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1. Inleiding 
 
 
In ons strategisch beleidsplan 2016-2020 zijn onze missie, visie en identiteit beschreven en 
vastgelegd. In het bestuurlijk jaarplan 2017 dat nu voor u ligt, worden de doelen beschreven 
die we dit jaar willen bereiken om onze ambities, vertaald in strategische doelen, waar te 
kunnen maken. De teams en professionele leergemeenschappen (PLG’s) dragen via hun 
teamplannen bij aan het realiseren van deze doelstellingen door het stellen van afgeleide 
doelen. 
 

De 21ste eeuw vraagt veel van leerlingen. Om goed in te kunnen spe-
len op de voortdurend veranderende samenleving moeten leerlingen 
aan vele competenties voldoen, waaronder mediageletterd zijn, be-
schikken over probleemoplossend vermogen, kritisch zijn en kunnen 
samenwerken. 
 
Kwalitatief goed onderwijs met een hoog rendement is vanzelfspre-
kend het doel. Kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling 
vormen daartoe de drie belangrijke pijlers. Bij Stad & Esch draait het 
om de passie voor leren en groeien. We geloven dat ieder mens die 
passie heeft. Met persoonlijke aandacht, een uitdagende omgeving en 
creativiteit komt talent tot bloei. Ons streven is dat medewerkers en 
leerlingen steeds beter (willen) worden. 

 
Onze veranderkundige strategie boort creativiteit aan, stimuleert het probleemoplossend 
vermogen en spreekt mensen aan op hun kwaliteiten. Het resultaat van deze strategie is dat 
we de (nieuwe) onderwijsactiviteit zó vormgeven (leren, ontwikkelen, vormgeven, organise-
ren, beslissen) dat de onderwijsactiviteit bijdraagt aan missie, visie, identiteit en strategische 
doelen van de school. 
 

    
 
Voor Stad & Esch betekent deze visie: 
 
Leerlingen en medewerkers krijgen kansen om optimaal hun mogelijkheden en talenten te 
onderzoeken, te benutten en hierbij te werken vanuit hun hart. 
 
Naast het behalen van kerndoelen en eindtermen, krijg je op Stad & Esch alle ruimte om 
aan je eigen ontwikkeling als mens, ook in relatie tot anderen, te werken. 
 
Elkaar stimuleren en voortdurend prikkelen om vanuit kansen en mogelijkheden steeds 
iets nieuws te creëren en te beleven. 
 
Dat je wordt uitgedaagd om een eigen weg te volgen; dus stellen we vertrouwen in jou en 
krijg je de ruimte om te experimenteren. 
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Onze leerlingen spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij onze visie willen verwe-
zenlijken. Bij de uitwerking zijn en worden zij, op basis van gelijkwaardigheid, betrokken.  
 
Er is sprake van drie besturingslagen: de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de 
directeur Onderwijs en Personeel. De Raad van Toezicht bepaalt de kaders, de directeur-
bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie, het beleid en de doel-
stellingen. De directeur Onderwijs en Personeel is verantwoordelijk voor het uitvoeren en re-
aliseren van de strategie en doelen op schoolniveau. De deelschoolleiders, stafhoofden en de 
professionele leergemeenschappen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en realiseren 
van de strategie en de doelen op teamniveau. 
 
Ambelt Kiest Koers en Stad & Esch 
Het is de ambitie van het bestuur van De Ambelt en het bestuur van Stad & Esch om de 
VSO-locatie van De Ambelt per 1 augustus 2017 over te dragen aan het bestuur van Stad & 
Esch. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor het VSO-aanbod gecombineerd met het 
aanbod van het regulier VO om een optimale uitvoering van passend onderwijs blijvend te 
kunnen garanderen. De definitieve besluitvorming hieromtrent vindt begin 2017 plaatst. Aan 
deze besluitvorming gaat instemming van de GMR en goedkeuring van de Raad van Toe-
zicht vooraf. 
 
Omdat formele besluitvorming nog moet plaatsvinden is besloten om in de begroting 2017 
hierop niet te anticiperen. De financiële gevolgen van het mogelijke overdragen van De Am-
belt per 1 augustus 2017 worden in een siteletter beschreven. 
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2.  Leeswijzer 
 
 
· IJkpunten     hoofdstuk 3 
Jaarlijks worden de doelen van het strategisch beleidsplan herijkt. Voor de 6 ambities uit het 
strategisch beleidsplan 2016-2020 zijn de doelen 2017 en bijhorende meetinstrumenten 
nauwkeurig beschreven.  
 
 Begroting    hoofdstuk 4 
Een sluitende begroting met een positief resultaat, waarbij optimaal onderwijs verzorgd kan 
worden en waarbij de ambities uit het strategisch beleidsplan kunnen worden gerealiseerd.  
 
· Investeringsbegroting   hoofdstuk 5 
De geplande investeringen voor 2017. 
 
· Communicatieparagraaf  hoofdstuk 6 
Van elkaar weten wat er verlangd en verwacht wordt, maakt deel uit van onze cultuur. De 
communicatieparagraaf beschrijft hoe er binnen de school gecommuniceerd wordt over het 
jaarplan en hoe er uitvoering aan wordt gegeven.  
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3.  Jaarplan 2017 
 
 
In dit hoofdstuk worden de doelen beschreven die we in 2017 willen behalen als bijdrage aan 
het realiseren van de 6 ambities en strategische doelen uit ons strategisch beleidsplan. Jaar-
lijks vindt evaluatie plaats van de jaardoelen en eventuele herijking van onze ambities en on-
ze strategische doelen. 
 
 
Ambitie 1 
We willen dat onze onderwijsdoelen worden gehaald én persoonlijke ambities van leer-
lingen en medewerkers worden waargemaakt. We willen ons continu verbeteren en vieren 
behaalde doelen om vervolgens verder te groeien. 
 
Strategisch doel 
1. Alle betrokkenen bij Stad & Esch zijn zich continu bewust van het belang van een 

goede onderwijskwaliteit voor de toekomstperspectieven van onze leerlingen, zijn 
kritisch op de geboekte resultaten en spannen zich in om deze continu te verbeteren. 

 
Opbrengsten 
1.1. De kwaliteitskalender 2017 wordt uitgevoerd. 
1.2. De PLG-plannen, teamplannen en sectieplannen 2017 zijn opgesteld en worden  

periodiek besproken en geëvalueerd. 
1.3. De onderwijsopbrengsten zijn voldoende (basisarrangement): onderbouwrendement, 

doorstroomrendement, bovenbouwrendement en examenrendement. 
1.4. 1 augustus 2017 is de PC-cyclus 2017-2018 vastgesteld. 
1.5. Ziekteverzuimpercentage bedraagt maximaal 4,5%. 
1.6. De verzuimfrequentie bedraagt maximaal 1,3. 
1.7. Voor alle leraren hebben leerlingevaluaties plaatsgevonden en zijn deze evaluaties 

digitaal vastgelegd. 
1.8. Alle beoordelingsgesprekken hebben plaatsgevonden en zijn digitaal vastgelegd. 
1.9. De jaarrekening 2016, begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022 worden 

conform plan opgesteld. 
 
Meetinstrument 
Qlikview en managementrapportages. 
 
 
Ambitie 2 uit het sectorakkoord VO: De leerling centraal. 
We willen maatwerk bieden waardoor de talentontwikkeling van individuele leerlingen 
centraal staat. In ons onderwijs staan de individuele talenten van onze leerlingen centraal.  
 
We zijn actief op zoek naar de bronnen van motivatie van onze leerlingen en helpen hen die 
te vinden. Leerlingen worden in het onderwijs uitgedaagd, binnen alle deelscholen, op alle 
niveaus. Dat betekent dat we maatwerk leveren, bijvoorbeeld door te differentiëren in ni-
veau, tempo en lesstof. Persoonlijk maken als standaard verwoordt onze kijk op gepersonali-
seerd leren van onze leerlingen. 
 
Strategisch doel 
2. Binnen alle deelscholen wordt gehandeld vanuit een visie waarbinnen het onderwijs 

voor de leerlingen boeiend, uitdagend en gepersonaliseerd is en waarbij binnen alle 
vakken motivatie van de leerling aandacht krijgt. Ouders en leerlingen hebben een 
stem in het hele proces.  

 
Opbrengsten 
2.1 In 2017 is een gevalideerde visie over gepersonaliseerd leren ontwikkeld. 
2.2 Op basis van de gevalideerde visie op het vmbo wordt het opgestelde projectplan 

uitgevoerd. 
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Meetinstrument 
Projectplan en de managementrapportages. 
 
Strategisch doel 
3. Binnen alle deelscholen bieden we onderwijs dat aansluit op de individuele mogelijk-

heden van elke leerling. 
 

Opbrengsten 
3.1 In 2017 is het percentage zittenblijvers kleiner dan in 2016 (2015: 4,7%, 2016 3,6%). 
3.2 Op 1 augustus 2017 is in kaart gebracht welk deel van onze leerlingen onderwijs volgt  

op een ander (hoger/lager) niveau. 
 
Meetinstrument 
Cohortanalyse Qlikview. 
 
 
Ambitie 3 uit het sectorakkoord VO: Eigentijds onderwijs met moderne voorzieningen. 
We willen naar een doorbraak en versnelling in het aanbod van digitaal leermateriaal en 
we willen dat docenten vaardig worden in het samenstellen en toepassen van digitaal 
leermateriaal.  
 
Wat betreft de realisatie van deze ambitie behoort Stad & Esch tot de koplopers in Neder-
land. We beschikken over een zeer moderne ICT-infrastructuur en alle leerlingen en leraren 
beschikken inmiddels over een eigen device. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is 
voor de leerlingen het principe van 'bring your own device' (byod) ingevoerd. Onze ambities 
ten aanzien van infrastructuur en devices zijn volgens plan gerealiseerd en bieden een uit-
stekende basis om onze strategische doelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren en het 
gebruik van digitale leermiddelen de komende jaren waar te maken. Dit alles vanuit de over-
tuiging dat het gebruik van ict en digitale content een belangrijke voorwaarde is om vormen 
van gepersonaliseerd leren voor onze leerlingen mogelijk te maken. Vanuit de visie die Stad 
& Esch heeft geformuleerd ten aanzien van gepersonaliseerd leren worden docenten in staat 
gesteld om digitaal lesmateriaal te ontwikkelen, te arrangeren en aan te schaffen, wordt de 
leerstof uit het curriculum door de docenten herijkt, vindt verdieping plaats en is digitale di-
dactiek eigen gemaakt. 
 
Strategisch doel 
4. Binnen alle vakken is er een uitgewerkte leerlijn. Binnen de leerlijn wordt digitale 

leermateriaal gearrangeerd en wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van digitale 
analysemogelijkheden en de RTTI1-systematiek. 

 
Opbrengsten 
4.1 Uit de leerlingtevredenheidspeiling 2017 blijkt dat meer leerlingen zich uitgedaagd 

voelen in het onderwijs van Stad & Esch. 
4.2 De opbrengsten van het sectieplan worden geanalyseerd. Op basis van de analyse 

worden de doelen van de sectie herijkt. 
4.3 In 2017 wordt voor taal en rekenen gebruik gemaakt van de digitale analyse instru-

menten. 
4.4 In 2017 maken alle vakken in de onderbouw t.b.v. begeleiding en determinatie ge-

bruik van het toetsinstrument RTTI. 
 
Meetinstrument 
De tevredenheid van leerlingen over het programma-aanbod. Meting naar rekenen, taal en 
RTTI en de sectieplannen. 
 
Strategisch doel 
5. Onze elektronische leeromgeving vormt hét platform voor het plannen en organise-

ren van het leerproces van de leerlingen en vormt het communicatieplatform naar 
ouders, leerlingen en medewerkers.  

                                                 
1 Kennistoetsing op de niveaus: Reproductie – Toepassen in bekend context – Toepassen in nieuwe context-inzicht 
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Opbrengsten 
5.1 Het projectplan elo-Magister wordt uitgevoerd. 
 
Meetinstrument 
Onderzoeken naar leerlingtevredenheid, oudertevredenheid en medewerkertevredenheid. 
 
Strategisch doel 
6. Binnen Stad & Esch volgen leerlingen vakken op een hoger niveau. 
 
Opbrengsten 
6.1 In 2017 wordt een gevalideerde visie geformuleerd op basis waarvan een leerling op 

een hoger niveau onderwijs volgt. 
 
Meetinstrument 
Projectplan en managementrapportages. 
 
Strategisch doel 
7. Binnen vakken wordt betekenisvol gebruik gemaakt van digitaal leermateriaal. 
 
Opbrengsten 
7.1. Binnen de sectieplannen wordt de inzet van digitale leermiddelen uiteengezet. 
 
Meetinstrument 
Sectieplannen. 
 
 
Ambitie 4 uit het sectorakkoord VO: Meer aandacht voor brede vorming.  
De opdracht van scholen is breed. Om leerlingen goed voor te bereiden op de wereld van 
morgen moeten we meer aandacht besteden aan niet- cognitieve vaardigheden als sa-
menwerking, creativiteit en ondernemerschap.  
 
Naast de cognitieve vaardigheden hecht Stad & Esch groot belang aan de zelfontplooiing 
van onze leerlingen en aan het ontwikkelen van de voor de 21e eeuw noodzakelijke vaardig-
heden. Vanuit haar missie en visie staat Stad & Esch voor het aanboren van creativiteit en 
het vergroten van het probleemoplossend vermogen van onze leerlingen. Alle leerlingen 
werken aan het ontwikkelen van hun eigen identiteit, een gezonde leefstijl en aan persoonlijk 
leiderschap (levenskunst). 
 
Strategisch doel 
8. Loopbaanleren is verankerd in ons onderwijs.  
 
Opbrengsten 
8.1 Op basis van de gevalideerde visie op loopbaanleren wordt het opgestelde project 

plan uitgevoerd.  
 
Meetinstrument  
Projectplan. 
 
Strategisch doel 
9. Creativiteit speelt binnen alle vakken een rol. 
 
Opbrengsten 
9.1 In 2017 wordt in kaart gebracht waar en op welke wijze creatieve vaardigheden een 

plek hebben binnen het curriculum van de vakken. (probleemoplossend vermogen en 
kritisch denken). 

9.2 1 april 2017 is ons plusdocument2 opgesteld. 
  

                                                 
2 Het plusdocument is een gevalideerde verzamelstaat die weergeeft wat een leerling aan plussen heeft laten zien  
  naast de schoolresultaten (die worden vastgelegd in een diploma met bijbehorende cijferlijst). Het betreft een  
  overzicht van de persoonlijke brede vorming van een leerling. 
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Meetinstrument 
Sectieplannen en plusdocument. 
 
Strategisch doel 
10. Zelfontplooiing en persoonlijk leiderschap zijn voor alle leerlingen betekenisvol.  
 
Opbrengsten 
10.1 In 2017 is een gevalideerde visie op zelfontplooiing én hoe dit een plek heeft binnen  

het curriculum, ontwikkeld. 
 
Meetinstrument 
Projectplan en managementrapportages. 
 
 
Ambitie 5 uit het sectorakkoord VO: Verbinding met de omgeving versterken.  
We willen werken aan een sterkere verbinding tussen de school en de omgeving en goede 
verantwoording naar belanghebbenden zoals ouders.  
 
Stad & Esch wil de verbinding met haar omgeving verder versterken. Ouders en leerlingen 
zijn belangrijke partners van de school. Betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school 
vraagt een grote diversiteit aan mogelijkheden tot participatie. Naast een goede verant-
woording over ons onderwijs willen we deze partners een belangrijke validerende en moge-
lijk soms co-creërende taak geven bij ons onderwijs. Stad & Esch richt nadrukkelijk de blik 
naar buiten en participeert in diverse regionale netwerken zoals Toptechniek in Bedrijf, de 
Zorgcampus, het Ondernemersfonds, ICC-parkmanagement en het werkgeversplatform 
Meppel-Staphorst. 
 
Strategisch doel 
11. Vanuit onze visie op passend onderwijs is er een passend en tijdig ondersteunings-

aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Opbrengsten 
11.1 Op basis van de gevalideerde visie op passend onderwijs wordt het opgestelde pro-

jectplan uitgevoerd.  
11.2 In 2017 wordt tevredenheid onder de ouders en leerlingen die gebruik maken van de-

ze extra ondersteuning in kaart gebracht. 
11.3 De iop's zijn individueel, hebben een relatie met het onderwijs, worden digitaal vast-

gelegd en zijn gekoppeld aan Magister en worden periodiek besproken met leer-
lingen en ouders. 

11.4 Bij een positief besluit in december 2016 vindt m.i.v. 1 augustus 2017 de invlechting 
van het vso in Meppel bij Stad & Esch plaats (zie de bijgevoegde side letter). 

 
Meetinstrument 
Projectplan, managementrapportages en tevredenheidsonderzoeken. 
 
Strategisch doel 
12. Er is een warme overdracht van leerlingen uit het basisonderwijs en van leerlingen 

naar het vervolgonderwijs in het mbo.  
 
Opbrengsten 
12.1 In 2017 wordt de tevredenheid bij de basisscholen over de warme overdracht in kaart 

gebracht. 
12.2 In 2017 wordt de tevredenheid over de warme overdracht bij het mbo in kaart ge-

bracht. 
 
Meetinstrument 
Onderzoek naar de tevredenheid onder de toeleverende basisscholen en het mbo. 
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Strategisch doel 
13. Er is een uitwisselingsprogramma met bedrijfsleven en mbo voor alle docenten uit 

het vmbo en praktijkonderwijs. 
 
Opbrengsten 
13.1 In 2017 vindt in het kader van het eigen leren een medewerkerstage plaats voor alle 

medewerkers Stad & Esch. 
13.2 In 2017 is een visie beschreven over het stagebureau Stad & Esch. 
13.3 In 2017 wordt de tevredenheid over de aansluiting op het vervolgonderwijs en het 

bedrijfsleven bij het bedrijfsleven en het mbo in kaart gebracht. 
 
Meetinstrument 
Projectplannen, onderzoek naar de tevredenheid onder de bedrijven en het mbo. 
 
Strategisch doel 
14. Binnen Stad & Esch handelen we vanuit onze visie op ouderparticipatie en leerling-

participatie. 
 
Opbrengsten 
14.1 Op basis van de gevalideerde visie op ouderparticipatie wordt het opgestelde pro-

jectplan uitgevoerd. 
14.2 Op basis van de gevalideerde visie op leerlingparticipatie wordt het opgestelde pro-

jectplan uitgevoerd. 
 
Meetinstrument 
Projectplannen en tevredenheidsonderzoeken. 
 
 
Ambitie 6 uit het sectorakkoord VO: De docent in positie in een professionele organisatie.  
We gaan het alleen redden als docenten zich (mede) eigenaar voelen van de ontwikkelin-
gen. Dat vraagt om ruimte en vertrouwen in een lerende omgeving en om goed leider-
schap.  
 
Docenten van Stad & Esch beschikken over kennis en vaardigheden om leerlingen uit te da-
gen en te differentiëren in de klas en voelen zich (mede)eigenaar van de ontwikkelingen.  
Stad & Esch heeft de afgelopen jaren structureel geïnvesteerd: 
 
⋅ In de gesprekscyclus met een jaarlijkse beoordeling. 
⋅ In de Expertgroep (als onze invulling van de functiemix). 
⋅ In trainingsprogramma’s die het doel hebben een gemeenschappelijke Stad & Esch taal 

te ontwikkelen rond leiderschap in de meest brede zin van de betekenis: Situationeel 
Leiderschap voor alle leidinggevenden en expertgroepleden en Persoonlijk Leiderschap 
voor alle medewerkers.  

 
De wens om meer professionele autonomie bij leraren te bewerkstelligen, wil Stad & Esch 
bereiken door het invoeren van professionele leergemeenschappen (PLG’s). Binnen de 
PLG’s bestaat een hoge mate van zelfsturing waarmee de medewerkers invulling geven 
aan hun professionele ruimte en die onderdeel uitmaakt van de besturingsfilosofie van 
Stad & Esch. Hiermee wordt Stad & Esch een lerend systeem waarbij er sprake is van een 
permanente prikkel om te leren. Alles draait om de professionaliteit van de medewerkers 
en om kennis en innovatie en om hoe wij met kennis en innovatie omgaan, met als ultiem 
doel steeds beter worden in ons onderwijs en onze kwaliteit. Kennis kent drie onlosmake-
lijk met elkaar verbonden componenten: naast kennisproductie draait het om het absorp-
tievermogen om kennis op te kunnen en willen nemen en om kenniscirculatie, zowel bin-
nen als buiten de organisatie. Stad & Esch is al jaren een opleidingsschool van de Noorde-
lijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 
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Strategisch doel 
15. Alle medewerkers stellen jaarlijks hun doelen t.a.v. persoonlijk leiderschap, hun on-

derwijs, onderwijskwaliteit en pedagogische en didactische vaardigheden. 
Opbrengsten 
15.1 In 2017 is de visie ontwikkeld voor de Stad & Esch Academie.  
15.2 In 2017 wordt in kaart gebracht welk percentage van alle leraren de basisvaardighe-

den beheerst. 
15.3 In 2017 beheersen wordt in kaart gebracht welk percentage van alle leraren tenmin-

ste een van de complexe vaardigheden beheerst. 
15.4 In 2017 wordt in kaart gebracht welk percentage van alle leraren over voldoende ict-

vaardigheden beschikt. 
15.5 Het competentieboek van Stad & Esch wordt gevalideerd en vastgesteld. 
15.6 In de eerste helft van 2017 wordt de visie ontwikkeld van de opleidingsschool voor 

onderwijsassistenten in samenwerking met het Drenthe College. 
 

Meetinstrument 
Projectplan, Qlikview en vier in balans scan Kennisnet.  
 
Strategisch doel 
16. Binnen Stad & Esch wordt vanuit het principe van professionele autonomie en zelf-

sturing gewerkt. 
 
Opbrengsten 
16.1 In 2017 blijkt uit het MTO dat de medewerkers die werkzaam zijn vanuit het principe 

van professionele autonomie en zelfsturing een grotere autonomie ervaren in hun 
werk. 

 
Meetinstrument 
Qlikview en MTO. 
 
Strategisch doel 
17. Het MTO wordt jaarlijks afgenomen als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. 
 
Opbrengsten 
17.1. In 2017 blijkt uit het MTO dat Stad & Esch hoger scoort dan in 2016. 
 
Meetinstrument 
Qlikview en MTO. 
 
Strategisch doel 
18. Voor alle startende leraren is er een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma 

vanuit onze missie, visie en identiteit. 
 

Opbrengsten 
18.1. In 2017 blijkt uit het MTO dat 75% van de startende leraren zich optimaal voorbereid 

en begeleid voelt. 
 
Meetinstrument 
MTO. 
 
Strategisch doel 
19. Via ons wervings-, selectie- en scholingsbeleid zetten we in op een mix van hbo- en 

wo-masteropgeleide leraren.  
 
Opbrengsten 
19.1. In 2017 wordt in kaart gebracht welk percentage van alle leraren over een afgeronde 

masteropleiding beschikt. 
 
Meetinstrument 
Qlikview. 
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Strategisch doel 
20. Om voor het vwo de wetenschappelijke benadering van de lesstof door de leraren te 

stimuleren, is ons doel het percentage wo-masteropgeleide leraren in de bovenbouw 
van het vwo te verhogen.  

 
Opbrengsten 
20.1. In 2017 wordt in kaart gebracht welk percentage bovenbouwdocenten vwo een afge-

ronde masteropleiding hebben gevolgd. 
 
Meetinstrument 
Qlikview. 
 
Strategisch doel 
21. Stad & Esch stimuleert leraren om hun professionaliseringsactiviteiten vast te leggen 

in het Lerarenregister.  
 
Opbrengsten 
21.1 In 2017 wordt in kaart gebracht welk percentage van onze leraren actief deelneemt 

aan het Lerarenregister. 
 
Meetinstrument 
Qlikview. 
 
Strategisch doel 
22. Met on- en onderbevoegde leraren worden resultaatafspraken gemaakt over het be-

halen van de bevoegdheid.  
 
Opbrengsten 
22.1 In 2017 wordt in kaart gebracht welk percentage van de leraren onbevoegd en on-

derbevoegd zijn. 
 
Meetinstrument 
Qlikview. 
 
Strategisch doel 
23. Binnen de gehele bedrijfsvoering wordt gewerkt vanuit het principe van workflow. 
 
Opbrengsten 
23.1 31 december 2017 werkt Stad & Esch voor de alle bedrijfsvoeringsonderdelen Perso-

neel, Financiën en Facilitaire dienst volledig volgens het principe van administratieve 
workflow. 

23.2 In 2017 wordt het projectplan shared services op administratief gebied uitgewerkt. 
 

 
Meetinstrument 
Projectplan en Insite van Afas. 
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4.  Begroting 2017 
 
 
4.1. Uitgangspunten exploitatiebegroting 
 
⋅ Verder versterken van het Eigen Vermogen en de liquiditeit in 2017. 
⋅ De intensiveringen vanuit de meerjarenbegroting zijn opgenomen. 
⋅ De financiële consequenties van het jaarplan 2017 zijn beoordeeld en opgenomen. 
⋅ Het aantal leerlingen per 1 oktober 2016 bedraagt 2233. Dit is een stijging van 65 leer-

lingen ten opzichte van vorig jaar. 
⋅ Het aantal VAVO-leerlingen bedraagt 37, waarvan 22 voltijd en 15 deeltijd. 
⋅ De eenmalige uitkering volgens CAO-VO € 161.306 per 1 april 2017 is in de personele las-

ten verwerkt. Hoewel het Kabinet heeft besloten dit in loonruimte voor 2017 via het zo-
genaamde referentiemodel te zullen compenseren, is binnen de personele inkomsten 
hiermee geen rekening gehouden, omdat nog niet 100% vaststaat hoe de stijging van de 
personele lasten (cao en werkgeverslasten) zullen worden gecompenseerd. 

⋅ De afschrijvingen zijn verhoogd op basis van de investeringsbegroting 2017. 
⋅ De aan het aantal leerlingen gerelateerde kosten zijn kritisch bekeken en waar nodig 

aangepast. 
⋅ Aan alle budgethouders is het budget 2017 uitgevraagd met onderbouwing. 
⋅ Alle kostenrekeningen en budgetten zijn kritisch beoordeeld op realisatie en uitputting. 
⋅ De lening van de ING wordt per kwartaal terugbetaald (€ 500.000, looptijd 48 maanden, 

vanaf 1e kwartaal 2015, de kwartaallast bedraagt € 31.250). 
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4.2. Begroting 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bestuurlijk jaarplan 2017 + begroting  pagina 15 van 21 
december 2016 

4.3 Toelichting op de begroting 
 
4.3.1 Baten 
 
Rijksbijdragen 
De eigen berekening mede gebaseerd op de verwachte financiële mutaties zoals aangege-
ven door de VO-raad (14 oktober 2016) vormt de basis onder de bedragen bij de post Rijks-
bijdragen. De totale vergoeding personele lumpsum bedraagt € 14.298.729 op basis van 
2233 leerlingen. De Rijksbijdrage materieel bedraagt € 2.857.969. In deze materiele vergoe-
ding is een bedrag opgenomen voor gratis lesmateriaal van € 685.264  
(€ 306,88 per leerling). De verwachting is dat er aan overige subsidies OCW een bijdrage 
wordt ontvangen van € 706.973. In deze groep valt onder meer de Lerarenbeurs3 en de 
Prestatiebox4. 
 
Ontvangen doorbetalingen SWV 
De ontvangen doorbetalingen SWV ontvangen wij in het kader van Passend Onderwijs. Wij 
ontvangen een totaalbedrag voor lichte5 en zware6 ondersteuning ter hoogte van € 585.076.  
Op deze ontvangst reserveren wij € 125.000 om extra kosten voor toetsen (€ 45.000) en 
doorverwijzingen (€ 80.000) af te dekken.  
 
Overige overheidsbijdragen en subsidies 
Hieronder vallen voornamelijk de ESF-projecten. Het aantal projecten is de afgelopen jaren 
sterk afgenomen. Wij zijn in 2017 waarschijnlijk bij 1 project penvoerder, hiervoor zijn geen 
baten opgenomen. 
 
Overige baten 
De overige baten bevatten zowel personele als materiele vergoedingen. De baten bestaan 
o.a. uit kostenneutrale baten zoals: kluishuur, ouderbijdragen, schoolreizen en excursies. De 
bijdragen van derden zoals: School of Education, De Ambelt en Vakbondsfaciliteiten zijn hier 
ook opgenomen. 
 
4.3..2. Lasten 
 
Personele lasten 
De lasten zijn gebaseerd op het personeelsbestand van oktober 2016 en vervolgens aange-
past met de te verwachten mutaties. Verder is er o.a. met het volgende rekening gehouden: 
 Vakantiegeld (8 % mei), Eindejaarsuitkering (7,4 % vast + schaal 1-8 variabel gedeelte, 

december). 
 1% opslag voor incidentele kosten € 143.627. 
 Het vervangingsbudget is gehandhaafd op € 270.000. Dit betreft de loonkosten voor 

vervanging van verlof (ziekte, onbetaald ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en 
zwangerschapsverlof). 

 Salarisstijging niet bekend en niet meegenomen.  
 Verhoging pensioenlast niet meegenomen, wordt gecompenseerd. 
 Onvoorziene lasten vervanging van lessen (excursies e.d.). 
 Onvoorziene lasten i.v.m. overwerk OBP. 
 Salarisverhoging volgens schaal € 60.000 vanaf 1 augustus. 
 Eenmalige uitkering volgens CAO-VO € 161.306 per 1 april 2017.  
 
De begrote personeelslast voor lonen en salarissen bedraagt € 14.245.000 
 
  

                                                 
3 Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Op die manier kunnen zij hun   
   deskundigheid vergroten of zich specialiseren. De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren. 
4 De Prestatiebox biedt scholen financiële ondersteuning om de afgesproken streefdoelen uit het Sectorakkoord   
   VO te realiseren. 
5 Het regionale zorgbudget en de reboundmiddelen. 
6 Het budget t.b.v. de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (opp). Dit zijn leerlingen die extra ondersteuning  
   nodig hebben bv. als gevolg van adhd, pdd-nos,  
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Overige Personele lasten 
In deze groep worden uiteenlopende personele lasten begroot voor een totaalbedrag van  
€ 1.104.050. De posten die hieronder vallen zijn o.a.: 
 Cursuskosten € 257.500 (hierin zijn de volgens CAO-VO vastgestelde bedragen OOP  
 € 500 en OP € 600 naar rato aanstelling opgenomen). 
 Extern Personeel € 279.600. 
 Reis- en Verblijfkosten € 48.250. 
 Kosten VAVO7 € 170.000.  
 Administratiekantoor € 85.000. 
 Dotatie spaarvoorziening LBP8 sparen € 60.000. 
 Bedrijfsgezondheidszorg € 32.000. 
 
Uitkeringen 
De uitkeringen (o.a. vergoeding wegens zwangerschapsverlof) zijn opgenomen voor een 
bedrag van € 50.000.  
 
4.3.3. Materiële lasten 
 
Afschrijvingen 
De totale afschrijvingslast bedraagt € 435.000. Dit betreffen de afschrijvingslasten op inves-
teringen uit voorgaande jaren en de nieuwe last op de investeringen welke in 2017 gaan 
plaatsvinden. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten met een totaalbedrag van € 1.100.000 worden voor een groot deel 
veroorzaakt door: 
 Betaalde huren € 166.000 (sporthal, sportvelden, extra danszaal en eigen Rebound). 
 Onderhoudscontracten € 210.000. Dit betreft het onderhoudscontract voor Ezinge. 

Hierdoor zijn we vrijgesteld van reserveren van bedragen voor onderhoud aan het ge-
bouw op het Onderwijspark Ezinge). 

 Energie en water € 294.000.  
 Schoonmaakkosten € 320.000. Er is een contract afgesloten met Asito voor de schoon-

maak. Tevens zijn er hier extra kosten gereserveerd voor eenmalige aanpassingen, zoals 
speciale behandeling van de linoleumvloeren e.d. 

 
Overige instellingslasten 
De begrote kosten voor de groep Administratie- en beheerslasten met een totaalbedrag van 
€ 210.500 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
 Accountantskosten € 23.000.  
 PR en Marketingkosten € 39.000. 
 Beheer en Bestuurskosten € 35.000. 
 Identiteit gebouw € 25.000. Verfraaien en aankleden wanden e.d. 
 Post onvoorzien opgenomen van € 20.000. 

 
In de begrote kosten voor de groep inventaris, apparatuur en leermiddelen € 1.330.010 is o.a. 
rekening gehouden met: 
 Leermiddelen € 596.200 (incl. Injona). De leermiddelen zijn vanaf 2016 aanbesteed bij 

Van Dijk. 
 Kleine inventaris € 13.600. 
 Servicecontracten en Leasecontracten € 56.400. 
 Reproductiekosten € 75.000. 
 Kosten ICT € 435.000. De stijging t.o.v. begroot 2016 € 30.490 wordt voornamelijk ver-

oorzaakt door de stijging van het aantal licenties i.v.m. toegenomen aantal leerlingen. 
 
  

                                                 
7 Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met enkele MBO- 
   instituten. De leerlingen blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun opleiding  
   op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling.  
8 Levensfasebewust Personeelsbeleid. 
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Financiële baten en lasten 
De begrote kosten bedragen in totaal € 10.500. Deze kosten worden o.a. veroorzaakt door 
rentekosten welke betaald moeten worden aan de ING € 15.000 en ontvangen rente op de 
spaarrekening €4.500. 
 Rente over lening groot € 500.000, aflossing vanaf 1e kwartaal 2015. Looptijd 48 maan-

den. 
 
 
4.4 Kengetallen 
 

 
 
 
Leeswijzer kengetallen 
De financiële kengetallen zijn bedoeld om snel informatie te krijgen over het financieel pres-
teren van een school. Deze kengetallen dienen als graadmeter voor het bepalen van de fi-
nanciële positie van de school op de balansdatum.  
 
1. Rijksbijdragen/totale baten 
Dit kengetal geeft aan in welke mate de school afhankelijk is van de rijksbijdrage die op 
grond van het aantal leerlingen wordt vastgesteld. 
 
2. Overige overheidsbijdragen/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de overige overheidsbijdragen en de totale 
baten. Overige overheidsbijdragen zijn bijdragen van gemeenten en andere overheidsinstel-
lingen dan OCW. 
 
3. Overige baten/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen overige baten en de totale baten. Onder 'ove-
rige baten' vallen onder meer de inkomsten uit sponsoring, verhuur, ouderbijdrage en resul-
taat uit deelnemingen. 
 
4. Personele lasten/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de personeelslasten en de totale baten. Dit 
kengetal betreft de grootste kostenpost van een school: de personele lasten. Personeelskos-
ten op kort termijn zijn vaak moeilijk te beïnvloeden. Tijdige sturing op dit kengetal is daar-
om belangrijk. 
 
5. Huisvestingslasten/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen huisvestingslasten en de totale baten. Onder 
de huisvestingslasten vallen onder meer de te betalen huren, kosten aan klein onderhoud, 
energie kosten en schoonmaakkosten. Het kengetal geeft aan hoeveel van de totale lasten 
de geselecteerde school besteedt aan de 'dagelijkse' kosten van de huisvesting. 
  
6. Afschrijvingslasten/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen afschrijvingen en de totale baten. Afschrijvin-
gen zorgen ervoor dat hoge kosten van bijvoorbeeld de aanschaf van een schoolgebouw 
niet als kosten in een jaar vallen. Tijdens de verwachte levensduur van het gebouw wordt ie-
der jaar een klein stukje van de aanschafprijs als kosten in dat jaar genomen. 
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7. Overige lasten/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de overige beheerslasten en de totale baten. 
Onder overige beheerslasten worden de kosten verstaan voor de administratie, inventaris, 
leermiddelen en een aantal 'overige kosten' zoals PR en werving. Dit kengetal geeft weer 
hoeveel de geselecteerde school van de totale lasten besteedt aan materiaal voor de 'dage-
lijkse activiteiten' van de school. 
 
8. Financiële lasten/totale baten 
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de totale materiële lasten en de totale baten. 
Dit cijfer is een 'optelling' van de vorige drie kengetallen: huisvestingslasten/totale baten, af-
schrijvingen/totale baten en overige materiële lasten/totale baten. Het geeft weer welk deel 
van de totale baten de school besteedt aan de totale kosten voor huisvesting, administratie 
en leermiddelen (de niet-personele lasten). 
 
9. Personele lasten/toerekenbare personele baten 
Dit geeft een indicatie hoe de totale personeelslasten zich verhouding tot de toerekenbare 
personele baten. Deze toerekenbare personele baten zijn o.a.: 
 Personele vergoeding OCW 
 Lerarenbeurs 
 Prestatiebox personeel 
 Lichte en zware ondersteuning passend onderwijs 
 De Ambelt vergoeding 
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5.  Investeringsbegroting 2017  
 
 
5.1. Uitgangspunten investeringsbegroting 
 
 De geschatte ruimte in liquiditeit bedraagt € 500.000. 
 In de investeringsbegroting zijn nieuwe investeringswensen voor 2017 opgenomen. 
 Binnen het KMT zijn alle investeringswensen besproken gewogen en geprioriteerd. 
 Er is een investeringsschema i.v.m. de spreiding van de investeringen over het jaar 2016 

i.v.m. de liquiditeit. Dit schema is verwerkt in de liquiditeitsbegroting. 

 
5.2. Investeringsbegroting 2017 
 

 
 
 
5.3. Toelichting op de investeringsbegroting 
 
De spreiding van de investeringen over 2017 op basis van het investeringsschema leidt tot 
een afschrijvingslast van € 32.710. Deze afschrijvingslast is opgenomen in de begroting 2017. 
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6. Communicatieparagraaf 
 
 
Van elkaar weten wat verlangd en verwacht wordt, is onderdeel van onze identiteit en past 
in onze professionele cultuur. In dat kader is het goed stil te staan bij de manier waarop bin-
nen de school gecommuniceerd wordt over het strategisch beleidsplan 2016-2020 en hoe 
eraan uitvoering wordt gegeven. 
 
1. Bij de totstandkoming van het jaarplan werkten directeur-bestuurder, directeur Onder-

wijs en Personeel, deelschoolleiders en stafhoofden nauw samen: de inhoud van het jaar-
plan is afgeleid van het strategisch beleidsplan 2016-2020. 

 
2. Het jaarplan inclusief begroting wordt na bespreking in het MTXL (directeur-bestuurder, 

directeur Onderwijs en Personeel, deelschoolleiders en stafhoofden) en na goedkeuring 
door de Raad van Toezicht door de directeur-bestuurder vastgesteld. De directeur-
bestuurder stelt het jaarplan aan de orde in de GMR. 

 
3. Alle medewerkers zijn via de paperclip op de hoogte gebracht van de vaststelling van 

het jaarplan en begroting. Het plan is in de documentenbibliotheek op de website ge-
plaatst. Tevens is er een informatiebijeenkomst voor medewerkers over het jaarplan en 
de begroting 2017. 

 
4. De deelschoolleiders, stafhoofden en de professionele leergemeenschappen zorgen voor 

een verbinding tussen de team- en PLG-plannen en het jaarplan en besteden regelmatig 
aandacht aan de voortgang. De directeur Onderwijs en Personeel legt hierover verant-
woording af aan de directeur-bestuurder. 
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7. Bestuursbesluit 
 
 
De directeur-bestuurder heeft het jaarplan en de begroting 2017 vastgesteld in de vergade-
ring van 14 december 2016, na goedkeuring door de Raad van Toezicht in zijn vergadering 
van 13 december 2016. Voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht is de be-
groting 2017 op 8 december 2016 besproken binnen de Auditcommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
P.A. de Visser 
directeur-bestuurder 
 


