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1 Verslag van de raad van toezicht 2020 

Algemeen 

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op (voorbereiding en uitvoering van) het 

beleid en bestuur van de bestuurder van het Roelof van Echten College en op de algemene gang van 

zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de raad van toezicht de bestuurder met raad en (waar 

nodig) met daad ter zijde.  

Informatie 

De raad van toezicht werd door de bestuurder periodiek geïnformeerd over de gang van zaken in de 

school en bestuurlijke aangelegenheden door middel van voortgangsrapportages, 

kwartaalrapportages, besluitenlijsten, memo’s, presentaties en mondelinge en schriftelijke 

mededelingen. Daarnaast heeft de voorzitter van de raad voorafgaand aan de vergadering van de 

raad van toezicht een gesprek met de bestuurder over de samenstelling van de agenda voor de raad 

en het doornemen van de algemene gang van zaken betreffende het besturen van de organisatie. 

In het reglement van de raad van toezicht is de werkwijze van de raad van toezicht beschreven en 

vastgelegd. 

Beoordeling functioneren bestuurder en zelfevaluatie raad van toezicht en de relatie met de Wet 

goed onderwijs, goed bestuur en de Code Goed Onderwijsbestuur. 

 

De Wet goed onderwijs en de Code Goed Onderwijsbestuur is door de raad uitgewerkt in het in 2012 

vastgestelde Toezichtskader Raad van toezicht Roelof van Echten. Er is inmiddels een nieuwe Code 

Goed Onderwijsbestuur ontwikkeld. Het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder, dhr. A. 

Weishaupt. De statuten borgen de werkingssfeer van de stichting binnen de daarvoor geldende 

wettelijke kaders. Er zijn geen afwijkingen op de omgang met de code Goed Bestuur. 

 

De raad van toezicht vervult zijn werkgeversrol door jaarlijkse functioneringsgesprekken met de 

bestuurder te voeren. Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder vond plaats op 9 

december 2020. Daarnaast hebben de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder 

regelmatig overleg in het kader van de voortgang van ontwikkelingen binnen de stichting. 

 

De raad van toezicht controleert een rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige 

besteding van middelen door een koppeling te maken tussen de afgesproken investeringen en de 

jaarcijfers. De raad van toezicht constateert dat in het verslagjaar middelen rechtmatig verworven 

zijn en de besteding van middelen ten gunste van het onderwijs hebben plaatsgevonden. 

 

Benoeming externe accountant 

In 2020 heeft van Ree accountants de controle wederom uitgevoerd. 

In 2018 heeft een procedure plaatsgevonden waarin de accountant voor de boekjaren tot en met 

2021 is geselecteerd. Van Ree is in deze procedure naar voren gekomen als beste keuze en als 

zodanig benoemd door de raad van toezicht. Het boekjaar 2020 is het derde jaar waarover Van Ree 

accountants de accountantscontrole uitvoert. In november 2020 heeft een interim controle 
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plaatsgevonden en begin 2021 zijn de voorzieningen gecontroleerd. De raad is van de uitkomsten op 

de hoogte gesteld. 

 

In de vergadering van 23 juni 2020 heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven het het 

bestuursverslag en de jaarrekening over 2019. Ook is in dezelfde vergadering goedkeuring gegeven 

op de (school)jaarbegroting van 2020-2021. 

Onafhankelijkheid 

Alle leden van de raad van toezicht hebben zitting in de raad van toezicht zonder last en ruggespraak. 

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar besproken dat dit met nadruk ook geldt voor het lid van 

de raad van toezicht dat op voordracht van de Medezeggenschapsraad benoemd is.  

Besproken Onderwerpen 

Aan de orde kwamen onder meer de volgende onderwerpen: 

▪ Jaarverslag (inclusief Jaarrekening) en accountantsverslag 2020  

▪ Begroting 2020/2021 

▪ Jaarrekening 2019 

▪ Statuten en directiereglement 

▪ Huisvesting onderwijs in Hoogeveen 

▪ Samenwerking RvEC / RSG Wolfsbos 

▪ Schooljaarresultaat 2019/2020 

▪ Bezoldigingsklasse WNT 

▪ Strategisch Beleidsplan 

▪ Vergoeding en indexering RvT 

▪ Corona 

 

In haar vergadering van 23 juni 2020 heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven op het 

bestuursverslag en de jaarrekening over 2019. Ook is in dezelfde vergadering goedkeuring gegeven 

op de (school)jaarbegroting 2020-2021. 

Samenstelling 

De samenstelling per 31 december 2020 is als volgt: 

De heer J.J. Mastwijk, voorzitter 

Mevrouw M. van Zadelhoff, lid 

De heer K. de Groot, lid 

De heer R. van Lambalgen, lid 

De heer A. Boelen, lid 

 

Auditcommissie raad van toezicht 

De heer J.J. Mastwijk 

De heer K. de Groot 

Onderwijscommissie raad van toezicht  

De heer A. Boelen 

De heer R. van Lambalgen 
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Remuneratiecommissie raad van toezicht 

De heer J.J. Mastwijk 

Mevrouw M. van Zadelhoff 

 

Vergoedingen leden raad van toezicht 

De raad van toezicht gaat uit van het voor 2020 geldende maximale bedrag voor de WNT van  

€ 157.000,- (daarmee recht doend aan de 10 complexiteitspunten) en daarvan voor de leden van de 

raad van toezicht geen 10% te nemen maar 3%. De vergoeding voor een lid komt dan op € 4.710,- 

(all-in; geen aanvullende vergoeding voor een commissie en ook niet voor reiskosten). De vergoeding 

voor de voorzitter te bepalen op 1,5 keer dat bedrag ofwel € 7.065 all-in. Ingaande 1-1-2020 en per 

1-1-2021 aan te passen aan de inflatiecijfers. 

Nevenfuncties  

Naam  Functie en nevenfuncties 

 

De heer J.J. Mastwijk 

(voorzitter) 

Voorzitter bestuur LOH Radio Hoogeveen 

Voorzitter Stichting Aardwarmtecluster Koekoekspolder 

Voorzitter Rekenkamercommissies gemeente Meppel, Staphorst, 

Steenwijkerland en Westerveld (personele unie) 

Lid Rekenkamercommissie gemeente Almelo 

Mevrouw M. van 

Zadelhoff 

Jurist werkzaam bij Preadyz B.V.  
Ambtelijk secretaris van de Commissie van Beroep voor Examens 
Fricolore  

De heer K. de Groot Directeur SSO-Noord, ministerie van OCW 

Lid curatorium EMFC Rijksuniversiteit Groningen 

Lid raad van toezicht Noordkwartier te Appingedam 

De heer R. van 

Lambalgen 

Voorzitter RvT Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 

De heer A. Boelen Zelfstandig adviseur onderwijs-jeugd 

Medewerker/sparringpartner Stichting Gedragswerk 

Bestuurslid Stichting CominBeeld 

Bestuurslid Janneke Waalkens Foundation 

 
De bestuurder had in het verslagjaar de volgende nevenfuncties: 
     

• Voorzitter CDA afdeling Westerveld 

• Directeur Planetron Dwingeloo 

• Lectoraat Professionele Onderwijsidentiteit, NHL Stenden 
 
De raad van toezicht constateert, dat er zich geen situaties met tegenstrijdig belang hebben 

voorgedaan.  
 

J.J. Mastwijk, 

Voorzitter raad van toezicht 
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2 Bestuursverslag 2020 

2.1 ALGEMEEN 

Bedrijfsprofiel Roelof van Echten College te Hoogeveen 

Doel van de stichting Roelof van Echten College (statutair gevestigd te Hoogeveen, Sportveldenweg 

20), is het geven van christelijk voortgezet onderwijs in Hoogeveen gericht op algemeen 

maatschappelijke vorming, persoonlijke ontplooiing en beroepsvoorbereiding, als bedoeld in de Wet 

op het Voortgezet Onderwijs. Het Roelof van Echten College biedt onderwijs aan zo’n 2.000 

leerlingen. Wij bieden onderwijs aan leerlingen in praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. 

 

Missie & visie 

Het Roelof van Echten College is een scholengemeenschap met christelijke waarden en normen. 

Deze waarden zijn vertaald naar vijf duidelijke beloften aan onze leerlingen en hun 

omgeving. Wij zijn een plek voor iedereen. Ieder kind is bij ons welkom. Wij creëren 

kansen. Wij kunnen elk kind volop kansen bieden samen met onze Eduwiekpartners, 

afgestemd op behoeften, wensen en de ontwikkeling van onze leerlingen. 

En wij beloven dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Wij werken relatiegericht en 

in dialoog met alle betrokkenen. We zorgen voor goed onderwijs ter voorbereiding op 

een succesvolle toekomst. 

 

Ons onderwijs gaat om meer dan het halen van een diploma. Onze school is een leefomgeving 

waar zowel leerlingen, ouders als personeel betrokken zijn en meedoen. 

Door te doen, waar te nemen en er weer van te leren. Hiervoor bieden we uitdaging 

en ondersteuning in een veilige en vertrouwde omgeving op onze locaties Bentinckspark 

en Voltastraat. Zo kunnen we een succesvolle leerloopbaan garanderen voor 

ieder kind op weg naar een succesvolle toekomst. Leerlingen met zorg voor de wereld, 

zelfbewust met hun eigen kompas en met hun kwalificatie op zak. Een succesvolle 

leerloopbaan voor ieder kind. Dat belooft het Roelof van Echten College! 

 

Op onze school willen we ieder kind passend onderwijs aanbieden dat aansluit bij zijn of haar 

ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast bieden we verschillende trajecten aan, die de overgang naar het 

vervolgonderwijs gemakkelijker maken. Om dit te bereiken werken wij samen met het 

basisonderwijs, speciaal onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. En bieden wij onze 

medewerkers een professionele omgeving waarin ook zij kunnen leren en groeien. Een succesvolle 

leerloopbaan voor ieder kind. Ouders, medewerkers en samenwerkingspartners mogen onze 

organisatie aanspreken op deze verantwoordelijkheid! 

Onze identiteit 

Het Roelof van Echten College is een christelijke school. Vanuit onze christelijke identiteit willen we 

een school zijn die zich kenmerkt door positieve toekomstverwachtingen en vertrouwen dat het 

zinvol is, blijvend te investeren in de leerling en de eigen professionaliteit. De school wil met 

leerlingen spreken over levensvragen en met hen samen vorm geven aan vieringen. Verder zien wij 



 

 

JAARVERSLAG 2020 7 

 
 

het als onze taak de leerlingen te vormen tot mensen die vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar, in 

het leven en in de toekomst. 

Onze visie 

Het Roelof van Echten College wil een school zijn die passend onderwijs biedt voor ieder kind. Of het 

kind nu meer intellectuele uitdaging nodig heeft of juist extra begeleiding op inhoudelijk of sociaal-

emotioneel gebied. Het Roelof van Echten College wil dat een kind zo goed mogelijk terechtkomt. 

Dat het moeiteloos doorstroomt naar het vervolgonderwijs. Of een passende baan vindt die aansluit 

bij zijn of haar capaciteiten en interesses. Maar ook dat een kind een diploma haalt waar de 

arbeidsmarkt behoefte aan heeft en dat het een volwaardige deelnemer wordt van onze 

maatschappij. 

 

Het Roelof van Echten College wil te boek staan als een zeer goede school. Niet alleen bij ouders en 

leerlingen. Wij vinden het even zo belangrijk dat onze werknemers het Roelof van Echten College 

beoordelen als een goede werkgever.  

Een werkgever door wie zij worden gehoord, die hen de mogelijkheid biedt zich breder te 

ontwikkelen en die hen uitdaagt vernieuwend bezig te zijn. Bovenstaande visie vraagt van het 

management en van de medewerkers van onze school ondernemend en professioneel gedrag. 

Onze strategie 

Het Roelof van Echten College is ONDERNEMEND 

Wij nemen onze maatschappelijke opdracht serieus. Daarom luisteren wij naar de behoeften van 

ouders en leerlingen, van de aanleverende basisscholen en van onze ‘afnemers’ in het 

vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zodat wij in ons onderwijsaanbod hier alert op 

kunnen reageren. Vanuit deze ondernemersvisie handelen wij proactief door het initiatief naar ons 

toe te trekken en samenwerking te zoeken met basisonderwijs, het vervolgonderwijs en het 

bedrijfsleven. Ondernemende initiatieven die ontstaan in de clusters en afdelingen worden 

gewaardeerd en aangemoedigd. 

 

Het Roelof van Echten College is PROFESSIONEEL 

Het Roelof van Echten College is een lerende school, die luistert naar medewerkers en hen betrekt bij 

ontwikkelingen. Medewerkers krijgen de kans om zich breder te ontwikkelen en om vernieuwend 

bezig te zijn. Dat doen we door taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te 

leggen en te vertrouwen op de ondernemende kracht van onze professionals. Dat vraagt van 

leidinggevenden dat zij in staat zijn om gespreid leiderschap vorm te geven en docenten te faciliteren 

bij het pakken van hun rol. We bieden een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is voor leren 

en groei. Leren en ontwikkelen doe je per definitie met elkaar. We investeren daarom in het vormen 

van professionele leergemeenschappen waarin we samen analyseren, onderzoeken, andere 

denkbeelden toelaten en verbeteren. Van individuele scholing kunnen leerlingen en collega’s 

profiteren als we nieuwe inzichten met elkaar delen. Best practises uitwisselen, intervisie, bij elkaar 

in de klas kijken en elkaar feedback geven is belangrijk.  

 

Ons Strategisch Beleidsplan is aan het einde van de planperiode. In 2020 is een nieuw Strategisch 

Beleidsplan ontwikkeld.  
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Onze organisatie 

De organisatie wordt gekenmerkt door een matrixstructuur (zie afbeelding 1). Deze structuur maakt 

het mogelijk dat taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk laag in de organisatie worden 

belegd en dat er een professionele dialoog wordt gevoerd over onderwijsinhoud en –organisatie. De 

clusters en afdelingen worden aangevoerd door cluster- en afdelingsleiders; dit zijn LD-docenten 

(docent excellent) met extra taken. Met de invoering van de matrix is de functie van sectordirecteur 

vervallen en gewijzigd in onderwijsdirecteur. De positie van onderwijsdirecteur is in 2020 interim 

ingevuld door twee parttime onderwijsdirecteuren. Er wordt gestreefd naar een nieuwe vaste 

benoeming op de positie in 2021. De directie wordt benoemd door de bestuurder. Samen vormen zij 

het directieteam, waarbij de bestuurder voorzitter is. De bestuurder wordt benoemd door de Raad 

van toezicht.  

 

Het lerarentekort heeft uiteraard onze aandacht. We maken teamfoto’s van de clusters en de 

aanstaande personele ontwikkelingen. Hiermee kunnen we anticiperen op ontwikkelingen op 

personeel gebied. Het doel is om daarmee in de toekomst voldoende gekwalificeerde docenten te 

hebben in de volle breedte van ons onderwijs.  

De convenantsmiddelen hebben positief bijgedragen aan werkdrukverlichting en de opleiding en 

ontwikkeling van genoemde docenten. 
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Afbeelding 1 Matrixorganisatie Roelof van Echten College 

Organisatieontwikkelingen 

Het Roelof van Echten College heeft in 2020 gewerkt aan de expliciteren van haar visie en missie in 

nieuw Strategisch Beleid. Het onderwijs en de daarmee samenhangende huisvesting is in de 

afgelopen jaren vernieuwd om beter passend onderwijs te kunnen leveren en ons motto: “een 

succesvolle leerloopbaan voor ieder kind” te realiseren. Dat doel bereiken we het best door de regie 

voor het onderwijs en de begeleiding bij de professionals te leggen.  
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In 2020 is op de locatie Voltastraat gestart met een nieuwe inrichting van het onderwijs. Het project 

Samen Werken aan Goed Onderwijs heeft geleid tot een vernieuwing van het onderwijs voor het 

vmbo, waarbij invulling wordt gegeven aan de vijf uitgangspunten van ons onderwijs. Op locatie 

Bentinckspark wordt in het kader van het project Samen voor Goed Onderwijs voor het schooljaar 

2021-2022 gewerkt aan een vernieuwing. De school-brede organisatiedagen zijn benut om met alle 

medewerkers te werken aan het verbeteren van het onderwijs. De matrix organisatie maakt dat de 

professional de ruimte krijgt en aan zet is. 

 

In alle lagen van de organisatie zijn intensieve gesprekken gevoerd over ons onderwijs, 

samenwerking en (gespreid) leiderschap.  

Het doel van dit meerjarige traject is om te komen tot een cultuurverandering gekenmerkt door 

zichtbaar (ander) gedrag, waarmee we onze idealen verwezenlijken.  

 

Het Roelof van Echten College bevindt zich in een krimpregio. De komende jaren zal het totale aantal 

leerlingen in het voortgezet onderwijs in Hoogeveen verder dalen. Om in de toekomst een breed en 

hoogwaardig onderwijsaanbod te kunnen waarborgen, hecht het Roelof van Echten College waarde 

aan goede samenwerking met het openbaar voortgezet onderwijs in Hoogeveen. In het verslagjaar 

heeft het bestuur daarom een vervolg gegeven op het actief zoeken naar samenwerking met deze 

onderwijspartner. Ook vanuit de overtuiging dat het bieden van het beste thuisnabij onderwijs voor 

ieder kind in de regio, samenwerking noodzakelijk is.  

 

Daarnaast waren het realiseren van de jaarplannen, de borging van onze onderwijskwaliteit en het 

uitwerken van de plannen voor betaalbare onderwijsvernieuwing belangrijke onderwerpen die 
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uitgebreid aandacht hebben gehad binnen het Roelof van Echten College. In de volgende 

hoofdstukken zijn deze items als rode draad terug te vinden in de verschillende activiteiten.  

Code Goed Bestuur 

De VO-raad heeft in 2020 een nieuwe Code Goed Bestuur ontwikkeld. De Code is onderwerp van 

gesprek geweest met de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft daarmee inzicht gekregen in 

de wijzigingen in de Code Goed Bestuur. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd op de naleving van 

de code Goed Bestuur. 

 

Bestuursonderzoek Inspectie 

Op 5 oktober 2020 heeft de Inspectie een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek 

uitgevoerd bij het Roelof van Echten College. De stichting zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking 

komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege Corona heeft de 

Inspectie echter het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. 

 

Op basis van een analyse van de beschikbare informatie heeft de Inspectie haar onderzoek beperkt 

tot een prestatieanalyse en een gesprek met de bestuurder en de bestuurssecretaris. Tijdens het 

gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en 

verbeterd. Daarnaast is gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen. 

Verder ging het gesprek over hoe het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het 

verzorgen van afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. Ten 

slotte is ook de financiële situatie kort aan de orde geweest. 

 

Tijdens het onderzoek is door de Inspectie geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij 

het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 

2020-2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip 

plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023. 
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2.2 ONDERWIJS 

 

Het Roelof van Echten College is een brede school voor voortgezet onderwijs. Ons onderwijs is 

gericht op talentontwikkeling van leerlingen, waarbij de leerling gedurende zijn onderwijsloopbaan 

steeds meer regie op zijn eigen leerproces kan nemen. Wij willen dat onze leerlingen: 

 

- Actief, samenwerkend en zelfstandig leren;  

- Onderzoekend en betekenisvol leren; 

- Breed gevormd worden; 

- Gevormd worden tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers.  

 

In ons onderwijs hebben we vijf uitgangspunten geformuleerd, namelijk: 

1. De leerling wordt gekend 

2. De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces 

3. Ons onderwijs gaat om meer dan het halen van een diploma 

4. Leerlingen krijgen onderwijs op maat 

5. Ons onderwijs vindt plaats binnen en buiten de school 

 
Op onze school staat het talent van de leerling centraal. We gaan uit van de kracht van betekenisvol 

onderwijs; onderwijs dat gericht is op kwalificatie, identiteitsontwikkeling en socialisatie. De leraar is 

niet alleen de gever en de leerling niet alleen de ontvanger van onderwijs. De leerling geeft mee 

vorm aan de lessen. De sleutel om dit te bereiken ligt bij de professionele docent. Wij willen passend 

onderwijs bieden voor ieder kind. Dat doen we door differentiatie in en buiten de les, gemengde 

arrangementen met onze Eduwiek-partners (Ambiq en RENN4) en ondersteuning vanuit het 

Expertisecentrum. 

 

De identiteit van de school is drager van onze hele organisatie. De relatie tussen ons handelen en 

onze identiteit vraagt om continue reflectie. Identiteitsdagen – met onze partners uit basisonderwijs 

en het mbo - dragen daaraan bij. Het dagelijkse gesprek over levensvragen en levenshouding is 

echter de basis. Zowel in speciaal daarvoor geprogrammeerde momenten als in willekeurige lessen, 

bijeenkomsten en vergaderingen. 

 

Het jaar 2020 was een bewogen jaar voor het onderwijs. Op 2 maart werd het eerste bericht over 

corona verspreid door onze school. De strekking was toen nog: 

- Was regelmatig en grondig je handen.  

- Ben je verkouden? Gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.  

- Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. 

 

Twee weken later op 16 maart ging Nederland in een lockdown en werd het onderwijs op afstand tot 

aan de zomervakantie de norm. Alle buitenschoolse activiteiten, zoals een kampweek of 

buitenlandreizen gingen niet meer door. Het Centraal Examen ging niet meer door en het 

Schoolexamen bepaalde de diploma uitslag. Daarnaast zijn er wijzigingen geweest in de verschillende 

PTA’s, om er voor te zorgen dat de leerlingen onder de omstandigheden van corona ook een 

kwalitatief goed examen konden afleggen. Onze docenten hebben bergen verzet om het onderwijs 

op afstand zo in te richten dat leerlingen het onderwijs kregen waar zij recht op hebben. We hebben 
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onderzoek ('Evaluatie onderwijs op afstand') gedaan naar hoe leerlingen, ouders en docenten dit 

hebben ervaren. 

Circa 75% van de leerlingen vindt dat ze goede uitleg kregen van docenten tijdens de online lessen. 

Het mentoraat scoort heel goed; bijna 85% van de leerlingen vindt dat ze goed contact hadden met 

hun mentor. Ook in de toelichtingen staan veel complimenten voor mentoren.  

Ouders gaven een vergelijkbaar beeld. Er waren ook kritische geluiden. Praktische opdrachten waren 

lastig uit te voeren. Bovendien maken ouders zich zorgen over het gebrek aan sociale contacten van 

hun kinderen. De goede begeleiding, betrokkenheid en bereikbaarheid van docenten verdient ook 

een compliment, evenals de snelle omschakeling van de school naar onderwijs op afstand. Verder 

complimenteren ouders hun eigen kinderen met het harde werken, hun best doen, groei in 

zelfstandigheid en zijn ze trots. 

Een overgroot deel van de docenten geeft aan wekelijks zo'n 1 à 2 uur online les te hebben gegeven 

aan een klas, waarbij de instructietijd gemiddeld tussen de 15 en 30 minuten lag. Ruim 10% van de 

docenten probeerde zoveel mogelijk hetzelfde les te geven als in een normale situatie. Voor het 

verwerken van de leerstof lieten zij de leerlingen vooral veel opdrachten maken. Ook werden 

leerlingen gestimuleerd om elkaar te helpen en samen te werken. Verder geven docenten aan het 

lastig te vinden om tot uitdagende lesdoelen te komen in het online onderwijs. Bovendien hebben 

docenten zich zorgen gemaakt om privacyaspecten, zowel als het gaat om henzelf als om leerlingen. 

 

Samen Werken Aan Goed Onderwijs (SWGO) 

Tot aan de zomervakantie is er hard gewerkt om op de Voltastraat ons onderwijs zodanig vorm te 

geven dat de pedagogische kwaliteit in stand blijft en leerlingen onder andere meer keuzevrijheid en 

verantwoordelijkheid krijgen. Naast lessen en een keuzeprogramma zullen de docenten meer 

coaching en begeleiding bieden. De start was na de zomer 2020. Aan de basis van SWGO ligt de visie 

van de school. Dit is verwerkt in het onderwijs. Zo leren we onze leerlingen beter kennen door ons 

versterkt mentoraat met drie momenten in de week. We werken met leerdoelen en geven leerlingen 

feedback door middel van RTTI-toetsen. Leerlingen hebben hiervan overzichten, zodat zij kunnen 

zien waar ze staan in hun leerproces. Met ondersteuning van de mentor wordt de leerling meer 

eigenaar van het eigen leerproces en is er maatwerk mogelijk voor elke leerling.  

In de eerste evaluatie geeft 90% van de leerlingen aan op de stelling mijn mentor kent mij, ik voel mij 

op mijn gemak in de klas, mijn mentor geeft mij vertrouwen in wat ik kan, dat dit zo is! Docenten 

geven aan dat het mooi is dat er 3 mentormomenten zijn, zodat het groepsproces daardoor beter in 

beeld is. In de loop van schooljaar 2020/2021 wordt leerjaar 1 verder geëvalueerd en bijgeschaafd. 

De inrichting van leerjaar 2 wordt ontwikkeld, zodat hier in schooljaar 2021/2022 gestart kan 

worden. Met ingang van 16 december sloten de scholen wederom (met uitzondering van enkele 

categorieën). Dit bemoeilijkt de uitvoering van enkele essentiële onderdelen uit SWGO. Hierover 

volgend jaar meer. 

 

Prestatiebox 

 

Jaarlijks vanaf 2012 wordt er een bedrag per leerling boven op de lumpsum ontvangen. Deze gelden 

zijn onder andere besteed aan de onderwerpen wetenschap en techniek en talentontwikkeling. Met 

ingang van 2021 zal tweederde deel van het geld nog worden toegevoegd aan de lumpsum, het 

overige deel zal worden ingezet voor niet behaalde doelstellingen uit het sectorakkoord. 
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Sterk Techniek Onderwijs 

 

Vorig schooljaar is er een start gemaakt met het project Sterk Techniek Onderwijs. In samenwerking 

met het RSG Wolfsbos, Alfa College en de Vrienden van Techniek Hoogeveen wordt er een impuls 

gegeven aan techniekonderwijs. Met behulp van een vier jarig activiteitenplan wordt er op allerlei 

gebieden vernieuwd en verbeterd. Een mooi voorbeeld hiervan is de E-werkplaats.  

 

Binnen dit project wordt er gewerkt aan verschillende onderwijsprogramma’s. Zo wordt er 

lesgegeven door onze leerlingen op een basisschool. Er wordt gewerkt aan een programma dat 

geschikt is voor de E-werkplaats, waarin leerlingen leren een vlog op te nemen en te bewerken. Op 

verschillende vlakken wordt er binnen dit project gewerkt om meer leerlingen te enthousiasmeren 

voor techniekonderwijs. 

 

Leermiddelenbeleid 

In februari is een startbijeenkomst geweest om tot een eerste aanzet te komen voor 

leermiddelenbeleid op de Voltastraat. Het doel is om het beleid te laten bijdragen aan 

onderwijsontwikkeling, betaalbaarheid van leermiddelen en digitalisering van het onderwijs. Door 

onder andere corona, de veranderde omstandigheden van de examens heeft dit nog geen verdere 

doorgang kunnen hebben. In schooljaar 2021/2022 of eerder als de omstandigheden dit op een 

goede manier toelaten, wordt dit opgepakt. 

 

Rendementen 

Digitale systemen als SOM, Cum Laude en Vensters voor Verantwoording bieden de gelegenheid de 

resultaten van het onderwijs en begeleiding nauwlettend te volgen en bij te sturen. Een overzicht 

van onze resultaten: 

 

Taal –en rekenbeleid 

Taal- en rekenen zijn voorwaardelijk voor studiesucces en daarom wordt er ruim tijd ingeruimd voor 

lessen op het Roelof van Echten College. Wij vinden rekenen, net als begrijpend lezen voorwaardelijk 

voor studiesucces. We bieden leerlingen een programma aan om aan het einde van klas 2 in het 

vmbo en aan het einde van klas 3 op het eindniveau te zitten. Aan het begin van elk schooljaar wordt 

doormiddel van een toets gekeken op welk niveau de leerling zit. Aan de hand van de uitslag wordt 

het programma ten aanzien van rekenen voor de leerling bepaald. Het beleid op beide locaties wordt 

in 2021 herzien. 

 In 2018 is op Bentinckspark het digitale programma “Muiswerk” ingevoerd om begrijpend lezen te 

stimuleren, naast het invoeren van momenten voor “vrij lezen”. Op de Voltastraat is het leeskwartier 

ingevoerd, waardoor leerlingen elke dag een kwartier uit een leesboek lezen. 

 

Onderwijsresultaten vmbo, havo en vwo 

In het verslagjaar is er opnieuw hard gewerkt aan de opbrengsten. Alle opleidingen hadden het basis-

arrangement van de inspectie, wat betekent dat het kwaliteitsoordeel van de inspectie voor alle 

opleidingen voldoende is. Met name het bovenbouwsucces van de havo blijft aandachtspunt. O.a. 

door het versterkt mentoraat en examentraining wordt het bovenbouwsucces beïnvloed. De norm 

voor het bovenbouwsucces is door de inspectie (voor alle scholen) aangepast voor de havo. Deze 

was (landelijk) 80% en is opgehoogd naar 82%. 
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De onderbouwsnelheid en de onderwijspositie worden per locatie berekend en gelden voor de 

opleidingen van die locatie. De aansluitingsprojecten vmbo-mbo, po-vo en mavo-havo zijn erop 

gericht om de talenten van leerlingen tot hun recht te laten komen. 

Onderwijsresultaten vmbo 
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Onderwijsresultaten vmbo gt, havo, vwo 

 
 

 
 

Definities 
Onderwijspositie: Bevinden de leerlingen zich na twee jaar op de plaats die men mag verwachten? 
 
Onderbouwsnelheid: Hebben de leerlingen zonder doublures de onderbouw doorlopen? 
 
Rendement bovenbouw: Hoe lang doen leerlingen over de bovenbouw, waarbij afstroom geldt als zittenblijven?                 
 
CE-cijfer: gemiddeld cijfer voor het Centraal Examen 
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Praktijkonderwijs 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 JAARVERSLAG 2020 

 
 

Tevredenheid 

 

Voltastraat: 

 
 

Bentinckspark: 
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Voltastraat:  

 
 

Bentinckspark: 

 
Oudertevredenheid 

Voltastraat: 
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Bentinckspark: 

 
 

Voltastraat 

Onderstaande tabel geeft aan waar leerlingen van PrO naartoe zijn uitgestroomd na 2017-2018. 

  
 

• Daarnaast heeft schooljaar 19/20 onze school voor het eerst het diploma praktijkonderwijs 
uitgegeven (is verplichting vanaf komend jaar). In 2020 hebben 7 leerlingen dit gehaald. 
Deelname was vrijwillig, alle kandidaten die mee hebben gedaan hebben het gehaald.  

• 10 leerlingen (32%) hebben schooljaar 19/20 hun entreeopleiding gehaald bij ons op school.  
• 16 leerlingen (53%) zijn uitgestroomd na het behalen van een (branche)certificaat met civiele 

waarde. 
• 45% van de leerlingen in 19/20 is uitgestroomd naar arbeid en heeft een baan.  
• 48% van de leerlingen in 19/20 is uitgestroomd richting een vervolgopleiding of een bbl-

opleiding (arbeid en leren). 
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Bentinckspark 

 
 

Onderwijs- en ondersteuningsaanbod 

Naast basisondersteuning en extra ondersteuning biedt het Roelof van Echten College ook speciale 

arrangementen. De dakpanklas VMBO/PRO biedt mogelijkheden aan leerlingen van het 

praktijkonderwijs om na klas 1 over te stappen naar het VMBO. Om voor een succesvolle 

leerloopbaan te zorgen en onderwijsachterstanden te voorkomen, krijgen leerlingen die vanwege 

een beneden gemiddelde intelligentie leerachterstanden op meerdere leerdomeinen hebben, les op 

het niveau BB in een kleine groep met aanpassingen in het lesaanbod en de lessentabel. In de 

bovenbouw volgen deze leerlingen het leerwerktraject. Ook biedt het Roelof van Echten College aan 

kinderen met gedragsproblemen een LWOO-traject in een aparte setting. In 2016 is LWOO 

geflexibiliseerd, waardoor leerlingen eerder terugkeren in het reguliere onderwijs. Ook een LWOO-

leerling kan zijn VMBO-traject nu in vier jaar afronden. Indien nodig kunnen leerlingen die gedurende 

maximaal 12 weken een time-out nodig hebben worden nu opgevangen door VSO De Atlas. Op beide 
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onderwijslocaties is studiehulp, een verzuimlokaal, remedial teaching en nog veel andere vormen 

van basisondersteuning beschikbaar.  

 

Het Roelof van Echten College heeft een hoogbegaafdenbeleid, genaamd het Deltaprogramma. In 

2020 is er vervolg gegeven aan de TOP-training, een motivatietraining voor onderpresteerders.  Op 

deze wijze willen we voorkomen dat onderpresteerders onderwijsachterstanden oplopen of onnodig 

afstromen. Onderpresteerders uit HAVO en VWO hebben in het verslagjaar een TOP-training 

gevolgd.  Verder heeft een aantal leerlingen gewerkt aan een individueel project gedurende twee 

lesuren per week of meer.  

 

Op het VMBO is samen gewerkt om goed onderwijs vorm te geven. In 2019-2020 is een pilot bij 

praktijkonderwijs uitgevoerd. De leerlingen en docenten zijn hier tevreden over. Verdere 

detailplannen zijn uitgewerkt. In 2020 is begonnen met de uitvoering van de plannen in leerjaar 1 

van het VMBO.  

Leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit verschillende uitstroomrichtingen: Zorg & Welzijn, 

Dienstverlening en producten (richting Techniek of Dienstverlening) en Voertuigentechniek.  

Op het praktijkonderwijs worden alle branches aangeboden (van groen en horeca tot metaal en 

bouw). De leerlingen halen branchegerichte certificaten of een diploma MBO niveau 1. Op HAVO en 

VWO kunnen stromen worden gekozen: Technasium, Gymnasium, Kunst en Sport. In deze stromen 

wordt samengewerkt met bedrijven, kunstinstellingen, volleybalvereniging Olhaco en betaald 

voetbalorganisatie PEC Zwolle. 

Op beide locaties zijn gemengde brugklassen. Leerlingen met een gemengd advies krijgen hier de 

kans onderwijs op het hoogste niveau te volgen. De leerlingen worden getoetst op twee niveaus. 

Kader+ is ook een van onze mogelijkheden. Leerlingen doen dan examen op VMBO-kader niveau, 

met een of meer vakken op TL-niveau.  

 

Kwaliteitsborging 

Al enkele jaren werkt het Roelof van Echten College met een kwaliteitsplan om zodoende onze 

kwaliteitszorg te borgen. Op basis van de kaderbrief van het bestuur maken de clusters en afdelingen 

hun jaarplannen. Op het moment dat de kaderbrief grotendeels klaar was om verstuurd te worden, 

deed corona zijn intrede.  Dit maakte dat de inhoud van de Kaderbrief opnieuw bekeken moest 

worden, in het licht van de actualiteiten. Ondertussen zijn de onderwijsdirecteuren met de afdeling- 

en clusterleiders in gesprek gegaan over de plannen voor het volgende schooljaar. De Kaderbrief als 

beleid is een document geworden waar clusters en afdelingen al mee aan de slag waren.  

 

In 2020 hebben we de kwaliteitszorg onder de loep genomen om te kijken of ons beleid nog actueel 

is. Dit proces loopt gelijk op met het ontwikkelen van ons strategisch beleidsplan. Er is een begin 

gemaakt met de processen rondom de kwaliteitszorg inzichtelijk te maken en te verbeteren. In 2020 

is een start gemaakt met het onderzoeken naar de mogelijkheden van een (digitaal) 

kwaliteitsmanagementsysteem. Dit onderzoek wordt voortgezet in 2021 alsook het implementeren 

van het aangepaste kwaliteitsplan.  

Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat scholen onderling visitaties gaan afleggen bij 

elkaar, in 2021 wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. 
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Samenwerking 

 

Sterkere samenwerking met Eduwiek-partners 

In 2020 hebben de partners van Eduwiek hun ambities het Eduwiek onderwijsconcept verder te 

versterken, vorm gegeven. De partners hebben geprobeerd een beter onderscheid te maken tussen 

wat reguliere ondersteuning ‘van de school’ is, en wat boven-regulier vanuit Eduwiek kan (en moet) 

worden geboden. Er is in 2020 (en 2021) gewerkt aan beleid om het gesprek over verschillende 

vormen van onderwijs vergelijkbaar te maken. Hiertoe willen de partners het model van de 

‘ondersteuningsniveaus’ als denk- en beschrijvingskader gebruiken. Per ondersteuningsniveau kan 

iedere school zelf bepalen en aangeven welke ondersteuning wordt en kan worden geboden.  

We werken met ondersteuningsniveaus van Passend onderwijs. In het nieuwe beleid, waarbij het 

streven is om die per schooljaar 2021/2022 in te laten gaan, zijn vijf ondersteuningsniveaus te 

herkennen bij het beschrijven van organisaties, onderwijs en onderwijsprocessen. 

 

Samenwerking met basis- en vervolgonderwijs  

Samenwerking met andere scholen wordt gecontinueerd om de doorgaande leerlijnen zo goed 
mogelijk invulling te geven. Samen met het primair onderwijs onderzoeken we mogelijkheden om te 
starten met gezamenlijk onderwijs voor tien- tot veertienjarigen. In 2020 is hier weinig vooruitgang 
in geboekt. In 2021 is de ambitie om hier weer meer leven in te blazen. Ook wordt er gezamenlijk 
aandacht besteed aan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Voor 
leerlingen die naar locatie Bentinckspark gaan wil het Roelof van Echten College leerlingen die grote 
kans lopen om onder te presteren in het voortgezet onderwijs minimaal zonder vertraging opleiden 
conform het basisschooladvies. Ook zijn de lijnen tussen onze locatie Voltastraat met het 
basisonderwijs kort. In het voortraject is nauw contact en vindt er een warme overdracht plaats. Wij 
willen leerlingen de emotionele bagage meegeven om hun hele schoolloopbaan zelfbewust en 
gemotiveerd te volgen. 
De samenwerking met de ander vo-school krijgt op verschillende plekken in de organisatie vorm, 

zoals bijvoorbeeld in het gezamenlijk project Sterk Techniek Onderwijs. Ook op bestuurlijk niveau 

heeft samenwerking meer aandacht gekregen. De besturen hebben in 2020 een onderzoek gestart 

om de mogelijkheden te verkennen hoe gezamenlijk een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in de 

regio Hoogeveen in stand gehouden kan worden. Gezien de krimp van leerlingen in de regio is het 

van strategisch belang om de samenwerking te intensiveren. Voor dit onderzoek zijn Verus en Vos 

ABB ingeschakeld om dit te leiden. Begin 2021 worden hiervan de resultaten verwacht. 

 

Stem van de leerling  

Het RvEC wil een goede en fijne school zijn voor ieder kind. Een school waarin we gezamenlijk 

betrokken zijn. Niet alleen voor leerlingen, maar ook door leerlingen. Op beide locaties speelt de 

leerlingenraad een belangrijke rol. De leerlingenraad komt regelmatig samen om te bespreken wat er 

beter kan in ons onderwijs. Denk aan faciliteiten in het gebouw, de manier van onderwijs, toetsdruk 

of problemen in bepaalde klassen of met bepaalde docenten. De leerlingenraad deelt bevindingen 

met de onderwijsdirecteur. 

 

Ouderbetrokkenheid 

We hechten veel waarde aan de ervaringen van ouders en verzorgers; thuis horen zij de verhalen van 

onze leerlingen. Daarom moedigen we ouders aan om als ‘kritische vriend’ met ons in gesprek te 
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gaan. Bijvoorbeeld in de ouderklankbordgroep, die een aantal keren per jaar met afdelingsleiders 

spreekt over de dagelijkse gang van zaken op school. Wat gaat goed en wat kan beter? Welke 

ontwikkelingen en knelpunten zijn er? Ouders worden gevraagd om zelf onderwerpen in te brengen. 

Zo’n waardevolle bijdrage kan uiteraard ook in een kleinere setting geleverd worden, zoals in 

persoonlijke gesprekken die jij als docent met ouders hebt. De ouder wil gehoord worden. Daar ligt 

een kans voor ons, want een kritische en meedenkende ouder kan een verfrissende blik op 

ontwikkelingen en knelpunten hebben.  

 

Medezeggenschapsraad  

Met de leerlingen, ouders en personeelsleden van de MR worden beleidsmatige zaken besproken. Er 

wordt gewerkt met een jaarplanning. Daarin worden onderwerpen opgenomen dit naar verwachting 

gedurende het schooljaar op de agenda geplaatst moeten worden. Er is constructief overleg tussen 

het bestuur en de MR. 

 

Samenwerking met bedrijven 

Samenwerking met het bedrijfsleven vindt plaats bij de Open Bedrijvendag die in november heeft 

plaatsgevonden. Deze keer vanwege de coronamaatregelen volledig digitaal. Leerlingen van VMBO 

en Praktijkonderwijs maken kennis met bedrijven in stages en via authentieke praktijkopdrachten. 

Op het Technasium en bij T&T (op de MAVO) voeren leerlingen opdrachten uit voor het 

bedrijfsleven. Op het gebied van cultuur wordt samengewerkt met culturele instellingen. Ook dit jaar 

heeft onze school deelgenomen aan het project VMBO on Stage, waarbij leerlingen in klas 2 van het 

VMBO voorbereid worden op een duurzame kennismaking met het lokale bedrijfsleven. Het project 

is afgesloten met een beroepenfeest in Theater de Tamboer en was een groot succes. 

 

Overige samenwerkingsverbanden 

Het Roelof van Echten College neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Naast de 

hierboven genoemde participeren wij in: Samenwerkingsverband 22-03, Stichting Platforms VMBO, 

Scholen voor duurzaamheid, Platform VMBO-bouwtechniek, zorgoverleg, Centrum Jeugd en Gezin, 

Opleiden in de school partnerschap, Netwerk verzorging/zorg en welzijn/uiterlijke verzorging, 

Platform VMBO economie, De veilige en gezonde school, Platform voertuigen-techniek, 

netwerkoverleg Praktijkonderwijs met UWV-MEE e.a., Technasium-overleg, Jetnet, Universum, 

Technics4U, VM-groep, regionaal overleg Bèta Challenge etc. 

 

Internationalisering 

Op het RvEC hechten we er grote waarde aan, dat we kinderen voorbereiden op de steeds 

internationaler wordende maatschappij. We willen onze kinderen meegeven dat de wereld groter is 

dan Drenthe. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en hier kunnen ze hun voordeel mee 

doen. Veel meer kinderen krijgen te maken met andere talen en andere culturen.  Daar willen we zo 

goed mogelijk op voorbereiden! 

 

Door onze leerlingen gedurende hun schooltijd in contact te brengen met internationaal nieuws, 

politiek en talen, maar vooral ook met uitwisselingen en projecten, hopen we kinderen een brede 

blik op onze wereld mee te geven, zodat ze later optimaal kunnen functioneren in deze wereld. Zo 

hebben we op onze MVH locatie voor de onderbouw een internationale projectweek en voor de 

bovenbouw een internationale werkweek, waarbij kinderen de keuze krijgen om een week een ander 
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land en cultuur te ervaren. In maart 2020 heeft onze school een brief van de voorzitter van het 

Europees Parlement, D.M.Sassoli, waarin het Europese Parlement het beschermheerschap verleent 

aan ons Europaproject. Het beschermheerschap is een manier voor het Europees Parlement om zijn 

betrokkenheid met een evenement te tonen en morele ondersteuning te geven. Elk jaar wordt een 

beperkt aantal beschermheerschappen toegekend.  

De jaarlijkse uitwisseling met Varel in Duitsland, waarbij leerlingen over en weer in een gastgezin 

verblijven en zo een fantastische ervaring voor de rest van hun leven op doen, is dit jaar niet 

doorgegaan. 

 

2.3 HUISVESTING 

 

 

In 2006 heeft het VO in Hoogeveen een doordecentralisatie-overeenkomst gesloten met de 

gemeente Hoogeveen. Als uitkomst van deze overeenkomst krijgen de beide VO-scholen jaarlijks een 

bijdrage voor instandhouding en vernieuwing van de onderwijsgebouwen op basis van het aanwezige 

leerlingaantal. Aan de overeenkomst ligt een masterplan te grondslag wat door het RVEC als volgt is 

uitgevoerd. 

 

In 2014 heeft nieuwbouw plaatsgevonden van de locatie Julianastraat in het Bentinckspark, de 

afdelingen mavo (deels), havo en vwo zijn hier gehuisvest. In januari 2017 heeft het RvEC haar 

nieuwe locatie Voltastraat in gebruik genomen. Voltastraat biedt onderdak aan leerlingen van het 

praktijkonderwijs en VMBO van het Roelof van Echten College en leerlingen van cluster 3 en 4 van 

RENN4. Ook leerlingen van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq volgen onderwijs op 

locatie Voltastraat.  

 

Met de ingebruikname van Voltastraat heeft het RvEC een intensief huisvestingstraject afgerond. De 

zes oude locaties zijn verlaten en vervangen door twee nieuwbouwlocaties en een sublocatie voor 

VMBO voertuigentechniek (KARgo!, 2011). Met de nieuwe huisvesting is het Roelof van Echten 

College uitstekend geoutilleerd om de komende decennia kwalitatief goed en modern onderwijs te 

geven. De huidige huisvesting sluit aan bij de demografische ontwikkelingen in de regio (lichte 

krimp). 

 

Duurzaamheid 

 

In de periode 2014-2018 hebben we twee nieuwe scholen gebouwd en al onze oude locaties 

verlaten. Onze locaties zijn up-to-date en beschikken onder andere over een WKO waardoor het 

gasverbruik enorm is verminderd. Er wordt nu beleid opgesteld voor een verdere verduurzaming 

waarbij nu gekeken gaat worden naar de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen. Ook zal 

worden gekeken naar verdergaand gescheiden inzamelen van afval en hergebruik van materialen. 

Tevens zijn we voornemens deze onderwerpen onderdeel te laten zijn van onze lesprogramma’s. 
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2.4 LEERLINGENAANTALLEN 

 

 

Op 1 oktober 2019 stonden 1940 leerlingen ingeschreven op het college. De meeste leerlingen zijn 

afkomstig uit de gemeente Hoogeveen. Daarnaast gingen er 54 asielleerlingen naar school op het 

Roelof van Echten College. Op 1 oktober 2020 waren 1974 leerlingen ingeschreven en 22 

asielleerlingen. De leerlingenprognoses laten zien dat er krimp van het totale aantal leerlingen 

exclusief de asielleerlingen in het voortgezet onderwijs in Hoogeveen is van tussen 0,6% en 0,8% per 

jaar over de komende 10 jaren. Desondanks verwachten we voor schooljaar 21/22 ongeveer 2000 

leerlingen (zonder ISK) en voor de jaren er na zelfs nog tientallen meer. In onze meerjarenbegroting 

en huisvestingsbeleid is hiermee rekening gehouden inclusief de daarna te verwachten teruggang in 

het aanbod. 

 

2.5 PERSONEELSONTWIKKELINGSBELEID 

Aantal personeelsleden OP /OOP 

Op 31 december 2020 waren bij het Roelof van Echten College 263 medewerkers werkzaam exclusief 

externen en incl. ziektevervanging. 

 

Het gemiddelde aantal fte’s is in het kalenderjaar 2020 licht afgenomen naar 199,17 ten opzichte van 

201,53 in 2019. In dit aantal zijn de vervangers wegens ziekte meegenomen.  

 

Hieronder volgt een overzicht van de opbouw van het personeelsbestand over het kalenderjaar 

2020. Ter vergelijking is ook de historie meegenomen over 2019. 

 

  2019 2020 

FTE’s per categorie In fte’s Percentage In fte’s Percentage 

Bestuur en Directie 2,6 1,29 1,8 0,90 

Onderwijzend personeel 146,34 72,61 144,11 72,36 

Onderwijs Ondersteunend personeel 52,59 26,1 53,26 26,74 

Totaal 201,53 100 199,17 100 

Opbouw personeelsbestand 

Het totale personeelsbestand is met ruim 1,5 fte afgenomen. De afname bij het OP komt door 

minder langdurige afwezige medewerkers waardoor er geen vervangers nodig waren. De 

verwachting is dat het personeelsbestand komende jaar ongeveer gelijk blijft en dan wel gaat dalen 

door het dalend aantal leerlingen. Deze daling van het aantal leerlingen kan opgevangen worden 

door de flexibele schil en de uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan of de AOW-

gerechtigde leeftijd bereiken.  

Verhouding vast en tijdelijk dienstverband  

Uit analyse blijkt dat de flexibele schil is gestegen van 23,33% in 2019 naar 24,33% in 2020 

(personeel met tijdelijk contract t.o.v. totale formatie). De stijging heeft o.a. te maken met inzet van 
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extra tijdelijke medewerkers op, door de overheid extra beschikbaar gestelde middelen, met 

betrekking tot ‘corona achterstanden’ in het onderwijs. 

Verdeling voltijd en deeltijd 

Over alle functies bekeken zijn er op 31 december 2020 263 personen werkzaam (een toename van 4 

personen), waarvan 86 voltijds (was 97) en 176 (was 162) met een deeltijdaanstelling. Voor de 

zomervakantie van 2017 is in het wervingsbeleid vastgelegd dat het Roelof van Echten streeft naar 

een minimale benoemingsomvang van 0,6 voor uitvoerende functies en van 0,8 voor functies met 

een leidinggevend karakter.  

 

Personeelssterkte per geslacht 

Geslacht Totaal Fulltime Parttime 

Vrouw Aantal personen 161 23 138 

Bezetting (fte) 108,81 23 85,81 

Man Aantal personen 101 63 38 

Bezetting (fte) 90,36 63 27,36 

Toelichting op de formatieontwikkelingen 

De matrixorganisatie is vastgesteld als organisatiestructuur, de ontwikkeling van gespreid leiderschap 

en een bottom up aansturing heeft zich doorgezet, er is vanaf het schooljaar 2020-2021 besloten 

terug te gaan van één directeur onderwijs naar twee directeuren onderwijs. Er is een directeur 

onderwijs Mavo/VMBO/PRO en een directeur onderwijs Havo/VWO. Een directeur onderwijs is 

inhoudelijk verantwoordelijk voor de onderwijskundige inhoud van de genoemde onderwijsstromen. 

De clusters en de afdelingen worden geleid door docenten met taken in de functie van LD-docent 

(docent Excellent).  

 

In 2020 heeft de samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt met andere christelijke VO 

scholen in Drenthe en Groningen verder vorm gekregen.  

In navolging van de samenwerking WINNN is er een soort gelijk initiatief gestart in onze directe regio 

(provincie Drenthe). Hierbij zijn 14 schoolbesturen gestart met de verkenning van mogelijkheden tot 

samenwerking. Aangezien deze samenwerking meer regionaal is en groter qua volume is de 

verwachting dat dit goed kan bijdragen in o.a. de aanpak van het Lerarentekort. Omdat afstand soms 

ook een rol speelde binnen WINNN, 

Het (voortgezet) onderwijs staat de komende jaren voor een flink aantal uitdagingen. Naast een 

landelijk lerarentekort is er sprake van krimp in de regio Drenthe. Dertien VO-schoolbesturen, één 

mbo-bestuur en twee lerarenopleiders in de regio Drenthe hebben daarom de handen ineen 

geslagen en gaan samenwerken op het gebied van personeel in de vorm van een ‘Regionaal 

Mobiliteitscentrum Drenthe (RMD)’. Het RMD is een ander werktitel gekregen namelijk 

Noorderwijzer. 

Verloop  

Er worden nog steeds relatief veel tijdelijke contracten beëindigd. Dit is het effect van het beleid om 

strakker te gaan begroten en bewust kiezen voor tijdelijke benoemingen, zodat de flexibele schil 
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minimaal 10% blijft. Deze flexibiliteit is nodig om de demografische krimp en mogelijk marktaandeel 

verlies goed op te kunnen vangen. 

 

Reden beëindiging Einde contract/ 

inleenperiode 

Vrijwillige 

beëindiging 

Ontbinding Pensioen WIA Overlijden 

2019 20 8 4 2 0 1 

2020 24 3 4 12 0 1 

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Ziekteverzuim en meldingsfrequentie 

De focus van de verzuimaanpak heeft in 2020 evenals in 2019 gelegen op de preventieve aanpak en 

op het vormgeven van sturen op grip op verzuim. De samenwerking met de bedrijfsarts en in het 

verlengde de arbeidsdeskundige werpt zijn vruchten af. De arbeidsdeskundige houdt eens per week 

spreekuur in de school waardoor er sprake is van een lage drempel en er vroegtijdig preventieve 

interventies kunnen worden gepleegd. Ook de leidinggevenden hebben een korte lijn naar de 

arbeidsdeskundige voor advies. De bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en P&O werken nauw samen in 

de aanpak van (het voorkomen van) verzuim en het ondersteunen van de leidinggevenden en 

medewerkers.  

 

Het verzuim is aanzienlijk gedaald, ruim 5,5% naar onder de 3,8%. Er zijn hiervoor twee belangrijke 

oorzaken: 

- Het middellang en langdurig verzuim is gedaald. Meerdere medewerkers die langdurig ziek 

waren zijn hersteld in deze periode of uit dienst gegaan; 

- Er is nauwelijks sprake geweest van kortdurend verzuim. De scholen moesten vanaf 16 maart 

vanuit huis onderwijs aanbieden. Hierdoor konden sommige medewerkers juist wel les 

blijven geven terwijl dit niet mogelijk was als zij op school moesten komen.  

 

De corona-pandemie heeft binnen onze school er niet voor gezorgd dat het verzuim is gestegen. Het 

heeft eerder tot een tegenovergesteld effect geleid, het verzuim is gedaald.  

 
 2020 2019 2018 

Ziekteverzuim in % 3,8 5,5 4,5 

Meldingsfrequentie 0,7 1,1 1,4 

 

Inzet bedrijfsarts/arbeidsdeskundige 

Het beleid ten aanzien van de inzet van de bedrijfsarts is herzien, wat per 1 januari 2018 heeft geleid 

tot samenwerking met een nieuwe bedrijfsarts: Bedrijfsarts Emmen. Medewerkers van het Roelof 

van Echten College kunnen door de werkgever aangemeld worden voor het spreekuur maar hebben 

als medewerker zelf ook het recht om een preventief spreekuur aan te vragen. De werkgever hoeft 

hiervan niet op de hoogte worden gesteld. Volgens de wet hebben alle medewerkers ook recht op 
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een second opinion. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de dienstverlening van de bedrijfsartsen 

van de partners van het netwerk ‘Samen Groeien’.  

 

Doordat de school gebruik maakt van twee locaties waarvan één locatie (waar verschillende 

werkgevers participeren in één onderwijsconcept en in één gebouw) is er voor gekozen het 

arbobeleid op te delen in een gebouw gebonden deel en een algemeen deel.  

Pensioen 

In 2020 zijn er in samenwerking met het APB pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 

met pop-up stores, centrale voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuurmogelijkheden voor informatie 

en persoonlijk advies van een pensioendeskundige. Ook de senior medewerker salarisadministratie 

heeft hierin adviesgesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in 12 medewerker die met pensioen 

zijn gegaan.  

Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

Het Roelof van Echten College voert een maatwerkbeleid teneinde de uitkeringslasten na het 

beëindigen van een dienstverband zo laag mogelijk te houden. In sommige situaties wordt er bewust 

voor een inhuur via een uitzend- en/of payrollconstructie gekozen. Hiervoor heeft in 2019 een 

Europese aanbesteding plaats gevonden, deze is toegekend aan Roler.  
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2.6 COMMUNICATIE 

 

Het Roelof van Echten College zet sinds een aantal jaren in op het professionaliseren van het 

communicatiebeleid. Een heldere missie en visie, een actief persbeleid en herkenbare 

communicatiekanalen met haar stakeholders zijn daarin de belangrijkste uitgangspunten.  

 

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de communicatieactiviteiten in 2020. Het 

uitgangspunt in de crisiscommunicatie is geweest om zo eerlijk, transparant en snel mogelijk te 

communiceren naar de verschillende doelgroepen. De zorgvuldige aanpak werd gewaardeerd; in de 

evaluaties van het onderwijs op afstand werden complimenten gegeven over de duidelijke en goede 

informatievoorziening. 

 

Een van de speerpunten in het verslagjaar was het stabiel houden – en liefst verder vergroten – van 

ons marktaandeel. Het voortgezet onderwijs in de regio Hoogeveen heeft te maken met krimp in het 

leerlingenaantal (van +/- 4000 in 2017 naar 3300 in 2025). Deze ontwikkeling heeft een 

proactieve(re) benadering in de werving van leerlingen gevraagd. Via verschillende wegen is ingezet 

op het vergroten van onze zichtbaarheid, met name in de buitendorpen. Denk aan online 

campagnes, voorlichting op scholen en verruiming van het persgebied. Hoogtepunt in de promotie 

zijn de open dagen in januari/februari. We kijken terug op een succesvolle open dag en een 

drukbezochte open lesmiddag. Het marktaandeel nieuwe instroom is in 2020 verstevigd.  

 

Al een aantal jaren zetten het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos samen het voortgezet 

onderwijs in Hoogeveen op de kaart. Een speerpunt hierin is het actief benaderen van scholieren in 

de buitendorpen. Naast de trend van krimp in het leerlingenaantal in de regio Hoogeveen is er de 

trend dat weinig leerlingen uit buitendorpen kiezen voor het RvEC of RSG Wolfsbos. In 2019 heeft 

een onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de schoolkeuze van groep 8-leerlingen. Op basis van 

de uitkomsten van dit trendonderzoek hebben het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos in 

2020 gezamenlijke communicatieactiviteiten uitgevoerd om zo samen als Hoogeveense VO-scholen 

het marktaandeel van Hoogeveen te verstevigen.  

 

In het begin van schooljaar 2020-2021 werd duidelijk dat de coronacrisis vereist dat we de 

voorlichtingsactiviteiten voor groep 8 anders dan normaal moesten organiseren. Om scholieren en 

hun ouders/verzorgers coronaproof kennis te laten maken met het VO en onze school, hebben we in 

het najaar van 2020 al de pijlen gericht op online activiteiten die in het eerste kwartaal van 2021 

zouden plaatsvinden.  

 

Diverse ontwikkelingen, projecten en activiteiten zijn in de schijnwerpers gezet op de eigen 

communicatiekanalen en ook op externe kanalen, zoals websites, kranten, radio en televisie. Ook 

heeft de afdeling Communicatie van het Roelof van Echten College – net als vorige jaren – geholpen 

bij communicatieactiviteiten van ketenpartner PricoH.  
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HORIZONTALE VERANTWOORDING 

Ouders, leerlingen, basisscholen en bedrijfsleven 

In het 2017 is de Nota Versterken Ouderbetrokkenheid in werking getreden. Deze nota is tot stand 

gekomen in nauw overleg met ouders van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en het 

ouderplatform (oude stijl). De nota beschrijft dat op beide locatie klankbordgroepen worden/zijn 

geformeerd waarin gesproken wordt over locatiespecifieke zaken. Op beide locaties is een 

klankbordgroep actief. In verband met Corona hebben in het verslagjaar weinig activiteiten op dit 

gebied plaatsgevonden.  

 

Ook kennen beide locaties een sterke leerlingenraad. De raad is onder meer nauw betrokken bij het 

proces rondom de onderwijsontwikkeling. Ook voert de leerlingenraad structureel overleg met de 

onderwijsdirecteur. De plaatsen in de leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad zijn de 

laatste jaren steeds goed bezet geweest. Er is daarbij aandacht geschonken aan een goede 

informatievoorziening en scholing van zittende leden.  

 

Los van de onderwijsinhoudelijke betrokkenheid met de basisscholen (zie hoofdstuk 

onderwijsinnovatie), zijn de contacten met de basisscholen in het voedingsgebied van ons college, 

evenals in voorgaande jaren, aangehaald en versterkt. Naast de bestaande, eerdergenoemde 

projecten die gezamenlijk met PricoH worden uitgevoerd, vervult de door onze school aangestelde 

ambassadeur Basisonderwijs een belangrijke functie. Deze functie is belegd bij de twee 

afdelingsleiders voor de onderbouw. Daarnaast voeren de besturen van het PricoH en ons college 

regelmatig overleg en via de Lokaal Educatieve Agenda.  

KLACHTENREGELING 

In 2017 heeft het Roelof van Echten College haar klachtenregeling herzien. Dit proces is doorlopen in 

samenspraak met de externe vertrouwenspersoon en de interne vertrouwenspersonen. 

Uitgangspunt van de regeling is dat klachten in de eerste plaats binnen de school worden opgelost. 

Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de klager zich wenden tot de directie of het bestuur van 

de school. Wordt de klacht ook hier niet naar tevredenheid afgehandeld dan kan men zich wenden 

tot de landelijke geschillencommissie voor bijzonder onderwijs (GCBO). Onderdeel van de herziene 

klachtenregeling is een taakomschrijving voor de interne vertrouwenspersonen, die als bijlage is 

toegevoegd. In samenwerking met de externe vertrouwenspersoon is een kort scholingstraject 

opgezet om interne vertrouwenspersonen te helpen hun positie te nemen. 

 

In het verslagjaar kwamen bij het bestuur geen officiële klachten binnen, ook niet via de landelijke 

klachtencommissie.  

 
 
 

 

 



 

 

32 JAARVERSLAG 2020 

 
 

 
3 Financiën 
 
 

 

 

3.1 EXPLOITATIERESULTAAT 2020 

 

(Bedragen x € 1.000) 
Realisatie  Begroting  Realisatie  Begroting 

2020  2020  2019  2019 

Rijksbijdragen      18.485  18.005  18.285  17.758 

Overige overheidsbijdragen -en subsidies 1.113  1.059  1.057  1.031 

Overige baten  798  732  893  720 

Totaal baten  20.396  19.796  20.235    19.509          

Personele lasten 15.754  15.034  15.042  14.470 

Afschrijvingen  1.059  1.113  1.103  1.127 

Huisvestingslasten  1.434  1.236  1.363  1.226 

Overige materiële lasten 1.763  1.788  1.933  1.863 

Totaal lasten  20.010  19.171  19.441  18.686  
 

 
 

    

Saldo baten en lasten  386  625        794        823  

Financiële baten & lasten  777  778  808      811  

Netto Resultaat -391  -152  -14      12  

 

In 2020 heeft het Roelof van Echten College een negatief resultaat behaald van € 391K en er was een 

negatief resultaat begroot van € 152K  Dit is een negatief  verschil van € 239K Het resultaat wijkt op 

meerdere punten af van de begroting. Verderop in het verslag (in de Jaarrekening 2020) zullen de 

afwijkingen nader worden toegelicht.  

BEGROTING 2020 

 

Bij het Roelof van Echten College wordt een begroting per schooljaar opgesteld. De begroting 2020-

2021 werd 10 november 2020 door de raad van toezicht goedgekeurd op basis van de 1 oktober 

leerlingentelling. In het voorjaar van 2020 is er een start gemaakt met het opstellen van de begroting 

voor het schooljaar 2020-2021. De begrotingscijfers zoals opgenomen in deze jaarrekening bestaan 

deels uit cijfers uit de begroting 2019-2020 en deels uit cijfers uit de begroting 2020-2021. 
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3.2 BALANS PER 31-12-2020 

 

 (Bedragen x € 1.000)                        31 december 2020  31 december 2019 

Vaste activa    
Materiële vaste activa 24.749  25.467 

Financiële vaste activa   1.012 

Totale vaste activa 24.749  26.479 

    
Vlottende activa    
Vorderingen 1.022  636 

Liquide middelen 795  1.537 

Totale vlottende activa 1.817  2.173 

      

Totale activa 25.566  28.652 

    
Passiva    
Eigen vermogen  4.198  5.601 

Voorzieningen 1.210  1.099 

Langlopende schulden 17.966  18.783 

Kortlopende schulden 3.192  3.169 

    

Totaal passiva 25.566  28.652 

. 

 

Bij vergelijking van de balans per 2020 ten opzichte van 2019 valt te zien dat het balanstotaal daalt. 

Aan de activazijde dalen met name de materiële vast activa en de liquide middelen, maar stijgen de 

vorderingen. De langlopende vordering van € 1.012K, die voor 2023 intern moet worden 

afgewikkeld, is reeds rechtstreeks van het eigen vermogen geboekt. Daarnaast zijn de langlopende 

schulden verminderd door de jaarlijkse aflossing. 

 

INVESTERINGEN 

 

De investeringen hebben zich in 2020 beperkt tot € 342K conform de investeringsbegroting.  
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EIGEN VERMOGEN  

 

Het eigen vermogen van het Roelof van Echten College bedraagt ultimo 2020 € 4,2miljoen. Het 

negatieve resultaat over 2020 ad € 0,391 miljoen en de afwaardering van de vordering op OCW is 

hier al in verwerkt. Het eigen vermogen bestaat per 31 december 2020 uit een algemene reserve van 

€ 3,593 miljoen en een bestemmingsreserve professionalisering onderwijs van € 0.216  

 

KASSTROOMOVERZICHT, MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 

 

 

 (Bedragen x € 1.000)                          31 december 2020  31 december 2019 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten 416           1.174  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -341  -408 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -817          -817  
    

Mutatie liquide middelen -742  -51 

 

De liquide middelen zijn in 2020 met € 742K gedaald. De daling wordt deels veroorzaakt doordat het 

resultaat lager is. 

 

Voor een toelichting op de ontwikkeling van balansposten, een toelichting op het resultaat, een 

analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en een toelichting op het 

investeringsbeleid wordt verwezen naar de jaarrekening 2020. 
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3.3 KENGETALLEN 

 

 

Kengetallen 
signalerings-

waarde 
  

Normalisatie 
2020 2020   2019   

Solvabiliteit (eigen vermogen / 

balanstotaal) < 0,2   0,11 0,16        0,20    

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen + 

voorzieningen / balanstotaal) < 0,3   0,36  0,20        0,23    

Liquiditeit, current Ratio (vlottende 

activa / kort vreemd vermogen) < 0,75   0,57  0,57        0,67    

Huisvestingsratio (huisvestingslasten + 

afschrijving gebouwen en terreinen / totale 
lasten) > 0,1   0,08  0,09        0,10    

Weerstandsvermogen (eigen vermogen 

/ baten) < 0 ,05   0,07  0,21        0,28    

Rentabiliteit (resultaat / baten)               

- 3 jarig < 0           

- 2 jarig < -0,05           

- 1 jarig < -0,10   - 0,019  - 0,011                 0,005   

                

Kapitalisatiefactor 35,0     20,7   29,8   

 

Zoals al aangegeven in paragraaf 2.3 Huisvesting zijn is voor onze organisatie de 

verantwoordelijkheid voor de huisvesting door gedecentraliseerd. Dit betekent dat we voor de 

realisatie van onze nieuwe huisvesting een lening hebben afgesloten, de gebouwen zelf op onze 

balans hebben staan en met meer en andere afschrijvingslasten te maken hebben. Dit heeft zijn 

weerslag in de kengetallen. Als resultaat daarvan zijn onze kengetallen anders uit te leggen in 

verhouding met de signaleringswaarden. Dit hebben we uitgebreid besproken met onze Inspecteur. 

 

In bovenstaande tabel zijn risico-indicatoren opgenomen met daarnaast de signaleringswaarden. 

Deze risico-indicatoren worden door de onderwijsinspectie gebruikt voor het tijdig detecteren van 

financiële risico’s bij onderwijsinstellingen. De kapitalisatiefactor is door onderwijsinspectie niet 

aangemerkt als risico-indicator, maar is wel opgenomen in dit jaarverslag. 

 

Solvabiliteit 

Uit de uitkomsten valt op te merken dat beide solvabiliteitsindicatoren onder of gelijk aan  de 

signaleringsnormen zijn. In de meerjarenbegroting wordt gestuurd op een nul-begroting voor de 

komende jaren. De solvabiliteit zal dus niet verder dalen. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeitsratio, welke aangeeft in hoeverre de organisatie in staat is om aan haar kortlopende 

schulden te voldoen, ligt iets onder de norm. Voor het Roelof van Echten College is het risico dat er 

daadwerkelijk niet voldaan kan worden aan het voldoen van de kortlopende schulden echter laag. De 

liquiditeit wordt gedurende het gehele jaar gemonitord. 
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Huisvestingsratio 

De huisvestingsratio, welke aangeeft welk deel van de lasten betrekking heeft op de 

huisvestingslasten ligt op de signaleringswaarde. Er zijn op het gebied van klimaatbeheersing 

investeringen gedaan.  

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen daalt, als gevolg van het feit dat het eigen vermogen een kleinere toename 

t.o.v. de totale baten laat zien. Bij de meeste onderwijsinstellingen ligt het weerstandsvermogen 

tussen de 0,1 en 0,4. Met een kengetal van 0,21 valt het Roelof van Echten College ook in deze 

bandbreedte. 

 

Rentabiliteit 

Voor de rentabiliteit heeft de inspectie een drietal signaleringsgrenzen vastgesteld. Voor dit boekjaar 

is dat -/- 10% en blijven wij binnen deze bandbreedte 

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor is het kengetal dat signaleert of onderwijsinstellingen hun kapitaal voldoende 

efficiënt benutten voor de vervulling van onderwijstaken. Het kapitaal van een onderwijsinstelling 

heeft drie functies; 

- een financieringsfunctie voor het financieren van vervangingsinvesteringen,  

- een transactiefunctie om de kortlopende schulden te kunnen voldoen en  

- een bufferfunctie voor het opvangen van risico’s.  

De signaleringsgrens is maximaal 35%. Het Roelof van Echten valt daar binnen met 20,7.%.  
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4 Treasuryverslag 
 

Voor de nieuwbouw is er een lening aangegaan, in combinatie met Schatkistbankieren, bij het 

Ministerie van Financiën. De opname van de lening is op basis van de destijds opgestelde planning 

nieuwbouw van Bentinckspark en Voltastraat: 

2011: € 6,5 miljoen 

2012: € 9,0 miljoen 

2013: € 9,0 miljoen 

De lening wordt vanaf 2014 (1 november) in 30 jaren afgelost tegen een vast rentepercentage van 

3,96%. Normaal gesproken worden overtollige liquide middelen als 1-jaars deposito’s weggezet. 

Omdat het rentetarief 0% bedraagt bij een te openen deposito voor één jaar vast bij het Ministerie 

van Financiën, is per 31-12-2020 geen sprake van deposito’s. Met behulp van een periodieke 

liquiditeitsprognose worden de inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen geldstromen op de korte termijn (< 1 jaar) en geldstromen op de 

langere termijn (>1 jaar). 

 

Naast deze lening heeft het Roelof van Echten College geen andere beleggingen of leningen. 

 

In 2017 heeft het Roelof van Echten College haar treasurystatuut herzien conform de nieuwe 

regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het treasurystatuut is vastgesteld door de Raad 

van toezicht op 27 juni 2017. De oude regeling van 2010 komt hiermee te vervallen maar blijft nog 

wel van toepassing op beleggingen, leningen en financiële derivaten die voor 1 juli 2016 zijn 

afgesloten.  

De belangrijkste aanpassingen in de nieuwe regeling worden veroorzaakt door de verankering van 

het beleidskader Derivaten. Dit beleidskader, opgesteld door de Minister van Financiën, bevat 

uitgangspunten voor het gebruik van financiële derivaten in de (semi)publieke sector. Deze 

uitgangspunten zijn verwerkt in het aangepaste treasurystatuut.  

 

In het treasurystatuut moeten verder in ieder geval de volgende zaken geregeld zijn: 

- Beschrijving op hoofdlijnen van de administratieve organisatie en interne toezicht met 

betrekking tot het beleggen en lenen; 

- De toegestane beleggings- en leningsvormen; 

- De informatievoorziening moet minimaal bestaan uit een kasstroomprognose over 5 jaar en 

de verantwoordingsinformatie. 

- De wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen 

enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds. 

Alle hierboven genoemde punten zijn opgenomen in het aangepaste treasurystatuut. 

 

Het treasurybeleid wordt uitgevoerd door het hoofd administratie. De bestuurder is 

verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het treasurybeleid. Voor het aangaan van 

kredietovereenkomsten (bijvoorbeeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, onderhandse en 

andere meerjarige leningen) worden minstens twee offertes aangevraagd. Het besluit tot het 

aangaan van de betreffende overeenkomst van geldlening wordt genomen door de bestuurder, met 

inachtneming van artikel 12 lid 3 van de statuten.  
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Jaarlijks wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld voor de komende 5 jaren. De liquiditeitsbegroting 

is onderdeel van de begrotingsstukken en wordt jaarlijks vastgesteld door de bestuurder en 

goedgekeurd door de Raad van toezicht.  

 

Het Treasurystatuut wordt ten minste eenmaal per vijf jaar geëvalueerd en eventueel aangepast. Die 

evaluatie en de voorbereiding van voorstellen voor eventuele aanpassingen wordt uitgevoerd door 

het hoofdadministratie/controller en besproken met de bestuurder. Eventuele aanpassingen worden 

vastgesteld door de bestuurder na goedkeuring door de Raad van toezicht.  
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5 Continuïteitsparagraaf  
 

In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in het voorgenomen beleid in de jaren volgend op 

het verslagjaar en de verwachte gevolgen daarvan voor de financiële positie van het Roelof van 

Echten College. Het Ministerie stelt schoolbesturen verplicht onderstaande onderdelen op te nemen 

in de continuïteitsparagraaf.  

5.1 GEGEVENSSET 

A1. Personele en leerlingenontwikkelingen 

 

Personeel (fte's) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bestuur en directie 3 2 3 3 3 3 

Onderwijzend personeel 142 140 143 144 145 144 

Overige medewerkers 51 53 52 51 50 49 

Totaal 196 195 198 198 198 196 

              

Leerlingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  1-okt-19 1-okt-20 1-okt-21 1-okt-22 1-okt-23 1-okt-24 

Aantal leerlingen 
meerjarenraming RvEC 1.900 1.955 2.001 2.068 2.133 2.097 
Aantal leerlingen 
meerjarenraming gemeente 
Hoogeveen 1.967 1.965 1.976 1.983 1.991 1.978 

 

Bovenstaande meerjarige doorkijk is gebaseerd op de versie van de meerjarenbegroting 2020-2021 

en verder. Ons personeelsbestand is stabiel; er hebben zich in het verslagjaar geen zaken van 

behoorlijke personele betekenis voorgedaan. 

 

De namen van bestuur en toezichthouders, vallende onder WNT, zijn terug te vinden in de bijlage ten 

aanzien van de WNT. In het verslag van de raad van toezicht en in de jaarrekening 2020 zijn de 

samenstelling, de bezoldiging en de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht 

opgenomen. 

 

Inzet personeel 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is gekeken naar de inzet van fte’s gekoppeld aan de 

ontwikkeling van het aantal leerlingen. Aangezien het verwachte leerlingaantal redelijk stabiel blijft, 

is ook de verwachte inzet van het aantal fte’s stabiel.  

 

Ontwikkeling leerlingaantallen  

 

Zoals ook te zien is in bovenstaande tabel, zal aantal leerlingen de komende jaren eerst licht stijgen 

en daarna stabiliseren. De leerling aantallen per 1 oktober 2021 in de bovenste kolom zijn gebaseerd 

op de stand van de aanmeldingen in april 2021 voor het nieuwe schooljaar 2021/2022 en de 
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verwachte uitstroom van leerlingen in 2020/2021. Voor de jaren daarop volgend is een raming 

gemaakt. De ontwikkeling van de leerlingaantallen in de onderste kolom zijn gebaseerd op de 

ontwikkeling van de leerlingenprognoses uit Pronexus van de gemeente Hoogeveen. De 

ontwikkelingen van de leerlingenprognoses worden op de voet gevolgd door het Roelof van Echten 

College, zodat jaarlijks de inzet van het onderwijzend personeel kan worden bijgesteld.  

A2. Meerjarenbalans 

 

 

 
 
Tabel: Meerjarenbalans 2018/2019 

De materiële vaste activa hebben eind 2016 het hoogste punt bereikt als gevolg van de nieuwbouw. 

Vanaf 2017 is de afschrijving gestart van de locatie Voltastraat en daardoor daalt de boekwaarde van 

de geactiveerde panden weer. De vorderingen worden verondersteld te variëren met de baten. Een 

belangrijke post hierin is de vordering per 31-12 op het ministerie en vooruitbetaalde bedragen. De 

ontwikkeling van de liquide middelen wordt zichtbaar in het hierna vermelde kasstroomoverzicht. 

 

Bij de passiva wordt het eigen vermogen beïnvloed door het jaarlijkse exploitatieresultaat. De 

voorzieningen worden jaarlijks verhoogd met de dotatie. De jaarlijkse uitgaven worden weer in 

mindering gebracht op de voorzieningen. De omvang van de voorzieningen kan sterk wisselen terwijl 

de exploitatie door de (vrijwel) gelijkblijvende dotatie niet sterk wijzigt.  

 

 

 

 

 

Meerjarenbalans
31 dec     

2019

31 dec   

2020

31 dec   

2021

31 dec   

2022

31 dec   

2023

31 dec  

2024

31 dec  

2025

31 dec  

2026

Activa

Materiele vaste activa 25.301.477    24.622.533    23.954.680    23.322.594    22.578.549    21.966.010    21.544.706    20.876.699    

Financiele vaste activa 1.155.463 1.155.463 1.155.463 1.155.463 1.155.463 1.155.463 1.155.463 1.155.463

Vaste activa 26.456.940 25.777.996 25.110.143 24.478.057 23.734.012 23.121.473 22.700.169 22.032.162

Vorderingen 1.087.525 1.067.939 1.083.874 1.113.363 1.140.087 1.159.026 1.172.883 1.185.895

Liquide middelen 1.102.105      1.233.033      1.354.808      1.440.160      1.632.728      1.689.398      1.235.452      1.344.096      

Vlottende activa 2.189.629   2.300.972   2.438.682   2.553.522   2.772.815   2.848.424   2.408.335   2.529.991   

Totale Activa 28.646.569 28.078.968 27.548.825 27.031.579 26.506.827 25.969.897 25.108.503 24.562.153 

Passiva

Eigen vermogen 5.316.772      5.316.772      5.316.772      5.316.772      5.316.772      5.316.772      5.316.772      5.316.772      

Voorzieningen 1.677.882      1.946.534      2.217.122      2.487.055      2.752.245      3.013.044      2.954.460      3.211.765      

Lang lopende schulden 18.783.332    17.966.665    17.149.998    16.333.331    15.516.664    14.699.997    13.883.330    13.066.663    

Kortlopende schulden 2.868.583      2.848.997      2.864.933      2.894.421      2.921.146      2.940.084      2.953.942      2.966.954      

Totale passiva 28.646.569 28.078.968 27.548.825 27.031.579 26.506.827 25.969.897 25.108.503 24.562.153 
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A3. Meerjarenbegroting 

 
Tabel: meerjarenbegroting 2018/2019 

In deze meerjarenbegroting is als uitgangspunt het behalen van een nulresultaat gehanteerd. Alle 

inkomsten en uitgaven zijn in kaart gebracht, waaronder ook de loonkosten van de vaste formatie. 

Het bedrag wat vervolgens dan nog onderaan de streep beschikbaar is, is ingezet in loonkosten voor 

onderwijzend personeel.  

 

Baten 

De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde leerlingaantallen. Daarbij is, gebaseerd op 

ervaringscijfers, rekening gehouden met een inflatie van 2 % per jaar voor wat betreft de personele 

bekostiging en 1% jaarlijkse inflatie van de materiële bekostiging. 

 

De overige overheidsbijdragen bestaan voor het grootste deel uit de doordecentralisatiebijdrage van 

de gemeente Hoogeveen voor huisvesting, rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 1%. 

 

De overige baten bestaan voornamelijk uit detacheringsinkomsten, ouderbijdragen en doorbelasting 

van gezamenlijke kosten aan RENN4. 

 

Lasten 

De personele lasten bestaan voornamelijk uit loonkosten, scholingskosten en dotaties aan personele 

voorzieningen. In de berekening van de loonkosten is rekening gehouden met stijging van de 

loonkosten met 1,45% en er is een loonruimte meegenomen van 0,5% voor stijging van loonkosten 

als gevolg van tredeverhogingen.  

 

De vaste formatie is op dit moment 153,9 fte. Voor de komende jaren is gekeken welk personeel de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De loonkosten van deze medewerkers zijn vanaf het moment 

dat deze medewerkers met pensioen gaan in mindering gebracht op loonkosten.  

De ruimte die dan beschikbaar is, wordt vervolgens ingevuld door nieuw aan te trekken personeel 

tegen een lagere GPL. De vaste bezetting daalt de komende jaren waardoor de flexibele schil groter 

wordt.  

Exploitatierekening
Begroot 

2019-20

Begroot 

2020-21

Begroot 

2021-22

Begroot 

2022-23

Begroot 

2023-24

Begroot 

2024-25

Begroot 

2025-26

Begroot 

2026-27

EUR

BATEN

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 17.682.662    17.552.177    17.909.616    18.164.206    18.305.705    18.362.893    18.544.104    18.769.820    

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.116.130      1.065.684      1.064.864      1.089.577      1.103.494      1.109.127      1.119.417      1.107.003      

3.5 Overige baten 842.532         699.803         703.199         706.629         710.091         713.587         717.117         720.682         

Totale baten 19.641.324 19.317.664 19.677.679 19.960.412 20.119.290 20.185.607 20.380.639 20.597.505 

LASTEN

Lonen en salarissen vast 12.087.370    11.979.498    12.023.541    12.135.845    11.925.059    11.650.977    11.438.233    11.453.852    

Lonen en salarissen variabel 2.161.179      1.956.387      2.284.937      2.419.167      2.765.700      3.166.050      3.587.304      3.817.769      

Lonen en salarissen totaal 14.248.549    13.935.885    14.308.478    14.555.012    14.690.759    14.817.027    15.025.537    15.271.621    

Overige personele lasten 561.900         539.735         544.657         545.479         544.574         543.592         542.967         542.177         

Af: ontvangen uitkeringen -40.000         -40.000         -40.000         -40.000         -40.000         -40.000         -40.000         -40.000         

4.1 Personele lasten 14.770.449    14.435.620    14.813.135    15.060.491    15.195.334    15.320.619    15.528.504    15.773.798    

4.2 Afschrijvingen 1.109.409      1.080.584      1.069.001      1.079.378      1.109.551      1.070.946      1.063.426      1.033.039      

4.3 Huisvestingslasten 1.207.353      1.211.414      1.223.665      1.246.840      1.254.884      1.266.376      1.279.220      1.292.217      

4.4 Overige lasten 1.761.263      1.832.124      1.845.807      1.879.462      1.897.622      1.895.580      1.912.624      1.935.099      

Lasten 18.848.473 18.559.742 18.951.609 19.266.171 19.457.390 19.553.522 19.783.773 20.034.153 

Exploitatieresultaat 792.850       757.922       726.071       694.240       661.900       632.085       596.866       563.352       

Financiële baten en lasten -792.850     -757.922     -726.071     -694.240     -661.900     -632.085     -596.866     -563.352     

Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening -               -               -               -               -               -               -               -               
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In de afschrijvingslasten is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen op de momenten dat de 

activa volledig is afgeschreven. Daardoor blijven de afschrijvingslasten gedurende jaren ongeveer 

gelijk.  

 

De huisvestingslasten zijn gebaseerd op de actuele gebouwensituatie, d.w.z. alleen de kosten die 

gemaakt worden voor Bentinckspark, Voltastraat en het pand aan de Stuifzandseweg zijn 

opgenomen in deze meerjarenbegroting, rekening houdend met een jaarlijkse inflatie van 1%.  

 

De overige lasten betreffen o.a. de kosten voor lesmateriaal, ICT en administratie- en beheerlasten. 

Bij de berekening van de overige lasten is ook rekening gehouden met een inflatiepercentage van 

1%. 

 

De rentelasten hebben betrekking op de rente t.a.v. van afgesloten lening t.b.v. de nieuwbouw. Het 

betreft een annuïtaire lening, waardoor jaarlijks de rentelasten dalen. 

 

5.2 OVERIGE RAPPORTAGES 

B.1. Rapportage werking van het interne risicobeheersings-en controlesysteem 

De meerjarenbegroting (balans, staat van baten en lasten en de kasstroom) is financieel leidend voor 

de organisatie bij het opstellen van de begroting op schooljaarniveau. Bij het samenstellen van deze 

begrotingen zijn de risico's geïnventariseerd en indien mogelijk financieel gekwalificeerd.  

  

De meerjarenbegroting, de begroting op schooljaar en de risico-inventarisatie zijn onderdeel van het 

intern gehanteerde controleplan (P&C-cyclus). Dit controleplan wordt toegepast ter bevordering van 

de efficiency van de processen en ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de gegevens 

(effectieve managementrapportages). In de toekomst zal meer de nadruk komen te liggen op de 

business control.  

 

Het hoofd van de administratie bewaakt systematisch, met een controleplan op week-, maand-, 

kwartaal-, halfjaar- en jaarniveau, de naleving van de AO/IC ten einde een rechtmatige en doelmatige 

besteding van publieke middelen te borgen en voert systematisch interne controles uit op de 

bekostiging kritische aspecten van de (onderwijs)bedrijfsvoering.  
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Hierdoor kunnen, met een redelijke mate van zekerheid, de volgende doelstellingen bereikt worden: 

- betrouwbare financiële informatievoorziening; 

- effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen; 

- naleving van relevante wet- en regelgeving.  

 

De interne beheersing wordt continu beoordeeld en verder geprofessionaliseerd. De adviezen van de 

controlerend accountant worden daarbij meegenomen. 

 

B.2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Jaarlijks voert het Roelof van Echten College een risico-inventarisatie uit. In de risicoanalyse worden 

de risico’s, de gevolgen, kans van optreden, de financiële impact en de eventueel te nemen 

beheersmaatregelen beschreven. Aan de hand van deze gegevens wordt berekend wat de financiële 

impact is en welk deel van het eigen vermogen hiervoor gereserveerd zou moeten worden. De 

laatste risico-inventarisatie heeft in april 2017 plaatsgevonden. Het Roelof van Echten College heeft 

een lage risicobereidheid. Dit betekent dat we de risico's door ons handelen zo laag mogelijk 

proberen te houden. Dit doen we door met behulp van het opstellen van (meerjaren)begrotingen en 

periodieke rapportages. Hierdoor signaleren wij risico's tijdig en kunnen er maatregelen genomen 

worden. 

 

Onderstaande risico’s zijn toen benoemd: 

 

Bekostiging en ontwikkeling leerlingaantallen 

- Risico ten aanzien van afhankelijkheid van politieke ontwikkelingen en de invloed van de 

politiek op de rijksbijdragen die het Roelof van Echten College ontvangt. In het verslagjaar 

was geen sprake van daling van de bekostiging. Het treffen van maatregelen was niet nodig. 

- Risico ten aanzien van afhankelijkheid van het samenwerkingsverband en de nieuw te maken 

afspraken over de bekostiging (LGF, LWOO, PRO). De LGF, LWOO en PRO-bekostiging 

verdwijnt. Dit risico is nog niet van toepassing op het verslagjaar maar zal z’n uitwerking 

krijgen in de komende jaren. In de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband 

wordt al rekening gehouden met lagere bekostiging. Het Roelof van Echten College houdt 

daarom ook al rekening met lagere inkomsten in haar meerjarenbegroting. 

- Risico van dalende leerlingaantallen. Het Roelof van Echten College heeft te maken met een 

demografische krimp in de regio Hoogeveen van ca. 8% in de komende tien jaar en met 

concurrentie van andere VO-scholen. Door daling van leerlingaantallen is er minder 

personeel nodig en er is risico op leegstand. Het impact van dit risico is zeer groot, de kans 

zeer klein. De kostenstructuur (vaste lasten) en flexibele schil in het personeelsbestand is 

dusdanig dat dalingen van leerlingaantallen kunnen worden opgevangen. In 2020 was er 

echter geen sprake van dalende leerlingaantallen.  

 

Personeel 

- Risico van een relatief hoog ziekteverzuim; in de begroting wordt rekening gehouden met 

een post voor vervanging bij ziekte. In het jaar 2020 is deze post niet voldoende geweest om 

vervangingskosten van te kunnen betalen; 
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- Risico van onvoorziene kosten t.a.v. afvloeiing van (vast) personeel, juridische kosten en 

uitkeringsverplichtingen (langjarig) van inmiddels vertrokken medewerkers. Werkgeverslasten en 

langjarige verplichtingen nemen toe. Daarmee ontstaat er risico op hoge uitkeringen en 

langjarige lasten. In de jaarrekening 2020 heeft dit zijn weerslag op o.a. de 

wachtgeldvoorziening. Het beleid ten aanzien van afvloeiing van personeel zal de komende tijd 

verder uitgewerkt worden.  

 

Asielonderwijs 
- Risico dat de kosten van asielonderwijs hoger zijn dan de opbrengsten van het 

asielonderwijs; het onderwijs aan asielleerlingen wordt nagenoeg alleen verzorgd door 
extern personeel zodat snel ingespeeld kan worden op verandering van leerlingaantallen. In 
het verslagjaar was er geen sprake van een tekort op asielonderwijs. 

 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

- Risico op boetes door het niet voldoen aan de AVG. Met ingang van mei 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, deze vervangt de huidige 

regelgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de regels voor het gebruik 

van persoonsgegevens worden verscherpt en hier op een (nog) bewustere manier mee dient 

te worden omgegaan. In 2018 is er een interne Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

aangesteld die meldingen omtrent datalekken en incidenten zal verzamelen en een 

inschatting zal maken van de potentiële impact en risico’s. Een groot deel van de acties al zijn 

uitgezet en bewustwording op dit onderwerp snel groeiende is, merken wij deze wel aan als 

een doelstellingbedreigend risico omdat dit een relatief nieuwe werkelijkheid betreft waar 

een hoog (financieel) risicoprofiel aan hangt. 

 

Dit zijn de belangrijkste risico’s die aan bod zijn gekomen in de risico-inventarisatie. Van alle risico’s is 

de financiële impact berekend. De totale impact wordt ingeschat op € 359.000 en bedraagt daarmee 

8,6 % van het totale eigen vermogen. De verwachting is dat de financiële impact van de risico’s 

daarmee ruim binnen het eigen vermogen is op te vangen. 

B.3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

De rapportage van de Raad van toezicht is onderdeel van het jaarverslag, zie bladzijde 3. 

 

Algemeen directeur/bestuurder,  

dr.ir. A. Weishaupt 

 

De jaarrekening is vastgesteld op 22 juni 2021. 
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6 Jaarrekening 

6.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

(Na resultaatbestemming) 

 

1. Activa 31 december 2020 31 december 2019 
      

1.1 Vaste activa     

      

1.1.1 Financiële vaste activa 0  1.011.785  

1.1.2 Materiële vaste activa 24.749.594  25.467.526  

 Totaal vaste activa  24.749.594  26.479.311 
      

1.2 Vlottende activa     

      

1.2.2 Vorderingen 1.021.915  635.876  

1.2.4 Liquide middelen 794.914  1.536.532  

      

 Totaal vlottende activa  1.816.829  2.172.408 
      

 Totaal activa  26.566.423  28.651.719 
      

      

2. Passiva 31 december 2020 31 december 2019 
      

      

2.1 Eigen vermogen  4.197.877  5.600.525  

      

2.2 Voorzieningen 1.210.112  1.099.317  

      

2.3 Langlopende schulden 17.966.666  18.783.333  

      

2.4 Kortlopende schulden 
3.191.768 

 
 3.168.544  

      

 Totaal passiva  26.566.423  28.651.719 
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6.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 

 
  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  2020  2020  2019 
  EUR  EUR  EUR 

3 Baten      

3.1 Rijksbijdragen 18.484.561  18.004.655  18.285.069 

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.112.784  1.059.355  1.057.098 

3.5 Overige baten 798.486  732.289  893.304 

 Totaal baten 20.395.831  19.796.299  20.235.471 

       

4 Lasten      

4.1 Personeelslasten 15.754.353  15.034.038  15.042.163 

4.2 Afschrijvingen 1.059.272  1.112.409  1.103.203 

4.3 Huisvestingslasten 1..433.753  1.236.305  1.363.547 

4.4 Overige lasten 1.762.797  1.788.192  1.932.724 

 Totaal lasten 20.010.174  19.170.945  19.441.637 

          
 Saldo baten en lasten 385.657  625.354  793.834 
       

6 Financiële baten en lasten -776.520  -778.290  -808.165 
       

 Resultaat -390.863  -152.935  -14.331 
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6.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

  
2020 

 
2019       

Kasstroom uit operationele activiteiten      
Saldo baten en lasten 385.657   851.049   

           385.657    
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen 1.059.272   1.103.203  
Financiële vaste activa 0   -325  

Mutatie voorzieningen 110.795   -23.042  

         2.181.852    
Veranderingen in vlottende middelen:      
Vorderingen -386.039   30.966  
Schulden  23.223   20.120  
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties  -362.816   1.981.971 

      
Ontvangen interest 33   8  
Betaalde interest (-/-) -776.553   -808.172   

 -776.520   -808.165 

      
Kasstroom uit operationele activiteiten  416.388   1.173.806  

     
Investeringen in:      
Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -341.339   -408.382  
Desinvesteringen in materiële vaste activa      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -341.339   -408.382  

     
Aflossing langlopende schulden (-/-) -816.667   -816.667  
Opname langlopende schulden    0  

      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -816.667   -816.667  

     
Mutatie liquide middelen     -51.243  

     

      
Beginstand liquide middelen      1.536.532    1.587.776 

Mutatie liquide middelen         -741.618    -51.243 

             
Eindstand liquide middelen  794.914   1.536.532 
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6.4 GRONDSLAGEN 

 

Algemeen 

Voornaamste activiteiten   

Het Roelof van Echten College (statutair gevestigd te Hoogeveen, Sportveldenweg 20) is een stichting 

met als doelstelling het geven van christelijk voortgezet onderwijs en is gericht op de algemeen 

maatschappelijke vorming, persoonlijke ontplooiing en beroepsvoorbereiding van haar leerlingen 

zoals bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs.  

Verslaggeving periode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een kalenderjaar.              

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld conform de inrichtingsvereisten van Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk 

Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met inachtneming van de specifieke bepalingen 

zoals opgenomen in RJ660.De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 

passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor de uitvoering van de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich 

gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd. 

Continuïteit                                                                                                     

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een 

actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 

afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 

van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld 

middels beschikkingen, regelingen of schriftelijke toezeggingen. Lasten worden verwerkt wanneer een 

vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of 

een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld middels beschikkingen, regelingen, facturen of schriftelijke ten laste legging.  

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 

of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 

wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.  
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Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 

niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  

 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening 

wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Alle financiële informatie in 

euro’s is afgerond op gehele euro’s.  

Gebruik van schattingen                                                                                     

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en 

veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen van de prognoses 

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   

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: financiële activa, 

financiële verplichtingen, overige vorderingen en geldmiddelen. Financiële instrumenten worden bij 

de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.  

 

Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Het Roelof van Echten College 

maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten, zoals derivaten.                

Debiteuren en vorderingen  

Debiteuren en vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingslasten.  

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen                                   

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.  
 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa:  

Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waarde wijzigingen in de 

winst- en verliesrekening of 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.  
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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 stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting 

anders niet zou hebben overwogen en 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 alle individueel significante vorderingen wordt beoordeeld op deze specifiek onderhevig zijn aan 

bijzondere waardevermindering. Alle individueel significante vorderingen waarvan is vastgesteld dat 

deze niet specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering worden vervolgens collectief 

vastgesteld. Van individueel niet significante vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze 

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering door samenvoegen van vorderingen met 

vergelijkbare risicokenmerken.  

 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met 

betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek 

waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakt lasten. De uitkomsten worden 

bijgesteld als het management van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden 

zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke lasten hoger dan wel lager zullen zijn dan 

historische trends suggereren.  

 

Een bijzondere waardeverminderingslast 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. Lasten worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Als in een latere 

periode 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 de bijzondere 

waardeverminderingslast wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de 

oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Financiële verplichtingen 

Bij de eerste opname van financiële verplichtingen worden deze opgenomen tegen reële waarde 

verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking 

van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te 

rekenen transactiekosten. 

Derivaten en hedge accounting 

Roelof van Echten College maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals 

valutatermijncontracten en renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende rente- en 

valutaschommelingen. 

Materiële vaste activa 

De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de 
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verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te 

krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de stichting in eigen 

beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten en de overige kosten die rechtstreeks 

kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging.  

 

Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten die kunnen worden 

toegerekend aan de vervaardiging van de activa. De afschrijvingen worden berekend als een 

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. 

Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen 

boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

Gebouwen         : 2,5 

ICT (muv chromebooks), voertuigen en elektr. apparatuur   : 20 

ICT, chromebooks        : 25 

Kantoormeubilair        : 10 

Verbouwingen         : 10 

Schoolmeubilair        : 6,7 

Machines en installaties       : 6,7 

 

Financiële vaste activa  

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofdstuk 

Financiële instrumenten (overige vorderingen). Voor onderwijsinstellingen, vallende onder de WVO, 

is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering 

vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk 

VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OCW. Dit financieel 

vast actief is gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Bijzondere waardeverminderingen  

Voor materiële 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 kasstroom genererende 

eenheid waartoe het actief behoort. 

 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzondere waardeverminderingslast verantwoord voor het verschil 

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.  

 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 

verantwoorde bijzondere waardeverminderingslast is verminderd. Als een dergelijke indicatie 
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aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom genererende 

eenheid geschat. 

Terugneming van een eerder verantwoorde bijzondere waardeverminderingslast vindt alleen plaats 

als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare 

waarde sinds de verantwoording van de laatste bijzondere waardeverminderingslast. In dat geval 

wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte 

realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als 

in voorgaande jaren geen bijzondere waardeverminderingslast voor het actief (of kasstroom 

genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

 

Eigen vermogen 

Binnen het eigen vermogen worden alle middelen als publiek vermogen gekwalificeerd. Het bestaat 

volledig uit een publieke bestemmingsreserve. 

Voorzieningen  

Onder de voorzieningen worden, spaarverlof-, eigen wachtgeldersvoorziening, jubileum-, duurzame 

inzetbaarheid, voorziening langdurig zieken, een overige personele voorziening en de voorziening 

groot onderhoud gepresenteerd. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te 

wikkelen. Uitzondering hierop is de jubileumvoorziening welke wordt gewaardeerd tegen contante 

waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 

Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening wordt in de balans 

opgenomen wanneer er 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 als het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is. 

Voorziening spaarverlof 

De voorziening Spaarverlof betreft een voorziening voor toekomstige opname van spaarverlof van 

deelnemende personeelsleden. De berekening is gebaseerd op de loonsom van de gespaarde 

verlofuren ultimo 2020. 

Voorziening eigen wachtgelders 

De voorziening eigen wachtgelders betreft een voorziening voor de te verwachten inhouding door 

het Ministerie van OC&W op de personele bekostiging van 2020. Deze inhouding wordt in het kader 

van de WVO uitgevoerd en is gebaseerd op 25% van de uitkeringskosten (het eigen risico van Roelof 

van Echten College als werkgever) die door het UWV zijn toegewezen aan ex- personeelsleden. 

Daarbij wordt sinds 2017 rekening gehouden met jongere docenten. Daarbij wordt de inschatting 

gemaakt dat zij binnen 12 maanden ander werk hebben gevonden en wordt de voorziening 

gemaximeerd op een periode van 12 maanden. 
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Jubileumvoorziening 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De 

berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.  

Voorziening duurzame inzetbaarheid 

De voorziening Duurzame inzetbaarheid betreft de voorziening voor medewerkers werkzaam in het 

VO die hebben aangegeven de 50 uur (en voor werknemers van 57 jaar en ouder 120 uur extra) die 

jaarlijks beschikbaar wordt gesteld, te willen sparen voor een periode van maximaal 4 jaar. De 

berekening is gebaseerd op de loonkosten in het jaar van sparen en de blijfkans. 

Voorziening langdurig zieken 

Het Roelof van Echten College is eigenrisicodrager voor de eerste 2 jaren dat een medewerker ziek is. 

Met ingang van 2017 wordt voor medewerkers die op 31 december van het verslagjaar ziek zijn en 

waarvan de verwachting is dat ze vanwege hun ziekte niet meer inzetbaar zullen zijn voor het Roelof 

van Echten College, een voorziening getroffen voor de desbetreffende loonkosten gedurende de 

resterende periode en een eventuele transitievergoeding. 

Voorziening groot onderhoud 

Voor zowel locatie Bentinckspark als Voltastraat is in 2017 een onderhoudsvoorziening gevormd. Er 

wordt een onderhoudsvoorziening gevormd voor het gelijkmatig spreiden van lasten over een aantal 

verslagjaren. Aan de voorziening worden bedragen gedoteerd op basis van het 

meerjarenonderhoudsplan ten laste van de exploitatierekening. Uitgaven worden rechtstreeks aan 

de gevormde voorzieningen onttrokken. De dotatie 2020 is gebaseerd op het voorliggend 

onderhoudsplan voor de locaties Bentinckspark en Voltastraat voor de komende 20 jaren.  
 

Kortlopende schulden  

De waardering van de kortlopende schulden is toegelicht in het hoofdstuk Financiële instrumenten. 

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en 

nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van 

bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op 

deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van 

de besteding. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Bij de bepaling van het resultaat wordt, met inachtneming van de waarderingsgrondslagen zoals 

opgenomen in RJ 660 (Onderwijsinstellingen), het baten- en lastenstelsel gehanteerd. De baten en 

lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en risico’s die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 

het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies uit hoofde van de lumpsum bekostiging 

worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten en lasten in 

de staat van baten en lasten. Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies uit hoofde van 

specifieke doelbekostigingen, waaronder tweede- en derdegeldstromen, worden aanvankelijk in de 
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balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra zij zijn ontvangen of zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan 

verbonden voorwaarden. Bijdragen ter compensatie van door de stichting gemaakte lasten worden 

systematisch als baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin 

de lasten worden verantwoord, indien deze bijdragen betrekking hebben op het specifieke doel. 
 

Overige baten  

De post “Overige baten” omvat onder andere de baten uit hoofde van de verhuur van 

accommodaties, ontvangsten uit hoofde van ouderbijdrage en de baten ingevolge van detachering 

van medewerkers. 

Baten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Vooruit ontvangen baten 

worden als overlopende passiva in de balans opgenomen. 
 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 

van baten en lasten over de verslagperiode voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers van 

de stichting. Voor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt 

hiervoor een verplichting opgenomen. 

 
Pensioenregeling 

De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het 

bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen. ABP hanteert 

het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te 

verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer 

de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats, op 31-12-2020 was de 

dekkingsgraad van ABP 93,5% (2019: 97,8%). De premies worden verantwoord als personeelskosten 

zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa, 

indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet 

betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 

verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de 

afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 

verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 

verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 

pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de 

werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Ultimo 

boekjaar heeft het bestuur geoordeeld dat geen additionele pensioenverplichting bestaat.  

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering 

opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is 

dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. 
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Leasing  

De stichting heeft operationele leasecontracten afgesloten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- 

en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de 

lease worden gedragen, wordt aangemerkt als een Financial lease. Alle andere leaseovereenkomsten 

classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de 

transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Waar de stichting optreedt als een lesse in 

een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de 

operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. 

Bepaling reële waarde 

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden 

verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die 

tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet-beursgenoteerde 

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 van 

het financiële instrument, vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.  

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Bij gebruik van de indirecte 

methode wordt de kasstroom uit de operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat 

waar het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten: 

Mutaties in voorraden en operationele vorderingen en schulden, waaronder handelsdebiteuren en 

handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren; 

Resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode; 

Resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, 

maar als investerings- of financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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6.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

1.1.1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA  

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:  

 

 
2020 

 
2019 

 

 
      EUR 

 
       EUR 

 

 

0 

 
1.011.785 Vorderingen op OC&W i.v.m. intrede betaalritme 

 

 

     

  0  1.011.785 

 

De stichting Roelof van Echten had een langdurige vordering van € 1.011.785 op het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het betreft een deel van de bekostiging over het jaar 2005 

welke, door de invoering van de kalenderjaarbekostiging, niet is ontvangen. Bij publicatie in de 

Staatscourant van 26 april j.l. is bepaald dat deze vordering voor 1 januari 2023 intern moet worden 

afgewikkeld. In 2020 is een rechtstreekse verrekening met het eigen vermogen doorgevoerd.  

1.1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA  

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

 

 

Bedrijfsgebouw
en en terreinen 

 
Andere vaste 

bedrijfs-
middelen 

 Vooruit-
betalingen en 
bedrijfsactiva 
in uitvoering 

 
 

Totaal   

 

 

 EUR  EUR  EUR 
 

 EUR 

Stand per 1 januari 2020:      
 

  
Aanschafprijs 24.882.030 

 
5.431.434 

 
0  

 
30.313.464 

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

2.047.888 
 

2.797.382 
 

0  
 

4.845.270 

      
 

  

Boekwaarde 22.834.142 
 

2.634.052 
 

0  
 

25.468.194 
      

 
  

Mutaties in de boekwaarde: 
     

 
  

Investeringen 42.037 
 

299.934 
  

 
 

341.971 

Afschrijvingen 1) 535.938 
 

524.480 
  

 
 

1.059.691 

Desinvesteringen 0 
 

195.632 
  

 
 

195.632 

Afschrijvingen desinvesteringen 0 
 

195.419 
  

 
 

195.419 
      

 
 

 
 

     
 

 
 

    
 

  
 

 

    
  

 
 

 

Saldo -493.900 
 

-224.759 
 

0  
 

-717.933 
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(vervolg) 
Bedrijfsgebouw 

en/ terreinen  

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen  

Vooruit-
betalingen en 
bedrijfsactiva 
in uitvoering 

 

 Totaal 

 EUR  EUR  EUR 
 

 EUR 
Stand per 31 december 2020: 

     
 

  

Aanschafprijs   24.924.067 
 

    5.535.824 
 

                     0  
 

 30.459.890 

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

2.583.826 
 

3.126.472 
 

0  
 

5.710.296 

      
 

  

Boekwaarde 22.340.242 
 

2.409.352 
 

0  
 

24.749.594 

 

 

 

Er is naar voren gekomen dat de grond waarop beide panden staan, een waarde heeft. Deze waarde 

is niet opgenomen op de balans en vormt daarmee een zogenaamde stille reserve. De waarde van de 

grond is getaxeerd en heeft op mei 2019 een waarde van € 2.562.959 (Voltastraat) en € 1.097.878, 

tezamen € 3.660.837. 

 

 

Op schooljaarniveau wordt een investeringsbegroting vastgesteld, welke past binnen de MJB (die 

leidend is voor Roelof van Echten College). Deze wordt maandelijks geactualiseerd en intern over 

gerapporteerd. 
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1.2.2 VORDERINGEN  

 
 

2020 
 

2019 
 

EUR 
 

EUR 

Vorderingen op debiteuren 169.321  216.595 
Vorderingen op OC&W/SZW 151.703  26.652 
Vorderingen ouderbijdragen 1.160                        1.996 
Vorderingen op overige overheden 92.000  11.929 
Overige vorderingen 224.288  49.003 
Overlopende activa  383.443  295.701 
Nog te ontvangen loonkosten derden                                     0                     34.000  

1.021.915  635.876 

 

De stijging van de openstaande vorderingen wordt onder andere veroorzaakt door de post 
‘Vorderingen op OC & W’. De bekostiging is door middel van een memoriaalboeking gelijkelijk verdeeld 
over het schooljaar. In de overige vorderingen is de bijdrage van Sterk Techniek en de symbiosegelden 
inzake RENN4 opgenomen. Verder is er een vordering opgenomen van de claim op de gemeente inzake 
het vertrek van asielleerlingen.  
 

1.2.4 LIQUIDE MIDDELEN 

 
 

2020 
 

2019 
 

EUR 
 

EUR 
 

   
Kasmiddelen 2.548  1.193 
Rekening courant banken 792.366  1.535.339 
Deposito’s 0  0  

    

794.914  1.536.532 

 

De stand van de liquide middelen is ten opzichte van 2019 gedaald met € 741.618. 

 

Het gehele banksaldo staat op een lopende rekening. Het rentepercentage bedraagt momenteel 0% 

bij een te openen deposito voor een jaar vast bij het Ministerie van Financiën. Daarom is ervoor 

gekozen om geen nieuwe deposito te vormen.  

 

Voor aanvang van het schooljaar wordt op maandniveau een liquiditeitsbegroting opgesteld en per 

kwartaal geactualiseerd om op die manier inzicht te houden op de verwachte inkomsten en uitgaven.  
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2.1 EIGEN VERMOGEN 

 
  Stand 1-1- 2020 

 
Resultaat 

 
Overige 

mutaties  
Stand 31-12- 

2020 

  EUR 
 

EUR 
 

EUR 
 

EUR 

 
Algemene reserve 

 
5.384.512  

 
-390.863  

          --
1.011.785    

 
3.981.864 

Bestemmingsreserve professionalisering 
onderwijs(publiek) 

216.013 

 

0 

 

0 

 

216.013 

Eigen vermogen 5.600.525 
 

-390.863 
 

-1.011.785 
 

4.197.877 

 

Het gerealiseerde resultaat van het Roelof van Echten College in 2020 bedraagt per saldo € 390.863 

negatief. 

De stichting Roelof van Echten had een langdurige vordering van € 1.011.785 op het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het betreft een deel van de bekostiging over het jaar 2005 

welke, door de invoering van de kalenderjaarbekostiging, niet is ontvanggen. Bij publicatie in de 

Staatscourant van 26 april jl. is bepaald dat deze vordering voor 1 januari 2023 intern moet worden 

afgewikkeld. In 2020 is een rechtstreekse verrekening met het eigen vermogen doorgevoerd.  
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2.2 VOORZIENINGEN 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: 

 

 Wachtgeld- 
voorziening  

Voorziening 
spaarverlof 

Jubileum 
voorziening 

Voorziening 
duurzame 
inzetbaar-

heid 

Voorziening 
langdurig 

zieken 

Overige 
personele 

voorziening 

Onderhouds- 
voorziening 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

         

Stand per 
1 januari 2020 

51.095 30.358 181.114 372.294 43.842 0 420.614 1.099.317 

Mutaties:         

Toevoegingen ten laste 
van het resultaat 

41.342 2.750 40.466 46.264 8.631 0 105.740 245.193 

Onttrekkingen 66.459 8.204 15.893  43.842 0 0 134.398 

         

Stand per 
31 december 2020 

25.978 24.904 205.687 418.558 8.631 0 526.354 1.210.112 

         

         

         

Stand per 
1 januari 2019 

62.735 36.400 191.170 307.183 53.074 75.489 305.092 1.031.143 

Mutaties:         

Toevoegingen ten laste 
van het resultaat 

51.876 1.250 23.313 65.111 24.842 0 115.522 281.914 

Onttrekkingen 63.516 7.292 33.569  34.074 75.489 0 213.740 

         

Stand per 
31 december 2019 

51.095 30.358 181.114 372.294 43.842 0 420.614 1.099.317 

 

 

Wachtgeldvoorziening 

In de berekening van de voorziening wachtgeld is dit jaar een schattingswijziging verwerkt. Er is in 

2020 rekening gehouden met de kans dat de vertrokken medewerker op korte termijn een andere 

baan vindt, daarbij rekening houdend met de leeftijd en de maximale duur van de uitkering.  

 

Voorziening spaarverlof 

De voorziening spaarverlof daalt licht. Het saldo is gebaseerd op gespaarde uren door drie 

medewerkers, waarvan één medewerker spaart en twee medewerker uren opnemen. 

 

Jubileumvoorziening 

De jubileumvoorziening is in 2020 gestegen door een hogere toevoeging aan jubileum-uitkeringen. 

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 

De voorziening voor duurzame inzetbaarheid is stabiel.  
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Voorziening langdurig zieken 

Met ingang van 31 december 2017 is een voorziening gevormd voor langdurig zieke werknemers. De 

berekening van de voorziening is gebaseerd op de toekomstige verwachte loonkosten en een 

eventuele transitievergoeding.  

 

Overige personele voorziening 

In verband met een verlieslatend personeelscontract, d.w.z. een contract waarvoor geen 

tegenprestaties worden verricht, is een overige personele voorziening gevormd. Deze voorziening 

was begin 2019 afgelopen. 

 

Voorziening groot onderhoud 

De dotatie aan de voorziening volgt het  onderhoudsplan. Deze is over 2020 niet aangepast. 

 

De voorzieningen uitgesplitst in kortlopend en langlopend: 

 

       
Kortlopend   Kortlopend   Langlopend  Totaal 

deel(< 1 jr.)  
 deel(> 1 jr < 

5 jr.)   deel(> 5 jr.)   

        

Wachtgeldvoorziening 25.978      25.978 

Voorziening spaarverlof     24.904  24.904 

Jubileumvoorziening 11.272  30.177  164.238  205.687 

Voorziening duurzame inzetbaarheid                 418.558  418.558 

Voorziening langdurig zieken 8.631      8.631 

Overige personele voorziening       0 

Voorziening onderhoud 0  69.338  457.015  526.354 

 45.881  99.515  1.064.716  1.210.112 

 

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN 

 
 

2020  2019 
 

EUR  EUR 
  

 

 

Schulden aan kredietinstellingen 17.966.666  18.783.333  

    

17.966.666  18.783.333 

 

De lening is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van de jaarlijkse aflossing op de 

langlopende lening.  

 

De jaarlijks verschuldigde rente over het nog openstaande bedrag van de lening bedraagt 3,96%. 

Tegenover de afgesloten lening ter hoogte van € 24.500.000 ligt een gemeentelijke 

zekerheidsstelling. 
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2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN  

 

 

 
2020 

 
2019 

 

 
EUR 

 
EUR 

 

 

 

  

2.4.3 Schulden aan kredietinstellingen 816.667 

 

816.667 

2.4.4 Schulden aan OCW 19.403 

 

27.126 

2.4.8 Crediteuren 502.179 

 

444.816 

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 654.173 

 

648.292 

2.4.10 Pensioenen 202.857 

 

205.871 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 39.801 

 

53.102 

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 2.834 

 

27.099 

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 144.522 

 

145.013 

2.4.17 Vakantiegeld en -dagen 498.535 

 

486.575 

2.4.18 Te betalen interest 122.272 

 

129.360 

2.4.19 Overige overlopende passiva 188.525 

 

184.623 

 

 

 

 

 

 

 

3.191.768  3.168.544 

 

De opgenomen schulden aan OC&W hebben betrekking op een terug te betalen subsidies i.v.m. 

bijstelling van het leerlingenaantal inzake de lente- zomerschool in 2016 en het nog in te houden 

aandeel van de individuele uitkeringskosten over de periode oktober t/m december 2020. 

Specificatie schulden aan OC&W: 

 
 

 

In de post vooruit ontvangen subsidies OCW zijn posten opgenomen m.b.t. subsidie voor studieverlof 

en VSV-subsidie.  

De vooruit ontvangen investeringssubsidies betreft de ontvangen PGLO-subsidie. Deze post is 

gedaald t.o.v. het vorig jaar conform de afgestemde vrijval.  

 

 

 

 

Financiële instrumenten 

Algemeen 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten die de stichting blootstelt aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële 

instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting handelt niet in financiële derivaten en 

heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt 

te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde 

Jaar PeriodeBoekstukdatumOpmerking Bedrag (+/-) Omschrijving boeking

2016 7 31-07-2016 Opgaaf gedaan aan DUO -7.800,00 DUO bijstelling zomerschool 3 ipv 15 leerl.

2020 12 31-12-2020 Ingehouden in januari-maart 2021 -11.602,74 Inhoudingen individuele uitkeringen okt-dec 2020 te betalen in jan-mrt 2021

-19.402,74 Saldo per 31-12-2020
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betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten 

gebruik wordt gemaakt en niet het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. 

Kredietrisico 

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder debiteuren en 

overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt, bedraagt 

de boekwaarde van deze financiële instrumenten. De blootstelling aan kredietrisico van de stichting 

wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke debiteuren. De 

vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voornamelijk geconcentreerd op onderwijs 

gerelateerde instellingen en ondernemingen. Indien er sprake is van een kredietrisico, is deze 

voorzien.  

Renterisico en kasstroomrisico  

Het beleid van de stichting is om haar langlopende financieringen volledig aan te trekken met 

vastrentende leningen. Er is geen sprake van een geplande, toekomstige herfinanciering van de 

langlopende leningen. De overige vorderingen en schulden zijn niet rentedragend of het rente-effect 

is van verwaarloosbare betekenis. De onderneming loopt hierdoor een beperkt renterisico over de 

vorderingen en schulden. Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde 

van de opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de 

gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De stichting heeft 

derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen. 

Liquiditeitsrisico 

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het 

bestuur ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 

aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de 

beschikbare faciliteiten blijft om steeds binnen de gestelde leningsvoorwaarden te blijven. 
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Reële waarde 

De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder 

kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan. De reële 

waarde van de overig in de balans verantwoorde financiële instrumenten kan als volgt worden 

weergegeven: 
          Boekwaarde     Marktwaarde      Boekwaarde       Marktwaarde 

      2020                        2020                 2019                    2019 

Vordering OC&W mbt betaalritme verschil 0 0 1.011.785 0 

 
    

Totaal 0 0 1.011.785 0 

 
    

 

 

. 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Betreft   Looptijd Bedrag (EUR) per jaar 

        

div. Schoonmaakcontract t/m 31-12-2020 +/- 270.000 

  Contract voor gas en electra t/m 31-12-2025  +/- 170.000 

  Connectivity diensten t/m 31-12-2022 +/- 36.000 

  Contract kopieermachines t/m 30-09-2021 +/- 65.000 

  Contract ledigen containers t/m 30-06-2020 +/- 14.000 

        

Huur Huur pand t/m 01-11-2030 +/- 100.000 

        

Lease  Leasecontract heftruck t/m 31-03-2020 +/- 5.000 

 Tractor voertuigtechniek  +/- 900   

 Minikraan voertuigtechniek  +/- 1.200 

 

Het gemiddelde saldo verlof per personeelslid vallend onder het OOP bedroeg aan het eind van het 

kalenderjaar 65 klokuren. Het totaal aantal verlofuren voor medewerkers OOP bedroeg ultimo 2020 

3.260 uur (2019: 2.889 uur). De gespaarde uren worden volgens het ‘tijd-voor-tijd’ principe 

opgenomen in de dal periodes van het schooljaar. Bij opname van het verlof wordt geen vervanging 

ingezet. Daarnaast worden verlofuren niet uitbetaald maar opgenomen. Om deze reden heeft het 

Roelof van Echten College ultimo 2020 geen verplichtingen op de balans opgenomen voor de 

gespaarde verlofuren. 

Geschillen 

Er zijn per einde kalenderjaar 2020 geen geschillen bij het Roelof van Echten College met eventuele 

financiële consequenties.  
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6.6 MODEL G, VERANTWOORDING GEOORMERKTE SUBSIDIES 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kenmerk Datum Bedrag J/N

Lerarenbeurzen en studieverlof 1009825-1 20-10-2019 4.272€           J

1007526-1 20-9-2019 59.233€        J

1091450-1 20-8-2020 40.803€        N

Incidentele middelen leerlingdaling LV020040 10-7-2020 50.000€        J

Inhaal- en ondersteuning 2020-2021 tijdvak 1 IOP-41271- VO 17-8-2020 124.200€      N

Inhaal- en ondersteuning 2020-2021 tijdvak 2 10P2-41271-VO 16-10-2020 49.500€        N

De activiteiten zijn 

conform de subsidie 

beschikking uitgevoerd 

en afgerond.Toewijzing 

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend

per ultimo verslagjaar.

Omschrijving

Kenmerk Datum Bedrag

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend

tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving

Kenmerk Datum Bedrag

Ontvangen 

t/m vorig 

jaar

Toewijzing 

Geen

totale 

subs.kosten 

t/m vorig 

jaar

saldo per 

1 januari 

Ontvangen 

in huidig 

jaar

subsidiabe

le kosten 

in huidig 

jaar

saldo per 

31 

december 

saldo per 

1 januari 

Ontvangen 

in huidig 

jaar

Te 

verreken 

per 31 

december 

Geen

Toewijzing 

Ontvangen 

t/m vorig 

jaar

totale 

subs.kosten 

t/m vorig 

jaar

subsidiabe

le kosten 

in huidig 

jaar
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6.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

3.1 RIJKSBIJDRAGEN  

 

 
 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2020  2020  2019 
 EUR  EUR  EUR 
      

Rijksbijdragen OCW 16.761.599  16.476.213  16.581.648 

Overige subsidies OCW 1.256.158  1.082.888  969.424 

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 466.805  445.554  733.998 
      

Totaal Rijksbijdragen 18.484.561  18.004.655  18.285.069 

 
Rijksbijdragen OCW 
Ten opzichte van de begroting 2020 is er een stijging zichtbaar van de rijksbijdragen met € 285.000.  
De bekostiging van de nieuwkomers is € 47.000 hoger dan begroot. Nieuwkomersbekostiging wordt op 
vier verschillende peildata in het jaar aangevraagd voor de asielleerlingen die op dat moment onderwijs 
volgen bij het Roelof van Echten College en korter dan 2 jaar in Nederland verblijven. In deze verhoging 
zit een aanvullende bekostiging van € 34.000 i.v.m. Covid. 
De personele bekostiging is € 125.000 hoger. De materiele bekostiging laat een verhoging  van € 6.000 
zien. 
 
 
Overige subsidies OCW 
De stijging van de overige OCW-subsidies ad € 173.000 wordt voor € 50.000  veroorzaakt door de 
ontvangst van de subsidie incidentele middelen leerlingendaling. Daarnaast is de subsidie Inhaal en 
ondersteuning € 30.000 hoger en Sterk Techniek € 54.000 hoger dan begroot. Verder is er een 
herziening in een ESF-subsidie geweest en een aanpassing van het bedrag per leerling voor de 
Prestatiebox. 
 
Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 
De inkomstenoverdracht van rijksbijdragen betreft het ontvangen bedrag van het 
samenwerkingsverband en de bijdrage Opleiden in de school 2019 en 2020. 
De ontvangst van het Samenwerkingsverband is € 16.000 lager dan begroot en de bijdrage Opleiden in 
de school € 38.000 hoger  
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3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES 

    
 

Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening  
2020  2020  2019  
EUR  EUR  EUR  

     
Gemeentelijke bijdragen en -subsidies 1.101.747  1.045.605  1.032.771 
Overige overheidsbijdragen 11.037  13.750  24.327  

     
Totaal overige overheidsbijdragen 1.112.784  1.059.355  1.057.098 

 

De gemeentelijke bijdragen zijn € 55.000 hoger dan begroot en € 70.000 hoger dan het vorige 

kalenderjaar.  

 

De overige overheidsbijdragen bedragen zijn vrijwel gelijk gebleven. 

3.5 OVERIGE BATEN 

 
 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2020  2020  2019 
 EUR  EUR  EUR 
      

Verhuur 205.599  207.338  213.921 

Detachering personeel 157.280  138.218  201.005 

Ouderbijdragen 138.905  266.003  326.353 

Overige 296.702  120.730  152.024 
      

 798.486  732.289  893.304 

 
Vanaf 2017 wordt aan RENN4 een bedrag voor medegebruik van het gebouw Voltastraat in rekening 
worden gebracht. De kosten voor medegebruik zijn vrijwel gelijk aan de begroting 
De detacheringsopbrengsten hoger door de deelname van het hoofd P&O aan het project  Regionaal 
Mobiltietscentrum.  
De ontvangen ouderbijdragen komen ten opzichte van 2019 en de begroting 2020 fors lager uit. 
Vanwege corona zijn er voor het schooljaar 2020/2021 (nog) geen ouderbijdragen gevraagd in 2020. 
 
De post overige dankt de stijging o.a. aan de tijdelijke verhuur van locatie Stuifzandseweg aan CBS 
Juliana van Stolberg en de bijdrage van de Gemeente wegens vertrek van een substantieel aantal 
asielleerlingen naar Drachten en Dronten. 
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4.1 PERSONEELSLASTEN 

  
Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening  

2020  2020  2019  
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

      

Lonen en salarissen 14.785.457  14.407.524  14.111.451 

Overige 1.053.634  666.514  1.009.148 

Af: uitkeringen 84.739  40.000  78.436 

        

 15.754.353  15.034.038  15.042.163 

      
De totale personeelslasten zijn € 720.000 hoger dan is opgenomen in de begroting. Onderstaand 

volgt een nadere uitsplitsing en verklaring van de belangrijkste afwijkingen. 

 

 

 

  

Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

Uitsplitsing loonkosten: 2020  2020  2019 

 
        EUR 

 
     EUR 

 
         EUR 

 

     

Bruto lonen en salarissen 11.510.069  11.130.365  10.846.679 

Sociale lasten 1.520.249  1.459.455  1.506.708 

Pensioenlasten  1.755.138  1.817.704  1.758.064 

      

Totaal lonen en salarissen 14.785.457  14.407.524  14.111.451 

 

Per 1 maart werden de salarissen verhoogd met 2,75%, in juni werd een eenmalige uitkering 

toegekend van € 750 en de eindejaarsuitkering werd verhoogd van 7,4% naar 8%. 

De WHK-premie is gedaald met 0.53% maar door bovenstaande verhogingen en de eenmalige 

uitkering is dit voordeel teniet gedaan.  
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Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

Uitsplitsing overige personele lasten 2020  2020  2019 

 
        EUR 

 
     EUR 

 
         EUR 

 

     

Dotaties in voorzieningen 82.888  61.452  167.112 

Personeel niet in loondienst 367.715  200.245  369.949 

Overige 603.032  404.727  472.087 

      

Totaal overige personele lasten 1.053.634  666.514  1.009.148 

 

De dotatie in voorzieningen heeft betrekking op dotatie aan de voorzieningen voor duurzame 

inzetbaarheid, wachtgeld, ambtsjubilea, langdurig zieken, spaarverlof en een overige personele 

voorziening.  

Deze voorziening duurzame inzetbaarheid is gedaald met € 65.000 omdat in het jaar 2019 een 

inhaalslag was gemaakt. 

 

De kosten voor personeel niet in loondienst worden vrijwel geheel veroorzaakt door de inhuur van 

twee onderwijsdirecteuren. 

 

De overige personele lasten zijn fors hoger dan begroot. De vervangingskosten zijn € 150.000 hoger 

dan begroot, hiervan is € 90.000 ingezet voor de inhuur van een directeur Expertisecentrum.  

Personeelsbestand  

Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers in dienst in FTE 194 (2019: 

196). Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar 

verschillende personeelscategorieën: 

 2020 2019 

   
OP 140 142 

OOP 52 51 

DIR 2 3 

 194 196 
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4.2 AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 
 

Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening  

2020  2020  2019  
        EUR 

 
     EUR 

 
         EUR 

Afschrijving op:      

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 535.938  595.914  525.034 

Machines en installaties 71.154  71.094  71.216 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 452.180  445.401  506.954 

      

 1.059.272  1.112.409  1.103.203 

 

De afschrijvingslasten laten een daling zien ten opzichte van de begroting 2020 en zijn vrijwel gelijk 

aan de jaarrekening 2019.  

4.3 HUISVESTINGSLASTEN 

 
 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

 2020  2020  2019 
 EUR  EUR  EUR 

Huisvestingslasten      

Huur 264.200  258.599  252.913 

Verzekeringen 64.557  36.327  49.097 

Onderhoud 255.807  223.912  289.207 

Energie en water 209.338  188.907  171.878 

Schoonmaakkosten 481.724  373.202  433.340 

Heffingen 16.930  17.768  16.915 

Dotatie onderhoudsvoorziening 105.740  106.554  115.522 

Overig 35.456  31.038  34.675 
      

 1.433.753  1.236.305  1.363.547 

 

De totale huisvestingslasten vallen € 197.500 hoger uit dan begroot.  

Vanwege een hertaxatie uitgevoerd door de Gemeente aan de locatie Voltastraat, is de verzekerde 

waarde van de opstallen en inventaris gestegen en daarmee ook de premie.  

De schoonmaakkosten zijn fors hoger door de inzet van extra schoonmaakrondes en hoger verbruik 

inzake hygiëne i.v.m. corona. 
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4.4  OVERIGE LASTEN 

 
 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2020  2020  2019 
 EUR  EUR  EUR 

Overige lasten:      

Administratie –en beheerslasten 300.686  330.527  368.532 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 969.315  1.013.136  1.050.950 

Overig 492.795  444.529  513.242 
      

 1.762.797  1.788.192  1.932.724 

 

De administratie- en beheerlasten zijn € 30.000 lager dan begroot en € 68.000 lager dan in 2019.  

Dit zit voor een groot deel in de communicatie en PR, de contributies en de papierkosten. De 

representatiekosten laten een stijging zien. 

De lasten van inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn € 43.000 lager dan de begroting, wat 

vrijwel geheel in de kostensoort leerlingenactiviteiten, verbruiksmaterialen en de uitgaven 

schoolkostenbijdrage zit. Veel activiteiten gingen niet door in verband met corona.  

De overige lasten zijnde grotendeels externe advisering, zijn € 48.000 hoger dan begroot. Dit betreft 

o.a. de inschakeling van Verus in het project intensivering samenwerking. Hier staat een subsidie van 

€ 50.000 tegenover. 

 

 

 

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT 

Het volgende honorarium van van Ree Accountants is ten laste gebracht van de stichting Roelof van 

Echten College, één en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. 

 
 2020 2019 

 EUR EUR  

Onderzoek van de jaarrekening 20.216 24.771 

Andere controleopdrachten  0 

Adviesdiensten op fiscaal terrein  0 

Andere niet-controlediensten  0 

 20.216 24.771 

 
  

De methode van verwerking van de honoraria heeft betrekking op het boekjaar.  

 

 

 

 



 

 

JAARVERSLAG 2020 73 

 
 

6.8 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 

 
 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

 2019  2019  2018 

 EUR  EUR  EUR 

      

Deposito’s en rekening courant Ministerie van 
Financiën 

0  0  0 

      

Over 2020 zijn geen renteopbrengsten ontvangen. Het Ministerie van Financiën hanteert een 

rentepercentage van 0% bij een te openen deposito. Het volledige banksaldo is daarom op een 

lopende rekening geboekt. Op deze rekening wordt ook geen rente ontvangen.  

 

6. Rentelasten en soortgelijke kosten 
 

 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

 2020  2020  2019 

 EUR  EUR  EUR 

      

Lening o/g Ministerie van Financiën. 771.192  771.282  802.741 

Rekening-courantkrediet. 5.361  7.009  5.424 

      

 776.553  778.290  808.165 

      

De rentekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar lager, omdat jaarlijks wordt afgelost op de 

lening.  

VERPLICHTE TOELICHTING  

Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en 

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.  

 

Er hebben zich in het verslagjaar geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet 

zakelijke grondslag. 

 

De verbonden partij betreft de Stichting SWV-VO 22.03, statutair gevestigd te  Gemeente Meppel 

met een eigen vermogen op 31 december 2020 van € 468.890 en een resultaat van € 105.900.  
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6.9 WNT-MODEL 

 

Wet normering Topinkomens (WNT) 

In deze jaarrekening wordt, evenals in voorgaande jaren, verantwoording afgelegd ten aanzien van 

de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het boekjaar 2020.  

 

Over het verslagjaar is – naast de leden van de raad van toezicht – alleen de bestuurder aangemerkt 

als topfunctionaris in het kader van de WNT. De directeur Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering 

bereiden voorstellen voor en adviseren de bestuurder in het Directieberaad. De uiteindelijke 

besluitvorming en eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de bestuurder. 

 

Het voor het Roelof van Echten College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 157.000 

bezoldigingsklasse D. De bezoldigingsklasse is als volgt bepaald:  

• Gemiddelde baten 2016-2018: 20,3 miljoen => 4 punten 

• Gemiddeld aantal leerlingen 2016-2018 : 1.999 => 2 punten 

• Complexiteit => 4 punten (4 onderwijssoorten: PRO, VMBO, Havo en VWO) 

Totaal aantal punten: 10. Bij dit aantal punten hoort de bezoldigingsklasse D. De bezoldigingsklasse is 

vastgesteld door de Raad van toezicht in de vergadering 23 juni 2020. 

 

In de vergoeding van de algemeen directeur/bestuurder is ook de betaalde premie voor 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 228,08. 
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6.10 VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING 

 

Voorgesteld wordt om het resultaat over het boekjaar 2020 van de Stichting Roelof van Echten te 

verdelen zoals onderstaand is weergegeven. Deze verdeling is reeds in de balans per 31-12-2020 

verwerkt. 

 

Verloopoverzicht eigen vermogen 2020        

  
Stand 1-1- 

2019 
 Resultaat  Overige 

mutaties 
 Stand 31-12- 

2019 

  EUR  EUR  EUR  EUR 

            

 
Algemene reserve 

 
5.384.512 

  
-/- 390.863 

          -
1.011.785   

  
3.981.864 

Bestemmingsreserve (publiek)          -             -             -             -   

Bestemmingsreserve professionalisering 
onderwijs(publiek) 

216.013  0           -      216.013 

 
Eigen vermogen 

 
5.600.525 

    
 -/- 390.863 

          -
1.011.785 

  
4.197.877 

 

 

Het resultaat van 2020 ad € 390.863 negatief is als volgt verwerkt: 

- ten laste van de algemene reserve wordt € 390.863 gebracht  

 

 

Conform besluitvorming door de bestuurder heeft de verdeling van het resultaat in de balans 

plaatsgevonden, zoals in bovenstaand voorstel is opgenomen. Op grond van het Reglement van de 

Raad van toezicht dient de Raad dit voorstel goed te keuren en als zodanig is de goedkeuring 

verleend in de vergadering van de Raad van toezicht op 24-06-2020. 
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Overige gegevens 

 
 
 
 
 

Overige gegevens 

 

 

Roelof van Echten College 

 

 

2020 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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CONTACTGEGEVENS 

 

 

Stichting Roelof van Echten, nummer bevoegd gezag 41271.  

Ook genoemd: Roelof van Echten College. 

 

De contactgegevens 

 

Postadres 

Postbus 2152 

7900 BD Hoogeveen 

 

Telefoon: (0528) 35 86 58 

E-mail: adm-d@rvec.nl 

Website: www.rvec.nl 

 

Naam contactpersoon:  

De heer R.H. Geuzinge, directeur Bedrijfsvoering 

 

Bezoekadressen 

Locatie Bentinckspark 

Sportveldenweg 20 

7902 NX Hoogeveen 

 

Locatie Voltastraat 

Voltastraat 27 

7903 AA Hoogeveen 

 

Locatie KARgo! 

De Stroom 3 

7901 TG Hoogeveen 

 

mailto:adm-d@rvec.nl
http://www.rvec.nl/

