen 12.335            11.500             11.920            
4.4.1.6 Telefoonkosten 10.460            17.000             16.971            
4.4.1.7 Kantoorbenodigdheden 8.011              11.000             12.408            
4.4.1.8 Drukwerk 4.966              4.000              5.813              
4.4.1.9 Vergaderkosten 3.157              2.100              2.941              
4.4.1.10 Abonnementen en literatuur 2.647              4.500              4.095              
4.4.1.11 Arbo 1.253              3.000              7.965              
4.4.1.12 Diversen 1.872              1.500              1.827              

320.976          304.100           321.889          

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Kosten onderzoek jaarrekening 22.789            22.500             27.376            
Andere controleopdrachten -                 -                  -                 
Adviezen op fiscaal terrein -                 -                  1.694              
Overige niet-controlediensten 2.541              -                  444                

25.330           22.500            29.514           

4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4.2.1 Aanschaf kleine inventaris 55.793            42.750             45.142            
4.4.2.2 Kopieerkosten 35.445            46.000             57.279            
4.4.2.3 Onderhoud inventaris 25.110            23.200             24.340            
4.4.2.4 Chipkaartapparatuur 4.262              11.000             11.070            

120.610          122.950           137.831          

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen
4.4.3.1 Schoolboeken 632.914          577.000           648.918          
4.4.3.2 Onderwijsvernieuwingen 134.760          100.000           24.487            
4.4.3.3 Vaksecties/units 92.916            84.000             86.700            
4.4.3.4 Leerlingbegeleiding & remedial teaching 33.921            13.000             12.402            
4.4.3.5 Leerlingen zorgbudget 30.480            40.000             52.820            
4.4.3.6 Talentklassen 23.324            26.500             19.986            
4.4.3.7 Examens en schoolonderzoeken 17.529            21.000             24.679            
4.4.3.8 Audio en visuele middelen 3.172              2.000              2.133              
4.4.3.9 Decanaat 2.852              4.000              5.867              
4.4.3.10 Culturele activiteiten 1.851              5.000              1.921              
4.4.3.11 Studie- en beroepskeuzevoorlichting 808                1.500              1.448              
4.4.3.12 Diversen 54.681            79.250             81.951            

1.029.208       953.250           963.312          

In de post onderwijsvernieuwingen zijn voor €48.000 activiteiten opgenomen die worden bekostigd vanuit de subsidie Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma's onderwijs (IOP). Onder de post diversen zijn voor €22.094 materiële uitgaven opgenomen welke rechtstreeks 
worden bekostigd uit de Prestatiebox VO gelden.

De overige lasten lasten zijn t.o.v. 2019 met €159.990 afgenomen. Wel liggen deze kosten €71.098 boven de begroting. Hieronder worden de 
verschillende kostensoorten nader toegelicht.

De kosten voor overige niet-controlediensten zien met name op (fiscale) advisering inzake WNT verantwoording.

In de kosten voor energie en water en schoonmaak is in totaal €158.753 verantwoord wat ziet op de tijdelijke nevenvestiging PWA Kazerne. 
Hier staat een investeringssubsidie tegenover. Zie ook de toelichting onder paragraaf 3.2.3.

Er wordt een activeringsminumum van €1.000 gehanteerd. Alle inventaris onder deze grens wordt in principe verantwoord onder aanschaf 
kleine inventaris. Voor €29.742 zijn aanschaffingen opgenomen die bekostigd worden vanuit de STO subsidie (3.1.2.3).
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werkelijk begroot werkelijk
2020 2020 2019

€ € €
4.4.5 Overige

4.4.5.1 Werkweken en excursies 133.371          135.700           227.553          
4.4.5.2 PR / Werving leerlingen 97.713            54.500             82.324            
4.4.5.3 Samenwerking vavo-leerlingen 60.952            55.000             54.769            
4.4.5.4 Kosten kantines 49.427            72.000             84.485            
4.4.5.5 Sportaccomodaties 24.759            37.000             33.740            
4.4.5.6 Representatie 8.046              5.500              8.127              
4.4.5.7 Medezeggenschapsraad 1.509              1.500              3.010              
4.4.5.8 Overige (ten laste van Ouderbijdragen) 122.827          108.800           164.348          

498.604          470.000           658.356          

6.1 Financiële baten
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 95.325            103.500           94.087            
6.1.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa -                 -                  -                 

95.325           103.500          94.087           

6.2 Financiële lasten
6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 10.392            3.000              3.072              
6.2.2 Waardeverminderingen van financiële vaste activa 57.089            18.500             5.049-              

67.481           21.500            1.977-             

7 Verbonden partijen (Model E)

Naam
Juridische 
vorm Statutaire zetel

Eigen vermogen       
31-12-2020

Resultaat 
2020 Code activiteiten

Deel-
name % Consolidatie

St. Regionaal Interzuilair SWV MH&R Stichting Gouda n.v.t. n.v.t. 4 0% Nee
St. Zorg en Stage Stichting Gouda 293.578€         -4.210€   4 100% Nee
St. Perspectief Stichting Gouda 33.683€           -7.651€   4 14,30% Nee

8 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Onderwerp Punten
           4 
           2 
           4 
         10 

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o. is € 157.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is 
berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang 
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum vooor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor 
de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel 
voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Onder 4.4.5.8 Overige zijn onvoorziene kosten opgenomen groot €56.642 welke zien op preventieve maatregelen en beschermingsmiddelen 
betreffende Covid-19.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de 
complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende 
op Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o. van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse D.

Totaal aantal complexiteitspunten

Onder de waardeverminderingen van financiële vaste activa zijn de verkoopresultaten van een tweetal obligaties opgenomen groot €35.235.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020
bedragen x €1 P.W. van Dijk P. Dijkshoorn
Functiegegevens Voorzitter CvB Beleidsadviseur*
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0                 1,0                 
Dienstbetrekking? nee nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 114.252          117.364          
Beloningen betaalbaar op termijn 17.988            18.844            
Bezoldiging 132.239€        136.208€        

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 157.000€         157.000€         

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x €1 P.W. van Dijk P. Dijkshoorn P. Dijkshoorn
Functiegegevens Voorzitter CvB Voorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-08 t/m 31-12 01-01 t/m 31-07 01-08 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0                 1,0                  1,0                 
Dienstbetrekking? nee nee nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 41.089            65.958             48.349            
Beloningen betaalbaar op termijn 7.145              11.014             7.867              
Bezoldiging 48.234€          76.972€           56.216€          

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 63.541€           88.459€           63.541€           

Niet van toepassing.

Gegevens 2020
bedragen x €1 E.V.L. Kuijper M. van den Hoek C.L.G. Sluis
Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
Duur dienstverband in 2020 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12

Individueel bezoldigingsmaximum 23.550€          15.700€           15.700€          

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 4.500              4.500              4.200              
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                  -                 

Subtotaal 4.500€            4.500€             4.200€            

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 4.500€            4.500€             4.200€            

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019 01-01 t/m 31-12 01-02 t/m 31-12 01-02 t/m 31-12

Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 4.800              3.850              3.850              
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                  -                 

Totaal bezoldiging 2019 4.800€            3.850€             3.850€            

Bezoldigingsmaximum 2019 22.800€           13.909€           13.909€           

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalandermaand 1 t/m 12

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 
13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt.

*) functionaris wordt aangemerkt en genormeerd als zijnde topfunctionaris tot uiterlijk 01-01-2024 in verband met de per 1 januari 2020 
neergelegde functie als topfunctionaris (lid college van bestuur)
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Gegevens 2020
bedragen x €1 A.S. Klein M. Barnas
Functiegegevens Lid RvT Lid RvT
Duur dienstverband in 2020 01-01 t/m 31-12 01-04 t/m 31-12

Individueel bezoldigingsmaximum 15.700€          11.796€           

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 4.200              3.150              
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                  

Subtotaal 4.200€            3.150€             

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 4.200€            3.150€             

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019 01-01 t/m 31-12

Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 4.200              -                  
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                  

Totaal bezoldiging 2019 4.200€            -€                 

Bezoldigingsmaximum 2019 15.200€           -€                

Gegevens 2020
bedragen x €1 I.G. de Jong A.W. Hokken
Functiegegevens Lid RvT Lid RvT
Duur dienstverband in 2020

Individueel bezoldigingsmaximum 15.700€          15.700€           

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding -                 -                  
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                  

Subtotaal -€               -€                

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging -€                -€                 

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12

Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding 4.200              4.200              
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                  

Totaal bezoldiging 2019 4.200€            4.200€             

Bezoldigingsmaximum 2019 15.200€           15.200€           

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Bij de Stichting is geen sprake van uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
met een bezoldiging van €1.700 of minder.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op 
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde 
rechtspersonen.

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en 
hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende 
topfunctionaris.
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4.7 Ondertekening van de jaarrekening

Gouda, …...  -  ………………. -  2021

College van Bestuur Raad van Toezicht
De heer P.W. van Dijk De heer M. van den Hoek
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5.1 Verslag intern toezicht 

Statutaire bepalingen  
Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o. kent een Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit 
minimaal vijf personen, die belast is met het toezicht op het College van Bestuur (CvB) en 
de met de stichting verbonden schoolorganisatie De Goudse Waarden. 
  
Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen 
eenmaal herkozen worden voor een periode van vier jaar. Leden van de RvT kunnen geen 
deel uitmaken van het bestuur of in een dienstverhouding staan tot de stichting. 
 
Naast de taken en bevoegdheden die aan de RvT zijn opgedragen of toegekend behoort 
tot zijn taak dan wel bevoegdheid de benoeming en ontslag van de leden van de RvT, het 
vaststellen van het aantal leden van de RvT, het vaststellen van het aantal leden van het 
CvB alsmede het vaststellen van de bezoldigingen dan wel onkostenvergoedingen van de 
daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van het CvB en RvT. 
  
De RvT vergadert zo vaak de voorzitter of een ander lid dat nodig acht of indien een lid 
van het CvB onder opgave van redenen hiertoe verzoekt, maar ten minste vier maal per 
jaar. De RvT kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden ter 
vergadering aanwezig is. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
Eind 2019 zijn de leden I.G. de Jong-van Dee en A.W. Hokken teruggetreden wegens het 
verstrijken van de maximale zittingsduur en is de omvang van de raad teruggebracht van 
6 naar 5 leden. Eind 2019 was er één vacature in de RvT. In maart 2020 is de heer M. 
Barnas aangetreden als 5de lid van de raad. 
  
In de vergadering van 2 november heeft E. Kuijper haar werkzaamheden als voorzitter 
beëindigd wegens promotie in haar functie bij het Ministerie van I&W. Zij is als voorzitter 
opgevolgd door M. van den Hoek.  
 
De RvT bestaat uit vijf volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op het terrein 
van onderwijs, financiën, juridische, bestuurlijke en politieke kennis en ervaring.  
 
Binnen de RvT wordt gewerkt met commissies voor; remuneratie, onderwijs, audit, 
governance en huisvesting. De commissies hebben elk meermalen vergaderd, veelal ter 
voorbereiding op RvT vergaderingen.  
  



 

 

Op 31 december 2020 zag de samenstelling van de RvT er als volgt uit: 
 
Naam Functie (Neven)functies Commissie(s) Lid per Termijn Einde 

termijn 

E.V.L. 
Kuijper 

Voorzitter; 
per 1-11-
2020 lid 

Crisis 
beleidsadviseur/Hoofd 
Crisisorganisatie 
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat 

Remuneratie 1-11-2015 2 31-10-2023 

M. van 
den 
Hoek 

Lid, per 1-
11-2020 
voorzitter 

Zelfstandig adviseur 
en lid Raad van 
Advies Kunstenbond 

Audit, 
Huisvesting 

29-1-2019 1 28-01-2023 

C.L.G. 
Sluis 

Lid Zelfstandig adviseur 
en auditor in het 
onderwijs; Oud-
onderwijsinspecteur; 
Oud-lerarenopleider; 
lid RvT Ceder Groep 
te Amsterdam 

Onderwijs 29-1-2019 1 28-1-2023 

A.S. 
Klein 

Lid Directielid Oberon; 
voorzitter Vereniging 
van Eigenaren 
Ravensberg; 
voorzitter Stichting 
MFA’s de Wiericke; 
Raadscommissielid 
Gemeente 
Bodegraven-
Reeuwijk; voorzitter 
Vereniging voor 
Beleidsonderzoek 

Onderwijs,  
Remuneratie, 
Huisvesting 
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Remuneratiebeleid 
In haar rol als werkgever heeft de RvT bij de aanstelling van de nieuwe bestuurder 
(augustus 2019) een aantal doelstellingen en vergezichten geformuleerd. Deze hadden 
met name betrekking op het ‘op de kaart zetten van het DGW-onderwijs’, op het realiseren 
van nieuwe huisvesting voor het Lyceum en op het begrenzen van de overschrijding van 
de begroting. Over deze zaken heeft remuneratie-commissie in 2020 twee keer met de 
bestuurder gesproken, hetgeen geresulteerd heeft in een vaste aanstelling voor 
onbepaalde tijd vanaf 1 augustus 2020. 
 
De RvT hanteert voor de bezoldiging van het College van Bestuur de CAO Bestuurders VO 
2020 en ziet erop toe dat de bezoldiging binnen de WNT-kaders past. De beloning van de 
bestuurder P. van Dijk past in deze cao en binnen de WNT kaders. De goedkeuring ten 
aanzien van de WNT norm op basis van de complexiteitspuntenberekening voor 2020   
heeft in de RvT vergadering van 2 december 2020 plaatsgevonden. 
 
In paragraaf 8 ‘Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)’ van de jaarrekening 
is het feitelijke salaris van de bestuurder opgenomen, alsmede de bezoldiging van de leden 
van de RvT. De vergoedingsregeling van de RvT blijft ruimschoots binnen de normen. De 
voorzitter ontvangt een bruto vergoeding van €4.800, de overige leden een bruto 
vergoeding van €4.200 op jaarbasis.  
 
 



 

 

Inhoudelijk toezicht 
De Raad van Toezicht vergaderde in 2020 zeven maal met het College van Bestuur. Met 
de GMR is tweemaal overleg gevoerd. De eerste RvT-vergadering werd gehouden in het 
schoolgebouw aan de Kanaalstraat te Gouda. Alle volgende vergaderingen werden – in 
verband met de corona-maatregelen – met behulp van beeldbellen op afstand gehouden. 
Bij alle vergaderingen werd er eerst kort vergaderd met alleen de Raad van Toezicht, 
waarna het College van Bestuur aanschoof. De voornaamste leidraad van de RvT-
vergaderingen waren de rapportages en mededelingen van het College van Bestuur. 
 
Het jaar 2020 werd bovenal getekend door de maatregelen ter beperking van de 
verspreiding van het Corona-virus. De school is echter steeds open geweest voor leerlingen 
(of hun ouders) van wie de thuissituatie daartoe aanleiding gaf. Aan dit onderwerp en de 
vele dimensies ervan is elke RvT-vergadering aandacht besteed. Zo is gesproken over de 
effectiviteit van het leren op afstand. Ook in de vergaderingen met de GMR stond dit 
onderwerp op de agenda. Als gevolg van de Corona-maatregelen kon het schoolbezoek, 
dat gepland stond in maart, geen doorgang vinden.   
 
Daarnaast is 2020 aan te merken als een jaar waarin onze scholengroep aan een transitie 
is begonnen. Een transitie die gekenmerkt wordt, en zal worden, door enerzijds een 
verdere krimp van het aantal leerlingen en een daarbij passende reorganisatie, en 
anderzijds door onderwijsvernieuwing waarbij het onderwijs moderner, aantrekkelijker en 
overzichtelijker wordt gemaakt. . De volgende onderwerpen stonden dan ook centraal in 
veel vergaderingen van de RvT: 
 
 Toekomstperspectief en reorganisatie DGW  

De dalende leerlingaantallen en de daaraan gekoppelde daling van de financiële baten 
zijn al langer een zorg voor de RvT. Er moet rekening mee gehouden worden dat deze 
ontwikkeling nog enkele jaren voortduurt. Het is onafwendbaar dat deze ontwikkeling 
zal leiden tot een aanpassing van de organisatie, het leeraanbod en de personele 
bezetting. In dat kader werkt de bestuurder aan een sociaal plan. Dit plan voorziet in 
het ordelijk terugbrengen van de personeelsformatie op alle niveaus in de organisatie. 
In de begrotingen voor de komende jaren wordt rekening gehouden met de daarmee 
gemoeide kosten en met een tekort op de exploitatierekening gedurende meerdere 
jaren. Deze krimp en de daarmee gepaard gaande reorganisatie heeft de RvT ook doen 
beseffen dat de organisatie kleiner en kwetsbaarder wordt. Daarom zijn verbreding en 
versterking van de organisatorische basis van DGW gewenst. 
  

 Onderwijsontwikkeling 
Tegelijkertijd wil DGW investeren  in de vernieuwing van het onderwijs. Voorbeeld 
hiervan is de nieuwe leerrichting ‘Future’ op locatie De Gouwe, die ervoor moet zorgen 
dat het vmbo hier meer gericht is op de digitale toekomst in ondernemen, 
dienstverlening en publiciteit. Er wordt meer samenwerking gezocht met Goudse 
ondernemers en instellingen. De invoering van de  ‘Lyceumdag’ maakt het mogelijk 
meer dan in het verleden in te spelen op individuele leerbehoeften van leerlingen en de 
mogelijkheden van projectmatig en thematisch onderwijs. De zorgvuldige voorbereiding 
van deze Lyceumdag – waarin ook leden van de Raad participeerden – heeft gemaakt 
dat deze dag vanaf het schooljaar 2021-2022 kan worden ingevoerd. Daarnaast is in de 
RvT de maatschappelijke roep aan de orde geweest om de drempel tussen basis- en 
voortgezet onderwijs te verlagen, leerlijnen van beide sectoren te laten doorlopen en 
meer gelijke kansen te creëren. Vanuit DGW zijn experimenten gestart om de overstap 
tussen basis- en voorgezet onderwijs te vergemakkelijken. Met haar inbreng 
ondersteunt de RvT het initiatief van de bestuurder om hieraan in de komende tijd op 
structurele wijze vorm te geven. 
 

 Samenwerken met andere schoolbesturen  
DGW onderhoudt contact met scholen in de regio en werkt op meerdere terreinen met 
andere scholen samen. In gesprekken met enkele besturen worden de mogelijkheden 



 

 

voor verdergaande samenwerking verkend. Daarbij komen de mogelijkheden aan de 
orde die dat biedt voor onderwijsvernieuwing, het verhogen van de doelmatigheid 
middels een gezamenlijke bedrijfsvoering en het verbeteren van het onderwijsaanbod. 
De RvT onderschrijft het belang van - vergaande - samenwerking met andere besturen 
en van het verkennen van mogelijkheden tot basisverbreding. Dit zowel met PO- als 
met VO-schoolbesturen. 

 
 Identiteit 

Hand in hand met de gesprekken over het toekomstperspectief, over 
onderwijsvernieuwingen en over samenwerking met andere scholen kwam in meerdere 
vergaderingen de identiteit van de school aan de orde.  Daarnaast werd de Raad 
geïnformeerd over de voortgang van het identiteitstraject - een herijking van de 
christelijke identiteit - dat eind 2019 binnen DGW is gestart en dat begin 2021 een 
neerslag zal krijgen in het nieuwe Schoolplan (2021-2024). 

 
 Huisvesting   

De gebouwen van De Goudse Waarden zijn enigszins verouderd. Begin 2020 heeft de 
Gemeenteraad van Gouda – na jarenlang aandringen van DGW - besloten om budget 
beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Lyceum aan de Heemskerkstraat. 
Daaropvolgend zijn door DGW, de architect en de bouwadviseur, in goed overleg met 
de gemeente, de verdere voorbereidingen ter hand genomen. De RvT en de Commissie 
Huisvesting zijn op regelmatige basis geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast wordt 
het gebruik en de inrichting van de school aan de Kanaalstraat bezien, onder meer op 
mogelijkheden voor alternatief gebruik en onderverhuur.  
 

 Financiën  
Uiteraard zijn, zoals gebruikelijk, de jaarrekening 2019, de begroting 2021 en de 
meerjarenbegroting behandeld en waar van toepassing, vastgesteld. Doorlopend heeft 
de RvT aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Op 2 december 
2020 is de RvT akkoord gegaan met de begroting 2021. Bijzondere aandacht is besteed 
aan het tekort in het achterliggende jaar en de tekorten die in de komende jaren 
verwacht worden. De daling van de inkomsten, de transitie van de organisatie en de 
vernieuwing van het onderwijs vragen een aanzienlijke financiële inspanning. Deze 
inspanning zal het eigen vermogen verlagen. De vermogenspositie van onze 
scholengroep blijft naar ons oordeel echter gezond. De RvT heeft daarom ondanks het 
verwachte tekort ingestemd met de meerjarenbegroting.  

 
Evaluatie RvT 
Conform de Code Goed Onderwijsbestuur evalueert de Raad van Toezicht periodiek het 
functioneren van het intern toezicht als collectief en van de individuele leden, het 
samenspel met het bestuur en eventueel het samenspel met andere belanghebbenden, 
zoals de (G)MR. Eens in de drie jaar gebeurt deze evaluatie van het interne toezicht onder 
leiding van een externe partij. De evaluatie die bedoeld was om in 2020 plaats te vinden 
en gepland stond voor 15 juni is op grond van de Corona-maatregelen uitgesteld en heeft 
in januari 2021 plaatsgevonden. 
 
  



 

 

Tot slot  
Dit verslag is een beknopt overzicht van hoofdzaken die in dit jaar zijn besproken en 
behandeld. Tegengestelde belangen hebben zich niet voorgedaan.  
 
De Raad van Toezicht kijkt terug op een goede samenwerking met de bestuurder en op, 
ondanks de Corona-situatie, goede vergaderingen. De Raad van Toezicht dankt de 
bestuurder, het management, de docenten en medewerkers voor hun betrokkenheid bij 
en inzet voor De Goudse Waarden en voor al het mooie werk dat verricht is.  
 

Namens alle Leden van de Raad van Toezicht. 

 

Marcus van den Hoek 

Voorzitter Raad van Toezicht 



5.2 Jaarverslag (G)MR 

In het kalenderjaar 2020 heeft de GMR zich o.a. bezig gehouden met de volgende zaken: 
 
Herstructurering Medezeggenschap 
Omdat bleek dat de inrichting van de medezeggenschap niet aan alle wettelijke eisen 
voldeed, heeft er een herstructurering plaatsgevonden om dit te corrigeren. Deze 
herstructurering heeft geleid tot de vorming van een medezeggenschapsraad per vestiging 
die een aantal malen per jaar het vestigingsbeleid bespreekt met de sector directeuren en 
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die maandelijks overlegt met het College 
van Bestuur. In deze ‘nieuwe’ GMR vervullen ouders en leerlingen ook hun rol.  
 
Meerjarenbegroting/reorganisatieplan/sociaal plan 
Uit de cijfers van de meerjarenbegroting kwam naar voren dat de tekorten in de komende 
jaren tot onhoudbare hoogte zouden oplopen. Dit is tevens van invloed op de 
werkgelegenheid, welke mede door de daling van het aantal verwachte leerlingen onder 
druk komt te staan. Daarom is besloten tot een reorganisatie van het onderwijs en tot een 
sociaal plan, waarin mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn opgenomen. 
 
PR en werving 
Er is een nieuwe impuls gegeven aan de PR door dit deels extern uit te besteden. 
 
COVID-19 
Dit heeft een grote invloed gehad op de gehele gang van zaken op school en daarmee ook 
op de GMR. Er is veel online vergaderd.  Voor sommige items (vooral op gebied van 
examinering) bleek snelle besluitvorming nodig gepaard met instemming van de (G)MR. 
Daartoe is er een COVID-crisisteam opgericht bestaande uit beide voorzitters van de VMR-
ren, welke via een mandaat bevoegd waren om met besluiten in te stemmen. 
 
Seniorenregelingen 
De GMR heeft toestemming gegeven om de bestaande seniorenregelingen herzien, waarbij 
deze voor meer personeelsleden toegankelijk zijn geworden. 
 
Contact met de Raad van Toezicht 
Een tweetal keren per jaar heeft de GMR een gezamenlijke vergadering met de Raad van 
Toezicht. Hun bijzondere aandacht had uiteraard de gang van zaken op de scholen in 
Corona-tijd. De GMR was voor hen een kanaal om hierover informatie te verkrijgen.   
 
Diverse andere onderwerpen, zoals: nieuwbouw Heemskerkstraat, lessentabellen, 
vakantieregeling, klachtenprocedure. 
 
De GMR neemt altijd een constructieve houding aan om samen met College van Bestuur 
en de sectordirecties beleid te ontwikkelen dat de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg 
voor het personeel zo goed mogelijk waarborgt. 
 
Gouda, februari 2021.  
 



5.3 Onderwijsresultaten 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 


