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1.1. INLEIDING 

 
Het jaar 2015 was een jaar waarin wij de lijn van 2014 hebben voortgezet. In 2014 hebben wij 
grip gekregen op de algehele bedrijfsvoering en in 2015 hebben wij dit doorgezet, waardoor er 
nu op veel fronten sprake is van stabiliteit. Deze lijn houden wij vast en wij gaan verder 
(op)bouwen naar een organisatie met een stimulerende werksfeer en een helder 
onderwijsbeleidsplan voor de komende jaren.  
 
In 2015 hebben wij een missie geformuleerd die recht doet aan de doelstellingen van de 
organisatie en aan wie we willen zijn: ‘Een ondernemende organisatie in een veranderende 
samenleving’. Wij zien het als onze missie om van OSG Hengelo een bloeiende organisatie te 
maken.  
 
We zijn ons ervan bewust dat het onderwijs verandering vereist. Onze organisatie staat 
letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. We vormen een dwarsdoorsnede van de 
veranderende maatschappij waarin we leven. De samenleving verandert en OSG Hengelo 
verandert mee. Sociale, economische, technologische en demografische ontwikkelingen 
hebben invloed op onze scholen. Bevolkingskrimp, toenemende inkomensongelijkheid, de 
opmars van digitalisering: we zien de gevolgen direct in de klas. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de kansen voor al onze leerlingen toenemen wanneer we 
ondernemend onderwijs durven aan te bieden in deze veranderende samenleving. Hoewel de 
toekomst onvoorspelbaar is, niemand weet hoe de wereld er over twintig jaar uit ziet, kunnen 
we wel zorgen dat onze leerlingen en onze medewerkers zo goed mogelijk voorbereid zijn om 
deze toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. De veranderende samenleving vraagt om 
ander onderwijs. OSG Hengelo wil de organisatie zijn die hét voortgezet onderwijs van en voor 
Hengelo aanbiedt, gepast onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat we meebewegen met 
wat de maatschappij van ons verwacht en dat we goed op de hoogte moeten blijven wat er 
gebeurt in de maatschappij. OSG Hengelo houdt voeling met de maatschappij en speelt in op 
veranderingen en innovaties. 
 
Gezamenlijk hebben wij gezocht naar de gedeelde waarden en de eigen waarden van OSG 
Hengelo en de diverse scholen. Voor OSG Hengelo hebben wij geconstateerd dat dit de 
kernwaarden Betrouwbaarheid, Creativiteit, Respect en Talentontwikkeling zijn. Naast deze 
waarden hebben alle scholen en het bestuursbureau hun eigen waarden geformuleerd. 
 
Met de gemeente Hengelo zijn reeds diverse gesprekken gevoerd over de huisvesting van onze 
leerlingen, aangezien OSG Hengelo nog steeds groeiende is. Hierbij wordt niet alleen voor de 
korte termijn, maar ook voor de lange termijn een oplossing gezocht. Met de gemeenteraad 
zijn bijeenkomsten geweest, waar gezamenlijk de blik op de toekomst is gericht en waar de 
mogelijkheid was om met elkaar van gedachten te wisselen over het openbaar onderwijs in 
Hengelo. 
 
Vorig jaar heeft passend onderwijs zijn intrede gedaan. Voor ons heeft dit betekend dat wij de 
sfeer die wij altijd willen uitstralen, het open staan voor ieder kind, ook nadrukkelijk weer 
uitgedragen hebben. Deze sfeer past bij ons openbare karakter.  
Om de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs te realiseren moet alles kloppend zijn, zowel de 
structuur van de organisatie, als de cultuur, als de managementstijl. Hierin zijn al stappen 
gezet. Verschillende vacante directiefuncties zijn met medewerking van veel collega’s en een 
blik op de toekomstige onderwijsontwikkelingen ingevuld. Alle functies van afdelingsleider zijn 
ingevuld en daarmee is de invulling van het management op orde.  
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De relatie met onze stakeholders is verder opgebouwd en verloopt naar tevredenheid. Hierin 
hebben wij de samenwerking met andere scholen in Hengelo, maar ook daarbuiten hechter 
vorm gegeven. Op het gebied van nieuwe onderwijskundige en demografische ontwikkelingen 
verdient het (openbaar) onderwijs een stevige positie in de samenleving waar 
talentontwikkeling centraal staat. Een samenwerking met het primair onderwijs wordt 
overwogen. In dit kader is in 2015 een due diligence onderzoek gestart. In 2016 zal nader 
worden bezien of en hoe een eventuele samenwerking vorm gegeven kan worden.  
Daarnaast is vanuit verschillende scholen is de samenwerking met het bedrijfsleven 
verstevigd. Dit alles in het belang van onze leerlingen die ook na hun schoolcarrière een stap 
richting het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt gaan maken.   
 
In 2016 willen wij onze blik vooral richten op de vernieuwingen die Ander Onderwijs mogelijk 
maken. Onderwijs gericht op de toekomst van onze kinderen. Er is veel bevlogenheid in onze 
organisatie en wij willen de mensen de ruimte geven om op een andere manier te gaan 
werken, vanuit de eigen visie. Of dit nu gaat om het anders geven van onderwijs of het op een 
andere manier meedenken of meewerken naar de toekomst of om de toekomst stevig in te 
gaan. Dit zal niet altijd zonder slag of stoot gaan, maar nieuwe zaken uitproberen gaat soms 
met vallen en opstaan. Met het huidige team van bevlogen en enthousiaste medewerkers zal 
dit zeker moeten lukken.  
 
Ik wil alle collega’s bedanken voor de grote inzet over het afgelopen jaar. Veel is gerealiseerd 
naast het huidige werk. Waar het nodig was om een stapje harder te lopen werd dit gedaan en 
ook is het mogelijk geworden door deze inzet om alvast enkele vernieuwingen aan te brengen. 
De Raad van Toezicht wil ik bedanken voor hun grote inzet om samen met alle betrokkenen de 
stabiliteit te borgen binnen OSG Hengelo. Hun visie op OSG Hengelo nu en in de toekomst 
heeft geholpen om slagen te kunnen maken en te staan waar we nu staan. Dit alles biedt veel 
vertrouwen om gezond en positief de toekomst van OSG Hengelo verder in te gaan en door te 
bouwen.  
 
 
 
H.F. Kruize 
Voorzitter College van Bestuur  
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1.2. RAAD VAN TOEZICHT 

De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2015 als volgt: 
 
Mevr. J.G. Mengerink-Hogevonder (voorzitter en remuneratiecommissie) 
Dhr. drs. N. Lindenberg (auditcommissie) 
Dhr. F.H. Frantzen (auditcommissie) 
Mevr. mr. E.W. de Groot (remuneratiecommissie) 
Vacature  
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht binnen OSG Hengelo. De 
taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van 
OSG Hengelo en het reglement van de Raad van Toezicht.  
 
In 2015 is zij betrokken geweest bij beleids- en beheersprocessen binnen OSG Hengelo. De 
Raad van Toezicht heeft dit gedaan door regulier overleg met het College van Bestuur, door 
formele en informele contacten met schoolleiders, de directeur bedrijfsvoering, door overleg 
met de accountant, door aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en door (thema) bezoeken aan de scholen.  
 
Alle leden verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. Er hebben in 
2015 geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. Er zijn 
ook geen agendapunten behandeld waarbij de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen zijn.  
De Raad van Toezicht bezit over bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en vergewist zich 
van de financiële ontwikkelingen binnen de stichting en de scholen alsmede in de organisatie, 
onderwijsprocessen (inhoudelijk en kwaliteit) en de onderwijsresultaten van de individuele 
scholen. Daarnaast onderhoudt ze het contact met relevante stakeholders. De Raad van 
Toezicht is van mening dat zij zodanig is samengesteld, dat de taken naar behoren kunnen 
worden vervuld. De leden kunnen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren 
en beschikken over een aanvullend profiel qua kennis, ervaring en achtergrond. 
 
In 2015 is de Raad van Toezicht 8 keer bijeen geweest voor een zogeheten Raad van Toezicht 
vergadering. Daarnaast zijn er maandelijks gesprekken gevoerd tussen de voorzitter Raad van 
Toezicht en de Voorzitter College van Bestuur en zijn de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie diverse keren bijeen geweest. Onderwerpen die op de agenda hebben 
gestaan zijn behoudens de reguliere onderwerpen o.a.: planning en control cyclus, scan 
bedrijfsvoering, topstructuur en toekomstige bestuursstructuur, samenwerking PO, nieuwbouw 
vmbo, sturingsfilosofie en strategie.  
 
De auditcommissie laat zich in haar werkzaamheden bijstaan door de Voorzitter College van 
Bestuur en de directeur bedrijfsvoering. De focus van de auditcommissie ligt vooral op 
financiële informatievoorziening, zoals de werking van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, wet- en regelgeving en de aanbevelingen van de accountant. 
In het verslagjaar is de auditcommissie diverse keren bij elkaar gekomen en heeft stilgestaan 
bij de verdere optimalisatie van de Planning en Control cyclus, het jaarverslag 2014, het 
accountantsverslag 2014, de meerjarenbegroting 2016-2019 en de managementletter 2015.  
 
De remuneratiecommissie heeft in 2015 een functioneringsgesprek gehouden met de 
Voorzitter College van Bestuur. Er zijn werkafspraken gemaakt en de verlenging van het 
contract is besproken. 
 
De Raad van Toezicht heeft ook in 2015 de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Er is o.a. 
gesproken over teameffectiviteit, de werkgeversrol en de Code goed onderwijsbestuur 
voortgezet onderwijs. De Raad van Toezicht constateerde dat er verbeteringen op het terrein 
van de reglementen nodig waren en hebben deze in gang gezet en inmiddels gerealiseerd.  
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Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich gericht op de stakeholders. Met diverse leden van 
de gemeenteraad is contact gehouden en zijn er bijeenkomsten geweest waarin over zaken is 
gesproken zoals de nieuwbouw vmbo, ander onderwijs en de financiële situatie.  
 
De Raad van Toezicht kijkt goed terug op het jaar 2015 en met vertrouwen naar 2016, waarin 
de vacature van Voorzitter College van Bestuur definitief zal worden ingevuld.  
 
 
 
J.G. Mengerink-Hogevonder 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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1.3. GOED BESTUUR 

1.3.1 De bestuursfilosofie 

Het bestuur is in handen van het College van Bestuur met de Raad van Toezicht als 
toezichthoudend orgaan. Stichting OSG Hengelo kent een Raad van Toezicht/Raad van 
Bestuur-model met een College van Bestuur en hanteert de Code Goed Bestuur voor het 
Voortgezet Onderwijs. Door het bestuur is de code "goed bestuur" gevolgd. Op deze wijze zijn 
de verschillende bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden functioneel gescheiden en wel 
als volgt: 
  
De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft de toezichthoudende rol, d.w.z.: 

 houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en  
 het College van Bestuur; 
 bekijkt alle aspecten toekomstgericht in onderlinge samenhang; 
 houdt toezicht op de feitelijke gang van zaken, op de strategie en het beleid; 
 heeft diverse goedkeurende bevoegdheden; 
 vervult een klankbordfunctie voor het College van Bestuur; 
 adviseert het College van Bestuur in geval van complexe vraagstukken; 
 stimuleert om het hoogst haalbare na te streven. 

 
De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, 
toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en 
gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur, een en ander conform 
statuten en reglementen. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt 
doorgaans zeven per jaar, los van commissiewerkzaamheden, themabijeenkomsten, 
stakeholdersbijeenkomsten en zelfevaluatie. Daarnaast heeft de Raad van toezicht dit 
jaar meerdere contact momenten gehad met de GMR voor het delen van wederzijdse 
informatie.  
 

Het College van Bestuur 
Het College van Bestuur heeft de bestuurlijke rol, d.w.z.: 

 fungeert als bevoegd gezag; 
 organiseert in lijn met de statuten en het Handboek Governance de 
 interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed  
 onderwijsbestuur; 
 structureert, ontwikkelt en bestuurt de organisatie op een wijze dat de 
 wettelijke en statutaire doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd; 
 bepaalt het strategisch beleid en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen 

   voor de scholen; 
 geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de directeur van 
 het bestuursbureau; 
 stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren hun werk kunnen doen; 
 stimuleert en faciliteert de organisatie bij een passende organisatiecultuur; 
 mandateert een aantal bestuurlijke bevoegdheden aan de directeuren; 
 representeert en positioneert intern en extern de stichting, gericht op het 
  creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en  
  instanties; 
 legt integraal (verticale) verantwoording af aan de Raad van Toezicht, zoals  
  beschreven in de statuten en het Handboek Governance; 
 vraagt aan de Raad van Toezicht goedkeuring op de daarvoor in aanmerking  
  komende besluiten en documenten; 
 brengt op stichtingsniveau een dialoog tot stand met de samenleving en legt 
  (horizontale) verantwoording af aan interne en externe stakeholders; 
 draagt samen met de schoolleiders zorg voor onderwijsinnovatie. 
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GMR/VMR 
OSG Hengelo hecht waarde aan medezeggenschap. Het is een medium vanuit ouders, 
leerlingen en medewerkers. Op bestuurlijk niveau vindt veelvuldig overleg plaats met de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) om te spreken over bovenschools beleid. De 
VMR (vestigingsmedezeggenschapsraad) is toegespitst op school specifieke zaken en spreekt 
hiertoe met de schoolleiding. De GMR heeft voorafgaand aan haar vergaderingen overleg met 
de VMR, zodat de mening van de achterban goed gehoord wordt. In 2015 is ook de GMR volop 
bezig geweest met het verder bouwen aan de stabiliteit van de organisatie. Hiertoe hebben zij 
zich gebogen over een aantal voorgestelde advies- en instemmingsbesluiten, waaronder de 
functiemix, werkkostenregeling, klachtenregeling, stagebeleid en begroting. 
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1.3.2 Organogram OSG Hengelo 
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1.4. DE MISSIE EN VISIE 

Collectieve ambitie 
De OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, 
van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd.  
Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen.  
Wij zijn een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met 
medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier 
scholen binnen de OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een 
veilige en uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan. Een grote 
betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk. 

1.4.1 De pedagogische identiteit 

De OSG Hengelo heeft er voor gekozen om met behoud van de noodzakelijke eenheid toch 
veel verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen. Dit betekent dat iedere vestiging 
verantwoordelijk is voor het eigen onderwijsresultaat en voor de manier waarop dit resultaat 
wordt behaald. Resultaat van deze ontwikkeling is dat onderwijskundige accenten op de 
diverse vestigingen verschillen en dat die accenten ook naar (toekomstige) leerlingen en hun 
ouders worden gecommuniceerd. 
 
Zo kan de OSG Hengelo aan leerlingen die opleiding en die werkwijze bieden die het beste 
passen bij het niveau en de manier van leren van de desbetreffende leerlingen. 
De scholen concretiseren op een eigen wijze de eigen pedagogische identiteit. 
 
De scholen zijn: 
 

o Bataafs Lyceum 
o ’t Genseler 
o Gilde College 
o Montessori College Twente 

 
Gezamenlijke kernwaarden OSG Hengelo 
 
OSG Hengelo werkt vanuit een collectieve ambitie en gemeenschappelijke kernwaarden 
De gezamenlijke kernwaarden van OSG Hengelo gelden voor alle scholen en vormen de basis 
voor de verdere beleidsontwikkeling/identiteitsontwikkeling van de scholen. 
 
Vanuit de collectieve ambitie worden de strategische en operationele doelstellingen in 
gezamenlijkheid opgesteld. Eind 2015 is er een begin gemaakt met het opstellen van een 
strategisch beleidsplan voor de komende jaren en het herwaarderen van de onderstaande 
waarden. 
 
Openbaar 
De scholen van OSG Hengelo staan open voor alle kinderen ongeacht hun levensovertuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
 
Ambitieus 
Wij stimuleren elke leerling en medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Wij faciliteren 
en investeren in onze leerlingen en medewerkers om hun talenten optimaal te ontwikkelen en 
zichzelf te ontplooien en daarbij zijn of haar persoonlijkheid vorm te geven. Wij bieden een 
hoge mate van professionaliteit en blijven ons daar ook in ontwikkelen. 
 
Maatwerk 
Wij gaan voor de beste resultaten en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke 
leerling succesvol door- of uitstroomt.  
 
Wij laten zien dat we een partner zijn met wie samengewerkt kan worden en gaan op zoek 
naar partners die hierbij kunnen aansluiten. In 2016 zullen de herziene waarden gepresenteerd 
worden en verder in de organisatie geïmplementeerd worden. 



 

13 
 

 

1.4.2 Strategische Speerpunten  

 
Ander onderwijs 
 
Het besef dat het voor de ontwikkeling van onze toekomstige leerlingen niet genoeg is om te 
doen wat we altijd gedaan hebben is leidend voor de ontwikkeling van onze strategie. We 
handelen vanuit het leerling perspectief: wat heeft een kind nodig om de toekomst met 
voldoende competenties en vertrouwen tegemoet te kunnen treden? We zijn ons ervan bewust 
dat we met elkaar een andere manier van leren tegemoet gaan. Vernieuwend en ook 
inspirerend. Niet alleen inspirerend voor de leerlingen, maar ook voor onze eigen 
medewerkers. Gezamenlijk staan we voor de opdracht om onze leerlingen voor de toekomstige 
banen op te leiden in een snel veranderende samenleving. Dit dwingt ons om ander onderwijs 
vorm te gaan geven. 
 
Taal- en rekenprestaties structureel verbeteren 
 
In het onderwijs staan taal en rekenen centraal. Taal- en rekenkundige vaardigheden vormen 
de basis onder verreweg de meeste andere vakken. Wie op deze onderdelen minder presteert 
ziet dat door zijn hele schoolloopbaan en ook later terug. Daarom is dit één van de 
speerpunten binnen het huidige strategische plan van de OSG Hengelo. Het regeerakkoord van 
september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs en zet in op het 
vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom wordt de 
kennis van taal en rekenen op een hoger niveau gebracht. Om deze slag te kunnen maken 
wordt op alle locaties binnen de OSG Hengelo het gewenste niveau van leerlingen in elke fase 
van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. 
 
Buiten de grenzen leren en denken 
 
De OSG Hengelo denkt breed en verder dan de eigen grenzen. Dit wil ze ook overbrengen aan 
haar leerlingen. Dit doen we door op de verschillende locaties een brede internationalisering 
onderdeel van het onderwijs uit te laten maken. Niet alleen in de lesstof, maar ook door korte 
werkbezoeken in het buitenland en internationale stageplekken. De grenzen met ons buurland 
Duitsland zal de komende jaren verder aangehaald worden in het onderwijspakket, waarbij wij 
ook willen aansluiten bij ‘Twente werkt’.  
 
Sportief 
 
Sport geeft ruimte in het denkvermogen. Door actief in te spelen op de verschillende locaties 
op actuele sporten willen wij leerlingen meer bieden dan theorie. Sporten gebeurt natuurlijk op 
iedere school als basisvak. Wij gaan samen met leerlingen, buiten de verplichte lo-uren op 
onderzoek uit op sportgebied, zoals kickboksen, klimmen, schaatsen en mountainbiken. Wij 
dagen leerlingen uit om hier energievol mee bezig te gaan, waarbij de uitdaging op eigen 
niveau te presteren het hoogste is. Daarnaast geven wij aandacht aan het teamgebeuren, 
zodat ook hier voor de leerlingen duidelijk wordt dat meestal het beste resultaat behaald wordt 
als je het samen in een team doet.  
 
Respect en veiligheid 
 
Binnen onze scholen dragen wij respect als schoolcultuur uit. Wederzijds respect voor elkaar 
en de omgeving in de breedste zin van het woord is een belangrijke kernwaarde. Soms zit het 
in kleine dingen als elkaar groeten op het schoolplein en soms betekent dit opkomen voor 
elkaar en de ander durven aanspreken. Het aanspreken van elkaar is belangrijk en dat kan 
alleen als er een veilig klimaat is. Dit proberen wij zo goed mogelijk te creëren door aandacht 
te geven aan onze kernwaarde dat iedereen welkom is bij de OSG Hengelo. De beste 
prestaties worden gehaald door leerlingen een veilige plaats te bieden.  
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Passend Onderwijs 
 
In het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om meer kinderen passende 
onderwijsondersteuning en zorg te bieden. Binnen het Samenwerkingsverband VO2302 is een 
beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om kinderen een passende plek te 
bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school. In 2015 zijn de scholen binnen het 
Samenwerkingsverband met name gericht op de uitvoering van Passend Onderwijs. Analyseren 
welke gewenste en ongewenste consequenties de invoering van Passend Onderwijs met zich 
meebrengt kunnen we nu nog niet. Dat zal in de komende jaren moeten blijken. 
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1.5. STRATEGIE SCHOLEN  

1.5.1. Het Bataafs Lyceum  

Het Bataafs Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo-onderwijs. Na de komst 
van een nieuwe directeur heeft de nadruk gelegen op de richtingen van de organisatie. Er zijn 
een nieuwe visie, missie, kernwaarden en nieuwe lange termijn doelstellingen geformuleerd, 
passend bij de ontwikkeling die waarneembaar is in de brede maatschappelijke omgeving 
waarin de school zich bevindt en tevens aansluit bij reeds in gang gezette trajecten intern.  
 
Visie  
Focus op de basis, ambitieus richting de toekomst. 
 
Missie 
Wij ondersteunen elke leerlingen optimaal bij zijn ontplooiing. 
 
Kernwaarden 
Duidelijkheid / prettig leerklimaat / lef / rijke leeromgeving / vakmanschap / leren staat 
centraal. 
 
Doelstellingen: 
 
Gepersonaliseerd leren 
Met de traditionele manier van klassikaal doceren en summatief toetsen kunnen we niet alle 
leerlingen optimaal bedienen, want leerlingen hebben verschillende leertempo's, leerstijlen en 
interesses. Dus willen we leerlingen binnen grenzen de mogelijkheid bieden om eigen keuzes 
te maken. 
 
21st century skills 
Wij leven in de 21ste eeuw en zitten midden in de vierde industriële revolutie. Dit vraagt een 
lesprogramma aangevuld met aandacht voor eigentijdse vaardigheden, want leerlingen hebben 
deze nodig in de maatschappij ongeacht de vervolgopleiding die zij kiezen. Dus als school die 
midden in de maatschappij staat kan het niet anders zijn dan dat dit verweven zit in ons 
curriculum. 
 
Versterken van de keten 
We zijn onderdeel in een doorlopende ontwikkeling van de leerlingen, ze komen niet blanco 
binnen en we hebben de opdracht om aan te sluiten bij de vervolgopleiding. 
Dus we sluiten aan bij de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt en wat er van hen in 
de toekomst wordt verwacht. We bieden activiteiten en een netwerk van contacten binnen en 
buiten school die nodig zijn om deze ontwikkeling te ondersteunen. 
 
Bèta  
In Hengelo e.o. zit veel technische know-how en historie en het Bataafs Lyceum heeft veel 
opgebouwd op Bètagebied. Er is veel vraag op de arbeidsmarkt, zowel lokaal, landelijk als 
internationaal dus het is van belang de sterke positie uit te bouwen. 
 
Meer begaafd 
We hebben een goed programma (o.a. gymnasium en masterclass) voor meer begaafde 
leerlingen en staan bekend als een school die dit op een gedegen wijze aanbiedt. Mee 
begaafde leerlingen hebben een andere onderwijsbehoefte om hun talenten te 
ontplooien.  Deze positie willen we behouden en door ontwikkelen om deze leerlingen ook in de 
toekomst een goede plek te kunnen blijven geven binnen de regio. 
 
Ondernemerschap 
De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een ondernemende houding en creatief 
denkvermogen van leerlingen, want de mogelijkheden die leerlingen in zich hebben en de 
omgeving biedt, maken de drempel naar een eigen onderneming lager dan in het verleden. 
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Dus ondersteunen we leerlingen in het ondernemerschap. Een deel van de lesactiviteiten 
vinden buiten het leslokaal plaats en zo halen wij de buitenwereld naar binnen.  
 
ICT 
Digitale techniek en media zijn steeds belangrijker, want ze zijn overal aanwezig in het 
persoonlijke en openbare leven, dus willen we leerlingen de vaardigheid meegeven om in de 
digitale maatschappij goed te kunnen functioneren 
 
Met deze strategische keuzes geeft het Bataafs Lyceum vorm en inhoud aan de realisatie van 
de visie en missie van OSG Hengelo. 
 

1.5.2. Praktijkonderwijs ‘t Genseler  

 
‘t Genseler is een school voor voortgezet onderwijs met als doel leerlingen op te leiden voor- 
en deel te laten nemen aan- de arbeidsmarkt én als zelfstandig en volwaardig burger te 
participeren in de maatschappij.  
De school gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen, met 
de focus op de sociale- en beroepsvaardigheden. Het motto van de school is hierin: “Het draait 
om jou” 
 
Onderwijskundige uitgangspunten  
’t Genseler is pro actief in het herkennen van de ontwikkelingen in de maatschappij 
(waaronder de arbeidsmarkt) en stemt het onderwijs daar op af. 
 
De school geeft uitdagend onderwijs waarin jongeren tot initiatief komen, zelfstandig opereren 
en minder afhankelijk van hulp worden. De leerling is in toenemende mate verantwoordelijk 
voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces.  
 
Het onderwijsaanbod richt zich op de sociale, emotionele, creatieve en verstandelijke 
ontwikkeling van de leerlingen. Samenhang tussen theorie en praktijk, alsook met betrekking 
tot zorg, arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding. Stage speelt daarin een nadrukkelijke rol, 
waarin de interesse, kwaliteit en motivatie van de leerling leidend is.  
 
Kernkwaliteiten van de school zijn: 
 

 Professionele ondersteuning van leerlingen met aanvullende problematiek; 
 Oplossingsgericht werken als wijze waarop we met elkaar omgaan;  
 Het pedagogisch klimaat; respect, erkenning, het er mogen zijn en persoonlijke 

aandacht zijn belangrijke factoren. Vanuit basale veiligheid en structuur werkt de school 
aan zelfredzaamheid, gevoel van eigenwaarde maar ook frustratietolerantie. Pas als er 
gevoel van welbevinden is ontstaan kan er gebouwd en gewerkt worden aan verdere 
persoonlijke en didactische ontwikkeling. Binnen de school leeft een klimaat van 
vertrouwen, rust en regelmaat. Het is de basis waarop de leerlingen zich zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen;  

 Coaching gesprekken met de leerling door de mentor in het kader van de persoonlijke 
ontwikkeling; 

 Het gebruiken van- en werken met- het Ontwikkel Perspectief Plan(OPP). Het volgen 
van het maatschappelijk – en leerrendement van iedere leerling. 

’t Genseler stelt de leerling en zijn toekomst bovenaan en gaat daarbij gezamenlijk met de 
leerling op zoek naar de route om te komen tot zijn ideale toekomst. Hiermee sluit de school 
goed aan op de ambitie van de OSG Hengelo.  
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1.5.3. Gilde College 

 
Het Gilde College is een school voor voortgezet onderwijs waar VMBO-onderwijs wordt 
verzorgd. De volgende onderwijsvormen worden aangeboden VMBO-BBL, VMBO-KBL en  
VMBO-TL. Het Gilde College is een actieve school, waar leerlingen ruimte krijgen om zich 
bewust te worden, zichzelf te zijn en te ontdekken wie ze zijn. Actief aan de slag en de kansen 
te gebruiken die worden aangeboden om eigen talenten te ontdekken.  
 
De slogan van de school is: “Véél meer dan een leerplek: het Gilde College, de actieve school”. 
 
Ontwikkeling 
De school is in ontwikkeling en heeft de laatste jaren veel input gekregen vanuit een jong 
personeelsbestand. Daarnaast heeft het MT in een scholingstraject gewerkt aan haar 
management competenties en is samen de stip op de horizon geformuleerd. Het schoolplan 
met de missie en visie, de slogan en de onderwijskundige uitgangspunten hebben de koers 
uitgezet voor de komende jaren, waarbij geconstateerd is dat het Gilde College ligt nog steeds 
op koers ligt.   
 
één beroepsgericht VMBO 
In 2015 zijn we steeds verder op weg gegaan naar één beroepsgericht VMBO. Deze school zal 
door Stichting Carmel en OSG Hengelo gebouwd worden aan de Europalaan en zal het nieuwe 
onderkomen worden voor de Spindel (Carmel) en het Gilde College (OSG). De oplevering vindt 
in het najaar van 2017 plaats. Er zijn gesprekken, overleggen, contacten met het ministerie en 
scholen geweest die voorlopen op het gebied van samenwerking. Er vinden voortdurend 
verschuivingen plaats in de wet- en regelgeving die vernieuwingen in het onderwijs mogelijk 
maken. Dit alles in goed overleg en in samenwerking met de GMR, VMR en alle andere 
betrokkenen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken. Er is een 
selectie geweest van aannemers en inmiddels is de opdracht gegund en kan er voor de 
zomervakantie 2016 gestart worden met de nieuwbouw VMBO.   
  
Passend Onderwijs 
Met de invoering van Passend Onderwijs zijn we op het Gilde College de voorbereidingen gaan 
treffen voor een interne rebound. 
Zowel het ondersteuningsteam als het personeel heeft deelgenomen aan scholing op het 
gebied van handelingsverlegenheid. Ook de bestaande structuren zijn geoptimaliseerd en 
aangepast aan de interne rebound.  
Het Plan interne rebound werd geschreven en bleek al snel dat het beste was om het verder 
vorm te geven door doing by learning. Achteraf noteren, evalueren en bijwerken heeft er toe 
bij gedragen dat er nu een goed draaiboek voor handen is. 
In augustus 2015 zijn we gestart met een aantal leerlingen. In de periode tot aan de kerst 
hebben 7 leerlingen gebruik gemaakt van deze nieuwe voorziening. De maximale verblijfsduur 
was 6 weken. De terugkeer naar de klas is gefaseerd aangepakt. Eén van de successen was 
dat we de rebound niet hebben beschouwd als straf, maar als pedagogisch middel om de 
leerlingen positief en gemotiveerd weer aan het klassenproces te kunnen laten deelnemen. 
Daarmee hebben we VSV (voortijdig school verlaten) en plaatsing binnen cluster 4 kunnen 
voorkomen. 
 
Vernieuwend VMBO 
In 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het Vernieuwend VMBO. 
De structuur van sectoren hebben we omgezet in profielen. We gaan 4 profielen aanbieden in 
eerste instantie. Het systeem van de keuzevakken hebben wij als Gilde College omarmd. De 
keuzevakken geeft de leerlingen binnen de praktijkvakken de mogelijkheid om zelf keuzes te 
maken. Keuzes die meer passen bij een breed, laagdrempelig VMBO aanbod en die veel meer 
passen bij de beleving van leerlingen. Kortom deze keuzevakken maken het leren leuker. Van 
de 150 keuzevakken gaan we 22 keuzevakken aanbieden verdeeld over 7 profielen. Middels 
deze keuzevakken kunnen de leerlingen dan ook kennismaken met andere profielen. Zo is de 
aansluiting met het ROC gewaarborgd. 
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In deze periode is ook de ontwikkeling en uitwerking gestart van het LOB (loopbaan 
Ontwikkeling en Begeleiding). Het vroegere decanaat is omgevormd in een nieuwe systematiek 
met veel aandacht voor de zelfsturing en reflectie door de leerling.  
Het nieuwe VMBO biedt leerlingen veel meer kansen op een eigen persoonlijke ontwikkeling. 
Een ontwikkeling die heel goed past bij de actieve school en bij de visie van OSG Hengelo om 
de talentontwikkeling van de leerling meer kans te geven.  
 
Sociale Veiligheid 
Het onderwerp sociale veiligheid speelt altijd een grote rol binnen het VMBO onderwijsconcept 
van het Gilde College. Naar aanleiding van het inspectiebezoek kwam het onderwerp nog 
nadrukkelijker op de agenda te staan. Zo is er een nieuwe werkgroep gestart die zich bezig 
houdt met Sociale veiligheid in de breedste zin van het woord en zijn verschillende soorten 
activiteiten gestart. Zo is onder meer met het COC gekeken naar mogelijke gastlessen en 
workshops voor zowel leerlingen als medewerkers en zijn deze in het najaar van 2015 ook 
gegeven. Als afronding van dit traject is ook de paarse vrijdag op school georganiseerd en 
hebben leerlingen uit de 3e klas modeontwerpen van jurken gemaakt die ook tentoongesteld 
zijn en waar de pers ook aandacht aan heeft geschonken. Naast deze activiteiten is het anti-
pestprogramma verder uitgebreid en hebben de beide thema’s ook iedere keer op de agenda 
van de leerlingenraad en de oudervereniging gestaan. Om nog meer grip te krijgen op de 
verschillende deelaspecten van sociale veiligheid is in samenwerking met het COC een geheel 
nieuwe uitgebreide vragenlijst ontwikkeld die in het voorjaar van 2016 meegenomen zal 
worden in het tevredenheidsonderzoek voor leerlingen en ouders dat door DUO-
onderwijsonderzoek afgenomen zal worden. Op deze manier wil het Gilde College beter in 
beeld krijgen hoe de sociale veiligheid binnen school ervaren wordt en de actiepunten voor de 
komende schooljaren vaststellen.  
 
Burgerschap 
Het Gilde College besteedt vanuit de openbare grondslag aandacht aan de vorming van de 
leerlingen. Deze vorming richt zich op kennis, houding en vaardigheden. Burgerschapsvorming 
(bestaande uit maatschappelijke, sociaal culturele en politieke aspecten) staat niet op zichzelf 
en is ook niet los te zien van de overige dagelijkse activiteiten op school. Het komt binnen de 
lessen van Mens & Maatschappij en Maatschappijleer zowel in de onderbouw als bovenbouw 
aan de orde en is daarom niet als apart vak opgenomen in de lessentabel. Daarnaast speelt 
het een grote rol in de “Gilde-stijl” die als leidraad het dagelijks handelen op school verwoord 
voor zowel de leerling als de medewerkers. Naast deze lesgebonden activiteiten worden ook 
activiteiten zoals gastlessen en voorstellingen georganiseerd die vaak weer deel uitmaken van 
een thema(week). Naast de activiteiten binnen school bezoeken de leerlingen jaarlijks ook 
instanties buiten school op het gebied van de politiek, gemeente, politie en de rechtspraak. 
Burgerschapsvorming zal steeds nadrukkelijker ook binnen de onderdelen LOB en Plus-
document een plaats krijgen. 
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1.5.4. Montessori College Twente 

 
Natuurlijk is leerlingen opleiden voor een diploma op mavo-, havo- of vwo-niveau, in de tijd 
die daarvoor staat, ons hoofddoel. Daarnaast doen we nog meer om hun brede ontwikkeling te 
bevorderen. 
  
We willen dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leer- en keuzeproces.  
We willen dat onze leerlingen  zelfstandig hun werk kunnen plannen, dat ze kritisch zijn (op 
zichzelf en anderen) en dat ze keuzes kunnen en durven maken. Voor deze ontwikkelingen is 
tijdens de reguliere lessen en de keuzewerktijd ruimte. Docenten en mentoren geven 
begeleiding op maat, afgestemd op de leerling als individu. Deze gedachte tot meer ruimte  
voor leerling en medewerker en gepersonaliseerd leren is tevens onderdeel van de collectieve 
ambitie van OSG Hengelo. 
 
We bieden onze leerlingen een veilige, stimulerende omgeving en bovenal ruimte om zichzelf 
te zijn. We willen dat onze leerlingen grenzen leren verleggen. Letterlijk en figuurlijk.  
De uitwisselingen met Spanje, Duitsland, Denemarken en Engeland zijn daar voorbeelden van, 
net als de buitenlandse studiereis die iedere leerling maakt tijdens de opleiding. We willen dat 
onze leerlingen laten zien wat ze kunnen, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op creatief, 
maatschappelijk en sportief gebied. Onze leerlingen maken de maatschappij van morgen, daar 
moeten ze een bijdrage aan kunnen leveren.  
 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het opzetten van twee nieuwe 
instroompunten: de Wereldklas en de Euregioklas. In de Wereldklas zal er extra aandacht zijn 
voor het vak Engels en het themagericht werken. In de Euregioklas worden de leerlingen 
voorbereid op het wonen, werken en leren in het Euregiogebied, waar de Duitse taal een 
belangrijke rol speelt. Beide nieuwe instroompunten zijn bedoeld voor leerlingen met een 
mavo- of havoadvies. De bedoeling is om te experimenteren met nieuwe aanpakken en 
onderwijsvormen, die ook in het reguliere onderwijs zullen worden ingevoerd.  
 
Het vak natuurkunde in de mavo-afdeling wordt nu geheel gegeven via de ‘scrum-methodiek’.  
Het vak scheikunde in de mavo-afdeling is bezig met een aantal pilots, om eveneens  volgend 
jaar via de ‘scrum-methodiek’ te  werken. Er is ook grote belangstelling vanuit het vak biologie 
en natuur & techniek voor deze methode. 
 
Voor onze muzikale leerlingen bieden wij momenteel een samenwerking aan met ArtEZ om 
leerlingen na de reguliere lessen verder voor te bereiden (op theoretisch gebied) op een 
eventuele toelating tot de aangeboden opleidingen. 
 
Digitale vaardigheden van leerlingen zijn in het onderwijs van de toekomst essentieel.  
Eind 2015 hebben we dan ook de beslissing genomen dat iedere nieuw instromende leerling in 
jaar 1, vanaf  schooljaar 2016-2017, moet beschikken over een eigen iPad.  
 
Door de goede aanmelding in ons eerste leerjaar en ook de groeiende aanmelding voor 
instroom in hogere leerjaren, is onze prioriteit de aankomende tijd de huisvesting. Naast 
ruimte voor reguliere lessen zullen we op zeer korte termijn moeten gaan denken over 
oplossingen voor problemen zoals de algemene voorzieningen, maar ook voor specifieke 
vaklokalen en de fysieke ruimte die iedere leerling en werknemer in onze school nodig heeft 
om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren.  
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1.6.2. Onderwijs en kwaliteit 

De onderwijskwaliteit van het Voortgezet onderwijs laat zich niet uitdrukken in 1 cijfer, maar 
komt in beeld vanuit verschillende resultaten en kenmerken. Doorstroomgegevens, 
examenresultaten en het opbrengstoordeel van de inspectie zijn hiervoor de belangrijkste 
indicatoren.  
 
Doorstroomgegevens 
De doorstroomgegevens van 2015 van de verschillende scholen zijn weergegeven in bijlage I 
van dit jaarverslag.  
 
Examenresultaten 
 
Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 waren de examenresultaten als volgt: 
 

Opleiding Kandidaten Geslaagd Percentage Vorig 
jaar 

Vmbo LWT 12 12 100% 92% 

Vmbo BBL 27 27 100% 100% 

Vmbo KBL 54 54 100% 95% 

Vmbo TL 103 100 97% 96% 

Havo 161 140 87% 87% 

Vwo 88 81 92% 87% 

Gemiddeld     93% 91% 

 
Ten opzichte van het vorige schooljaar is de OSG Hengelo er in geslaagd de examenresultaten 
te verbeteren. De verbetering heeft betrekking op de grootste groepen leerlingen namelijk het 
VMBO KBL en TL en het VWO.  
 
Onderwijsresultaten 
Onderstaand is het berekende oordeel inzake de onderwijsresultaten 2016 door de 
Onderwijsinspectie weergegeven:  
 
Onderwijs- 
Resultaten 

vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo 
 

Bataafs Lyceum   geen oordeel voldoende voldoende 
Gilde College voldoende voldoende voldoende   
Montessori College Twente   voldoende voldoende voldoende 
 
 
Samenwerkingsverbanden andere onderwijsinstellingen  
De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat overdracht van middelen en uitbesteding van 
leerlingen mogelijk is door samenwerking tussen vo-instellingen en bve-instellingen met als 
doel: 

1. Leerlingen zijn hierdoor in staat een diploma vo te behalen; 
2. Leerlingen krijgen daardoor meer kansen om vervolgonderwijs succesvol af te ronden; 
3. De onderwijsvoorzieningen worden daardoor doelmatiger gebruikt. 

 
De OSG Hengelo heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ROC van 
Twente. 
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Nieuwe cao 
 
Op 12 april 2016 hebben de onderhandelaars van de Algemene Onderwijsbond en de overige 
sociale partners in het voortgezet onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een 
nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Indien goedgekeurd door de achterbannen zal deze 
overeenkomst een looptijd kennen van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. In het akkoord is onder 
meer afgesproken dat de salarissen per 1 juli met drie procent omhooggaan. Die verhoging 
komt bovenop de eerder voorgestelde loonsverhoging van bij elkaar 2,05%. De in 2015 door 
de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de 
nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Tevens zal in april 2017 een eenmalige uitkering van 
500 euro worden toegekend. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het 
sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijke budget en een overgangsregeling voor tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten. 
 
De huidige vigerende cao betreft de cao VO 2014-2015. Deze cao is per 1 augustus 2014 van 
kracht geworden en had een looptijd van 1 jaar. 
 

1.6.4. Huisvesting 

Met het doorzetten van de groei van het aantal leerlingen van de OSG Hengelo in 2015 was er 
een tekort aan lokalen bij het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente. In 2015 is dit 
tekort aan lokalen ingevuld door een extra noodgebouw met acht lokalen te plaatsen aan de 
Sloetsweg. Het Bataafs Lyceum maakte ook in 2015 gebruik van vijf lokalen van het Gilde 
College aan de Bandoengstraat. Voor de komende jaren wordt wederom een tekort verwacht 
aan lokalen. Inmiddels wordt met de Gemeente gesproken over een structurele oplossing. 
 

1.6.5. Onderwijs en ICT 

Onderwijs en ICT-beleid 
In 2015 zijn kaders geschetst voor het toekomstige ICT beleid binnen de OSG Hengelo. Er is 
een traject gestart om te komen tot een geïntegreerd ICT beleid voor OSG Hengelo waarbij 
scholen ook een handreiking krijgen voor het opstellen van het eigen ICT-beleid. Eén van de 
slagen die hierin gemaakt wordt is de verschuiving van de focus op techniek naar de focus op 
de daadwerkelijke behoeften vanuit het onderwijsveld en de vertaling daarvan naar de 
technische mogelijkheden. 
 
Vrijwel alle scholen maken werk van de inzet van ICT in het onderwijsproces. Er wordt in de 
klas geëxperimenteerd met nieuwe devices, zoals tablets. Het ICT fundament wordt verder op 
orde gebracht en aangepast aan de eisen van deze tijd. Docenten en leerlingen weten steeds 
beter gebruik te maken van de mogelijkheden die de elektronische leeromgeving en digitale 
content bieden. De stap naar meer gepersonaliseerd onderwijs is gemaakt. De rol van ICT is 
hierbij cruciaal en maakt het mogelijk dat leerlingen steeds beter op maat bediend kunnen 
worden. Belangrijke partners hierbij zijn marktpartijen (content-aanbieders, aanbieders van 
persoonlijke leeromgevingen) en de overheid (OCW en de onderwijsinspectie). De komende 
jaren staan deze pioniers dan ook een uitdagende zoektocht te wachten. De kracht van de 
OSG Hengelo op het gebied van ICT in het onderwijs ligt in de samenwerking tussen de 
scholen, waarbij nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit de eigen praktijk worden gevolgd, 
gedeeld en nader bediscussieerd. Dit alles met als doel een verdere verbetering van de inzet 
van onderwijstechnologie binnen de scholen en een snellere, informatieve verbinding met de 
omgeving. 
 
Anytime, anyplace, anywhere  
Voor wat betreft de bedrijfsvoering binnen de OSG Hengelo hebben we het motto “Anytime, 
anyplace, anywhere”. Daar proberen we dan ook op alle mogelijke manieren vorm aan te 
geven. Een belangrijke stap die in 2015 gezet is om aan dit motto gehoor te geven is de 
conversie van Merces (salarisadministratie applicatie) naar HR2day (webbased salaris- en HR 
applicatie). In 2016 zal HR2day en de nieuwe mogelijkheden die deze applicatie met zich 



 

24 
 

meebrengt verder uitgerold worden. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht hoe de 
infrastructuur aangepast kan worden om het nieuwe werken, passend bij de veranderende 
maatschappij, mogelijk te maken.  
 

1.6.6. Treasury beleid  

Het treasury statuut van de Stichting OSG Hengelo is vastgesteld op 15 februari 2012. Met het 
ondertekenen van de Akte van de Statutenwijziging op 31 december 2013 is het ook van 
belang het treasury statuut opnieuw te bezien en aan te passen waar nodig.  
 
Op basis van de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’ 
wordt verslag gedaan van het beleid en uitvoering, de soort en omvang en looptijden van 
beleggingen en beleningen.  
 
Stichting OSG Hengelo heeft het beleid de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen. In 
2015 zijn overtollige gelden uitgezet op de reguliere bankrekeningen in de vorm van een 
depositorekening en spaarrekening.  
 
Voor de omvang van deze beleggingen wordt verwezen naar de gegevens in de jaarrekening. 
Voor alle beleggingen geldt dat de hoofdsom bij opname intact is. Er worden enkel 
beleggingsvormen aangehouden voor een periode tot en met drie maanden. Deze zijn 
betrokken van financiële ondernemingen die aantonen dat ze voor henzelf of voor de door hen 
uitgegeven waardepapieren beschikken over minstens een A-rating, afgegeven door minstens 
twee ratingbureaus. Alle beleggingen hebben een looptijd korter dan een jaar en zijn per direct 
opneembaar (ter vrije beschikking). 
 

1.6.7. Interne beheersing en toezicht 

In 2015 zijn onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen 
van interne controle beoordeeld. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

 de basis van alle procedures en processen binnen de OSG Hengelo is solide; 
 op het gebied van procesbeschrijvingen, interne controle en functiescheidingen zijn 

aandachtspunten genoemd vanuit de managementletter van de accountant (o.a. op het 
gebied van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het risicomanagement). In 2016 zal 
vervolg worden gegeven aan deze aandachtspunten; 

 in 2015 is een start gemaakt met de periodieke verstrekking van 
managementinformatie. In 2016 zal dit verder geoptimaliseerd worden;  

 verdere implementatie van de Planning en Control cyclus in 2016, waarbij de nadruk 
ligt op het monitoren en bijsturen. Het tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen is 
van grote waarde. 
 

OSG Hengelo is in 2015 gestart met de structurele inbedding van een 
risicobeheersingssysteem. Van alle scholen zullen dan periodiek risicoanalyses gemaakt 
worden. Daarbij zal gekeken worden naar aspecten als kwaliteit van schoolleiding, 
demografische ontwikkelingen, leerling stromen, onderwijskundige prestaties, huisvesting, 
financiële positie e.d. Deze afspraken worden ook periodiek geëvalueerd. Maandelijks worden 
financiële rapportages naar de scholen gestuurd. Indien daartoe aanleiding is worden deze 
vanuit het bestuur met de schoolleidingen besproken en dient er een plan van aanpak te 
liggen. Er zijn ook maandelijks bilaterale gesprekken tussen het bestuur en de schoolleiding. 
Het bestuur van de OSG Hengelo beschouwt  informatie uit ingediende klachten als een aspect 
van het risico- en beheersingssysteem. 
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1.8. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF  

1.8.1. Ontwikkeling leerlingaantallen en personeelsbezetting 

 

 
 
In de komende jaren zal de OSG Hengelo in leerlingen aantallen groeien, terwijl vooralsnog 
rekening wordt gehouden met minder inzet van personeel. Vanaf 2018 zal de groei van 
leerlingen afvlakken en houdt de OSG Hengelo rekening met krimp van het aantal leerlingen. 
Krimp ziet de stichting nu al aankomen vanuit het primair onderwijs. Vanuit de scholen en op 
bovenschools beleid wordt met deze krimp rekening gehouden. Door middel van gedegen 
mobiliteitsbeleid en natuurlijk verloop worden de personele lasten in lijn gebracht met de 
toekomstige daling van het aantal leerlingen.  
 
Meerjarenbegroting 
Onderstaande begroting is tot stand gekomen vanuit de Kaderbrief die in september 2015 is 
vastgesteld door het College van Bestuur. Vanuit dit kader hebben de scholen hun plannen 
vertaald in een financiële begroting per school. Onderstaande begroting is daarmee een 
samenstelling van bovenschools beleid in combinatie met de plannen van de scholen. De 
meerjarenbegroting 2016-2019 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 16 november 
2015. 
 

 
 
 
 

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting
2015 2016 2017 2018 2019

Personele bezetting (fte)
Directie 9 6 6 6 6
OP 201 206 205 206 197
OOP 54 47 45 46 44
Totaal 264 259 255 257 247

Leerlingen aantallen 2.778 3.000 3.193 3.210 3.075

Balans
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 2.538.444€       4.070.994€   4.146.712€    3.979.944€     3.602.316€   

1.5 Vorderingen 807.913€         455.772€      455.772€       455.772€        455.772€      
1.7 Liquide middelen 6.421.279€       3.872.743€   3.953.743€    4.228.243€     4.672.943€   

Totale vlottende activa 7.229.192€       4.328.515€   4.409.515€    4.684.015€     5.128.715€   

Totale activa 9.767.636€       8.399.508€   8.556.227€    8.663.959€     8.731.030€   

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen 5.112.682€       5.123.502€   5.170.202€    5.270.402€     5.330.002€   
2.2 Voorzieningen 1.536.241€       875.587€      985.606€       993.138€        1.000.609€   
2.4 Kortlopende schulden 3.118.713€       2.400.419€   2.400.419€    2.400.419€     2.400.419€   

Totale passiva 9.767.636€       8.399.508€   8.556.227€    8.663.959€     8.731.030€   



 

29 
 

 
 
De begroting 2016 staat in het teken van het nieuwe strategische beleidsplan voor beter en 
innovatief onderwijs, ‘Ander Onderwijs’, en de onderlinge samenwerking. Dit is mogelijk 
geworden, omdat de scholen in de afgelopen twee jaar hard hebben gewerkt om de financiële 
huishouding op orde te krijgen en te houden. Dit is inmiddels zodanig gelukt dat er ruimte is 
om gezamenlijk te investeren in het (Ander) onderwijs. Het aantal leerlingen stijgt in 2016, 
zelfs in de krimpende markt. 2016 markeert een positief kantelpunt waar leerlingen en 
medewerkers de ruimte krijgen om in gezamenlijkheid het ‘Ander’ onderwijs vorm te geven. 
 
Het aantal leerlingen van OSG Hengelo stijgt eerst ondanks de op handen zijnde krimp. Dit 
betekent dat de scholen groeien, maar binnen 3 jaar zullen de leerlingaantallen ook weer 
dalen. Deze trend zet zich in na het schooljaar 2017/2018. Hoewel dat in 2016 geen 
consequenties zal hebben, blijft het bestuur gespitst om een flexibele schil in het 
personeelsbestand te hebben, zoals nu het geval is. 
 
De financiële situatie van de stichting vereist, tegen de achtergrond van leerling 
ontwikkelingen, blijvend gerichte aandacht. Het inrichten van een effectief en efficiënt 
organisatie- en beheersingssysteem is voorwaardelijk om de komende jaren een gezonde 
financiële positie te waarborgen.  
 

1.8.2. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem 

De structurele inbedding van de Planning en control cyclus en de systematiek van 
risicobeheersing waren de belangrijkste pijlers voor 2015. De cyclus van plan/do/check/act is  
binnen de OSG Hengelo binnen elke school en bestuur actief doorlopen om zo op een 
structurele wijze risico’s tijdig te signaleren en hierop gecontroleerd te anticiperen. De 4-
maandsrapportage is goed verlopen. De 8-maandsrapportage is door ziekte en onvoldoende 
inbedding op dat moment later opgeleverd. Verwachting is dat in 2016 de 4-
maandsrapportage conform planning zullen worden opgeleverd en de aandacht zich dan met 
name zal toespitsen op bewustwording van risico’s. 

 

Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting
2015 2016 2017 2018 2019

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 21.349.944€  22.686.600€  24.071.400€  24.338.200€  23.827.000€  
3.2 Overige rijksbijdragen 674.893€      523.300€      444.000€      428.600€      428.600€      
3.4 Werk van derden -€            -€            -€            -€            -€            
3.5 Overige baten 726.134€      1.395.800€    1.359.900€    1.237.100€    1.100.900€    

Totaal baten 22.750.971€  24.605.700    25.875.300€  26.003.900€  25.356.500€  

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 17.838.447€  19.177.600€  20.440.700€  20.590.200€  19.905.100€  
4.2 Afschrijvingen 1.274.998€    1.160.500€    1.391.300€    1.489.300€    1.485.100€    
4.3 Huisvestingslasten 1.485.745€    1.648.200€    1.694.600€    1.653.300€    1.691.800€    
4.4 Overige lasten 2.147.800€    2.565.400€    2.299.400€    2.170.900€    2.214.900€    

Totaal lasten 22.746.990€  24.551.700€  25.826.000€  25.903.700€  25.296.900€  

Saldo baten en lasten 3.981€          54.000€        49.300€        100.200€      59.600€        

5 Financiële baten
en lasten 45.399€        10.000€        10.000€        10.000€        10.000€        

Resultaat 49.380€        64.000€        59.300€        110.200€      69.600€        
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1.8.3. Risico’s en onzekerheden 

 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste risico’s en onzekerheden voor 
OSG Hengelo. 
 
 

a. Realisering taakstellingen scholen 
In de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn taakstellingen aan de scholen opgelegd om 
een sluitende exploitatie mogelijk te maken. In schooljaar 2014-2015 lag de nadruk op 
de taakstelling in de personele bezetting binnen de OSG Hengelo die geen gelijke tred 
hield met de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Voor 2015-2016 ligt de nadruk op 
het vinden van de juiste balans tussen personele en materiële uitgaven.  
 

b. Fluctuatie leerlingaantallen 
Er zijn in Hengelo verschillende scholen voor voortgezet onderwijs die uiteenlopen in 
pedagogische en didactische uitgangspunten. Er is dus keus voor ouders en leerlingen. 
De leerling- en oudertevredenheid spelen in grote mate mee bij het imago van de 
scholen. Veranderen hierdoor de leerling stromen, dan verandert de 
financieringsstructuur ook. Dit zijn relatief grote risico’s welke zich niet direct vertalen 
in objectieve beheersmaatregelen. Cultuur op school is hierin een belangrijke factor. 
Tijdige signalering op de ontwikkeling van de inschrijvingen dragen er wel toe bij dat 
bestuur en management op tijd maatregelen kunnen treffen. Hier wordt heel actief op 
gestuurd. Leerling stromen kunnen ook wijzen op de effecten van de op handen zijnde 
krimp die in deze regio na schooljaar 2017-2018 aanwezig is. Hierop wordt 
geanticipeerd door binnen de personele bezetting ook een duidelijke flexibele schil ten 
aanzien van het personeel te realiseren. De fluctuatie van het aantal leerlingen heeft 
ook effect op de huisvestingscapaciteit. De huidige eigen capaciteit van OSG Hengelo is 
vooralsnog onvoldoende om de komende groei verder op te vangen.  

 
c. Onzekere bekostiging rijksoverheid 

De rijksoverheid speelt een zeer belangrijke rol bij de bekostiging en financiering van 
het onderwijs. De bekostiging blijft achter bij de stijgende kosten in het voortgezet 
onderwijs. Door onstandvastige en onzekere politieke besluitvorming is er een grote 
mate van onzekerheid over de hoogte van de bekostiging op de middellange termijn. 

  
d. Ontwikkeling loonkosten 

Op 12 april 2016 hebben de onderhandelaars van de Algemene Onderwijsbond en de 
overige sociale partners in het voortgezet onderwijs een onderhandelaarsakkoord 
bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Indien goedgekeurd door 
de achterbannen zal deze overeenkomst een looptijd kennen van 1 juli 2016 tot 1 
oktober 2017. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de salarissen per 1 juli 
met drie procent omhooggaan. Die verhoging komt bovenop de eerder voorgestelde 
loonsverhoging van bij elkaar 2,05%. Het is nog onduidelijk of en in welke omvang er 
nog een bijstelling van de lumpsumvergoeding plaatsvindt voor de ontwikkelingen in de 
werkgeverslasten. Naast de daling op de ABP-premie is er een verhoging van de 
gedifferentieerde premie whk (werkhervattingskas) doorgevoerd. Het is onbekend in 
welke mate deze toename van de loonkosten via de lumpsum wordt gecompenseerd. 
De compensatie voor de gestegen premies wordt gerelateerd aan de stijging van de 
werkgeverslasten in de marktsector. In het verleden waren de gestegen lasten in de 
marktsector lager dan in de VO-sector waardoor de toegenomen lasten niet volledig 
werden vergoed. Vooralsnog is het uitgangspunt dat toegenomen werkgeverslasten 
binnen de reguliere exploitatie moeten worden opgevangen. 
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e. Passend onderwijs 
De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. 
Alhoewel de uitvoering in 2015 volop van start is gegaan, zijn de gewenste en 
ongewenste consequenties nog niet helder. Het monitoren van alle ontwikkelingen op 
dit gebied blijft dan ook belangrijk. 
Alhoewel het totaal aan bezuinigingen bekend is en daarmee de toekomstige budgeten 
voor de samenwerkingsverbanden waarin wordt geparticipeerd ook, is nog onvoldoende 
duidelijk hoe de daadwerkelijke samenwerking in financiële zin zal uitwerken op de 
individuele scholen. Vanaf 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden 
verantwoordelijk voor de toewijzing en de budgeten voor lwoo en pro. Het is nog niet 
duidelijk hoe de uiteindelijke verevening zal uitpakken. 

 
f. Huisvesting en vernieuwing VMBO 

OSG Hengelo gaat samen met Stichting Carmelcollege één beroepsgerichte VMBO 
school realiseren in Hengelo. Daarvoor is nieuwbouw noodzakelijk. De gunning van de 
realisatieopdracht aan de bouwcombinatie heeft plaatsgevonden. De eerste paal gaat 
binnenkort de grond in. De gemeente heeft geld voor de nieuwbouw beschikbaar 
gesteld. Beide stichtingen leveren daarnaast een eigen bijdrage aan de nieuwbouw. 
Voor OSG Hengelo komt de eigen bijdrage uit op € 1.315.000. Voor een bedrag van  
€ 775.000 is reeds een bestemmingsreserve gevormd. Voor het overige bedrag ad  
€ 540.000 wordt financiering aangevraagd. Het bouwen van een nieuwe school brengt 
altijd risico’s met zich mee. Voor OSG zijn er risico’s in onvoorziene bouw-, advisering- 
en inrichtingskosten..  

 
g. Digitalisering 

Het onderwijs en ICT-beleid wordt voortdurend vormgegeven op de scholen zelf. Om 
scholen hierin de ruimte te geven zichzelf steeds verder te ontwikkelen worden op 
bestuursniveau de randvoorwaarden gefaciliteerd. Dit betekent een transparante 
infrastructuur en een eenduidig platform als leer- en werkomgeving voor iedereen. Dit 
vergt investeringen in het centraal beheer van digitale infrastructuur, het opzetten van 
een nieuwe leer- en werkomgeving, centrale inkoopcontracten voor apparatuur, maar 
ook de ontwikkeling van de ICT-geletterdheid van medewerkers, en uiteraard ook 
leerlingen. De toenemende digitalisering vergt adequate maatregelen op gebied van 
continuïteit, stabiliteit, beveiliging en privacy. Het in kaart brengen van en de afdekking 
van aansprakelijkheidsrisico’s is noodzakelijk en zal ook in 2016 een punt van aandacht 
zijn. 

 

1.8.4. Rapportage toezichthoudend orgaan 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan over de wijze waarop zij het bestuur 
ondersteunt en/of adviseert over beleidsvraagstukken en de financiële ontwikkelingen binnen 
OSG Hengelo wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Toezicht. 
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B 1  GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

 
Algemeen 
 
Deze jaarrekening betreft de jaarrekening van de Stichting OSG Hengelo met 
brinnummers 20CS en 23EJ, Hazenweg 88 te Hengelo. 
 
De Stichting OSG Hengelo, voorheen de OSG Hengelo is met ingang van 1 augustus 
2008 verzelfstandigd. 
 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
(richtlijn 660). Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
De huidige verslaggevingsperiode betreft 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 
 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  
 
 
Continuïteitsveronderstelling 
 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
 
 
Consolidatie verbonden partijen 
 
Er zijn geen verbonden partijen geconsolideerd. 
 
 
Financiële instrumenten 
 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de 
onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële 
instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde 
gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost. 

 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 

 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar. 
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het 
kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar 
zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt.  
 
 
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn 
in de jaarrekening genummerd. 
 
 
Schattingen 
 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat de leiding van instelling over verschillende zaken zich een 
oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen onderstaand weergegeven. 
 
Schattingswijziging materiële vaste activa 
In het boekjaar 2015 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden ten aanzien van de 
verwachte levensduur voor materiële vaste activa. De afschrijvingstermijnen van alle 
scholen vallende onder de Stichting OSG Hengelo zijn op elkaar aangesloten. Daarnaast 
zijn de afschrijvingstermijnen herzien en verkort om tijdig op nieuwe ontwikkelingen en 
omstandigheden te kunnen inspelen passend bij het huidige tijdsbeeld. De gewijzigde 
afschrijvingstermijnen zijn uiteengezet onder de grondslagen van de materiële vaste 
activa. Als gevolg van deze schattingswijziging zijn de afschrijvingslasten circa  
€ 322.000 hoger. 
 
Schattingswijziging voorziening jubileumgratificaties 
Als gevolg van de lage marktrente is de disconteringsvoet, waartegen de in de 
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen contant worden gemaakt, verlaagd van 5% 
naar 2,25%. Als gevolg hiervan is de dotatie aan de voorziening circa € 45.000 
hoger. 
 

 
 Vaste activa 
 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. 

 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen op de materiële vaste activa zijn als volgt: 
    
 Afschrijvingstermijn in jaren 
  Nieuw 2015  Oud 
Gebouwen en terreinen (noodlokalen)   5  n.v.t. 
Inrichting en meubilair     10  3-10  
Apparaten en machines      10  5-10 
ICT hardware       4  3-4   
ICT software       3  3 
Leer- en hulpmiddelen     5  3-8 
Boeken        4  5 
Werkboeken        2  2 
Vervoermiddelen      5    3-10 

 
De gebouwen zijn juridisch eigendom van de stichting; het economisch eigendom van 
de gebouwen ligt bij de gemeente. De panden zijn om deze reden dan ook niet 
opgenomen in de balans van de stichting met uitzondering van de in 2015 
aangeschafte noodlokalen voor uitbreiding van het Montessori College Twente en het 
Bataafs Lyceum. 
 
 
Vorderingen en overlopende activa 

 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen met als uitgangspunten de hoogte van het uitstaande 
bedrag in combinatie met de ouderdom van de vordering en de risico’s die worden 
gelopen. 

 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter 
vrije beschikking van de stichting. 

 
 
Eigen Vermogen 

 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door  
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. 
 
Reserve herwaardering materiële vaste activa 
Deze reserve is ingaande 2004 gevormd in verband met het activeren van de 
inventaris en apparatuur aangeschaft in 2003 en eerder. De jaarlijkse vrijval wordt 
berekend op de afschrijvingen van deze inventaris c.q. over de resterende 
gebruikstermijnen. De afschrijving wordt als last opgenomen in de staat van baten 
en lasten. 

 
Onderscheid publiek / privaat 
RJ 660 maakt een onderscheid tussen publiek en privaat vermogen. Het eigen 
vermogen waarvan de private herkomst is aangetoond met onderliggende transacties 
is in de jaarrekening gepresenteerd als privaat vermogen. 
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Voorzieningen 
 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer 
verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen, indien het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

 
Voorziening ADV Spaarverlof 
De hoogte van de voorziening ADV-spaarverlof ultimo 2015 is bepaald door het saldo 
per einde schooljaar 2014-2015 (31 juli 2015) van de gespaarde ADV-uren te 
vermeerderen met 5/12 deel van de mutatie in schooljaar 2015-2016. Deze uren zijn 
gedeeld door 1.659 uur (normbetrekking) en vermenigvuldigd met de loonkosten van 
de betreffende medewerkers. De waardering van de voorziening ADV Spaarverlof is 
tegen nominale waarde. 
 
Voorziening jubileumgratificaties 
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 tot het 25-jarig of 40 jarig jubileum en leeftijd. De 
disconteringsvoet bedraagt 2,25% (2014: 5%). 

 
 Voorziening PB50 

In de CAO VO 2014-2015 is vastgelegd dat iedere medewerker vanaf 1 augustus 2014 
recht heeft op een persoonlijk budget per jaar (voor parttimers naar rato van hun 
betrekkingsomvang). Ultimo 2014 is geen rekening gehouden met een voorziening 
voor PB50. De hoogte van de voorziening PB50 ultimo 2015 is bepaald door het saldo 
per einde schooljaar 2014-2015 (31 juli 2015) van de gespaarde PB50-uren te 
vermeerderen met 5/12 deel van de mutatie in schooljaar 2015-2016. Deze uren zijn 
gedeeld door 1.659 uur (normbetrekking) en vermenigvuldigd met de loonkosten van 
de betreffende medewerkers. De waardering van de voorziening PB50 is tegen 
nominale waarde. 
 
Voorziening groot onderhoud 
In 2015 is een voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud 
van gebouwen gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald op basis van de 
te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair 
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening 
gebracht. 
 

  
Kortlopende schulden 
 
Dit betreffen de schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten 
hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio 
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
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Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 
perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de 
andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 

 
Vooruit ontvangen investeringssubsidies (bruto-methode) 
De bestede subsidie in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden 
onder de overlopende passiva opgenomen. Deze subsidies worden tijdsevenredig over 
de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van 
baten en lasten gebracht. 
 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden 
verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. 
 
 
Rijksbijdragen OCW 

 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies 
(vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekening clausule) worden in het jaar 
waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat 
van baten en lasten. 

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

 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten 
gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
 
 
Overige exploitatiesubsidies 

 
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht in het jaar waarin de inkomsten zijn gederfd of waarvan de gesubsidieerde 
lasten komen. 

 
Pensioenen 
 
De OSG Hengelo heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde 
leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het 
bedrijfstak pensioenfonds ABP. 
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De OSG Hengelo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij het pensioenfonds ABP, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. Het OSG Hengelo heeft daarom alleen de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

 
De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bij het pensioenfonds ABP 
bedraagt 97,2% (peildatum: eind december 2015) tegen 101,1% eind december 
2014. Bron: website www.abp.nl. 
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B 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 
 
 
 

B 2

1 Activa 31-12-2014

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 2.538.444€       2.567.841€       

Totaal vaste activa 2.538.444€          2.567.841€         

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 807.913€          455.772€          

1.7 Liquide middelen 6.421.279€       5.246.566€       

Totaal vlottende activa 7.229.192€          5.702.338€         

Totaal activa 9.767.636€        8.270.179€       

2 Passiva 31-12-2014

2.1 Eigen vermogen 5.112.682€          5.063.302€         

2.2 Voorzieningen 1.536.241€          806.458€            

2.4 Kortlopende schulden 3.118.713€          2.400.419€         

Totaal passiva 9.767.636€        8.270.179€       

 31-12-2015

31-12-2015

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)
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B 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

 
 
*) In de vastgestelde begroting 2015 zijn de financiële baten niet juist opgenomen. De financiële baten zijn ten 
onrechte opgenomen als een last van € 33.500. Dit had een bate moeten zijn van € 33.500. Dit leidt tot een verschil 
in resultaat van € 67.000. Het gecorrigeeerde resultaat in de begroting 2015 bedraagt € 82.612 positief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 3

Begroting 2015

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 21.349.944€         20.387.500€    19.796.027€         

3.2 Ov. overheidsbijdragen 674.893€             535.112€         544.577€             

3.5 Overige baten 726.134€             883.600€         943.776€             

Totaal baten 22.750.971€         21.806.212€       21.284.380€         

4 Lasten

4.1 Personele lasten 17.838.447€         17.259.800€    17.208.365€         

4.2 Afschrijvingen 1.274.998€           1.158.400€      1.229.834€           

4.3 Huisvestingslasten 1.485.745€           1.610.500€      1.194.452€           

4.4 Overige instellingslasten 2.147.800€           1.728.400€      1.885.373€           

Totaal lasten 22.746.990€         21.757.100€       21.518.024€         

Saldo baten en lasten 3.981€                   49.112€              -233.644€             

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 45.399€               -33.500€         *) 72.083€               

Saldo financiële baten en lasten 45.399€               -33.500€           72.083€               

Totaal resultaat 49.380€                 15.612€              -161.561€             

Exploitatiesaldo 49.380€                 15.612€              -161.561€             

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2015

31-12-2015 31-12-2014
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B 4 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 

 

 

 
 

B 4

Kasstroom uit operationele activiteiten

- Saldo baten en lasten 3.981€             -233.644€          

3.981€            -233.644€            

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 1.274.998€      1.229.834€        

- Mutaties voorzieningen 729.783€         -98.906€           

2.004.781€      1.130.928€           

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden -€                -€                  

- Vorderingen -352.141€        -140.924€          

- Kortlopende schulden 718.294€         -55.615€           

366.153€        -196.539€            

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.374.915€      700.746€              

- Ontvangen interest 45.399€           72.083€             

- Betaalde interest -€                -€                  

- Buitengewoon resultaat -€                -€                  

45.399€          72.083€               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.420.314€    772.828€            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- Investeringen in materiële vaste activa -1.245.601€     -698.778€          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.245.601€  -698.778€          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -€                -€                  

Aflossing langlopende schulden -€                -€                  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -€               -€                    

Mutatie liquide middelen 1.174.713€      74.051€              

Beginstand liquide middelen 5.246.566€      5.172.515€        

Mutatie liquide middelen 1.174.713€      74.051€             

Eindstand liquide middelen 6.421.279€    5.246.566€         

Kasstroomoverzicht over 2015 met vergelijkende cijfers 2014

2015 2014
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B 5 TOELICHTING BEHORENDE GECONSOLIDEERDE BALANS EN STAAT VAN BATEN     
EN LASTEN
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B 5.1

Materiële vaste activa

Omschrijving Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde investeringen Afschr. 2015 Aanschafwaarde Totale afschr. Boekwaarde 

1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 2015 + inv t/m 2015 31-12-2015

1.2.1 Totaal Gebouwen -€                      -€                 -€                350.935€           23.396€          350.935€                23.396€              327.539€         

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 6.802.745€             4.240.482€       2.562.263€       894.666€           1.247.358€      7.697.411€             5.487.840€          2.209.571€       

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 10.953€                 5.375€             5.578€             -€                  4.244€            10.953€                 9.619€                1.334€             

1.2 Totaal Materiele Vaste Activa 6.813.698€             4.245.857€       2.567.841€       1.245.601€         1.274.998€      8.059.299€             5.520.855€          2.538.444€       

Toelichting behorende tot de balans - Activa
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Alle overige vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar.  
 
Op basis van artikel 5 van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging 
voortgezet onderwijs' (kenmerk: WJZ-2005/54063802) is een vordering op te nemen op de minister van OCW. 
Het eeuwigdurende karakter van deze vordering (uitkering zal alleen bij liquidatie plaatsvinden) leidt op basis 
van discontering tot de waardering nihil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 466.681€    141.411€    

1.5.2 OCW 1€              1€              

1.5.6 Vorderingen overige overheden 19.579€      221.026€    

1.5.7 Overige vorderingen 321.652€    93.334€      

Vorderingen 807.913€  455.772€  

31-12-2015 31-12-2014

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.564€           1.381€           

1.7.2 Banken 4.925.976€    4.990.539€    

1.7.3 Deposito’s 1.493.739€    254.646€       

Liquide middelen 6.421.279€  5.246.566€  

31-12-2015 31-12-2014
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Het is onduidelijk waarvoor de herwaarderingsreserve onder 2.1.6 in het verleden is gevormd. Derhalve is 
besloten om deze reserve ad € 197.802 te laten vrijvallen in 2015 ten gunste van de algemene reserve. 
 

 

B 5.2

2.1

het bestuur heeft besloten het exploitatiesaldo als volgt te verdelen over de volgende reserves:

 Stand Toevoeging Overige Saldo

1-1-2015  Via mutaties 31-12-2015

Resultaatbestemming

Algemene reserve

2.1.1 Algemene reserve 3.088.500€                    49.380€                         268.764€              3.406.644€                    

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.454.305€                    -€                              -70.962€               1.383.343€                    

Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 322.695€                       -€                              -€                     322.695€                       

Herwaarderingsreserve

2.1.6 Herwaarderingsreserve 197.802€                       -€                              -197.802€             -€                             

Eigen vermogen 5.063.302€                  49.380€                        -€                    5.112.682€                  

Het exploitatiesaldo over 2015 bedraagt € 49.380.

Toelichting behorende tot de balans - Passiva

Eigen vermogen

Stand Toevoeging Overige Saldo

1-1-2015  Via mutaties 31-12-2015

Resultaatbestemming

212105 Nieuwbouw

Nieuwbouw VMBO 775.000€                       -€                              -€                     775.000€                       

Nieuwbouw 't Genseler 463.843€                       -€                              -€                     463.843€                       

Nieuwbouw totaal 1.238.843€                  -€                              -€                     1.238.843€                  

212107 Bestemmingsreserve BAPO 215.462€                       -€                              -70.962€               144.500€                       

Bestemmingsreserve BAPO totaal 215.462€                     -€                              -70.962€             144.500€                     

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 1.454.305€                  -€                             -70.962€             1.383.343€                  

Toelichting Bestemmingsreserve (publiek)  



 

46 
 

 

 
 
De voorzieningen zijn overwegend langlopend (> 1 jaar), met uitzondering van de overige personele voorzieningen. 
 
 

 
 
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd < 1 jaar met uitzondering van de investeringssubsidie. 

2.2 Voorzieningen Mutaties 2015

Stand Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo

1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

ADV spaarverlof 409.269€       101.075€       -36.202€          -16.622€    457.520€       

Jubileumgratificaties 211.293€       97.940€         -29.193€          -€           280.040€       

PB50 -€              207.133€       -€                -€           207.133€       

Overige personele voorzieningen 185.896€       23.000€         -€                -36.000€    172.896€       

Personeelsvoorzieningen 806.458€       429.148€       -65.395€          -52.622€    1.117.589€    

Onderhoudsvoorziening -€              418.652€       -€                -€           418.652€       

Overige voorzieningen -€              418.652€       -€                -€           418.652€       

Voorzieningen 806.458€     847.800€     -65.395€        -52.622€   1.536.241€  

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 crediteuren 583.616€  288.666€  

583.616€     288.666€     

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 781.211€     766.020€     

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 201.136€     226.342€     

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruit ontvangen lesgelden 140.131€  95.687€    

2.4.10.3 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 532.124€  261.532€  

2.4.10.5 Vakantiegeld/eindejaarsuitkering/vakantiedagen 623.949€  543.258€  

2.4.10.8 Overig 256.546€  218.914€  

1.552.750€  1.119.391€  

2.4 Kortlopende schulden  € 3.118.713  € 2.400.419 

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014
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B 6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

 
 
Looptijd contracten: 
 

- Ricoh   tot 31-10-2015 (verlenging tot februari 2016, met ingebruikname van nieuwe  
multifunctionals in februari 2016 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan) 

- EW   tot 1-9-2019  
- Huur Hazenweg  tot 30-9-2016 

 
 
Investeringsverplichtingen         
          
Stichting OSG Hengelo is voor een bedrag van € 51.504  investeringsverplichtingen aangegaan voor  

buitenschilderwerk en stoffering.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle bedragen in euro

Contractuele verplichtingen

2015 2014

Beheer Westerstaete, huur Hazenweg 88 26.035€        26.035€        

Servicekosten Westerstaete 6.413€          6.054€          

32.448€        32.089€        

EW Schoonmaak (looptijd 7 jaar) 399.108€       396.072€       

Ricoh, kopieercontract (looptijd 7 jaar) 126.249€       124.723€       
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3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Normatieve Rijksvergoeding 20.586.570€    18.942.054€        

3.1.2 Overige subsidies OCW 978.285€         1.084.616€          

3.1.3 Correctie normatieve Rijksvergoeding -214.911€       -230.643€           

Totaal rijksbijdragen 21.349.944€     19.796.027€       

uitsplitsing Overige subsidies OC en W

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies -€          84.047€         

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 950.359€    972.628€       

3.1.2.3 Toerekening investeringssubsidies 27.926€      27.941€         

3.1.2 Overige subsidies OCW 978.285€         1.084.616€          

3.1.2 uitsplitsing overige subsidies OCW

312209 Overige geoormerkte subsidies -€          84.047€         

Totaal geoormerkte subsidies -€          84.047€         

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies

personeel

312201 Prestatiebox 512.685€    413.546€       

312202 Regeling VSV 47.000€      8.000€          

312204 LGF 9.980€       256.893€       

312205 Maatschappelijke stages 75.915€      54.275€         

312208 Verbetering management -€          2.500€          

312209 Leerplusarrangement 161.250€    148.500€       

312210 Leraar in opleiding 136.222€    84.748€         

312250 Overige subsidies personeel (niet-geoormerkt) 7.727€       4.167€          

tussentelling personeel 950.779€    972.629€       

312302 Vrijval geoormerkte subs.OCW materieel 27.926€      27.941€         

Totaal vrijval inv. subsidies 27.926€      27.941€         

2015 2014
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3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 23.396€    -€             

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 651.497€  544.577€       

Totaal overige overheidsbijdragen 674.893€  544.577€       

3.2.1 Totaal gemeentelijke bijdragen 23.396€    -€             

Uitsplitsing overig

322002 Samenwerkingsverband 574.344€  370.445€       

322101 Projecten 77.153€    52.658€        

ESF -€         121.474€       

3.2.2. Totaal overige overheidsbijdragen 651.497€  544.577€       

2015 2014

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 60.738€        67.188€           

3.5.2 Detachering personeel/ vrijval -9.709€         201.380€         

3.5.5 Ouderbijdragen 483.088€       456.022€         

3.5.6 Overige 192.017€       219.186€         

Overige baten 726.134€  943.776€  

Toelichting: De bate bij detachering personeel wordt veroorzaakt door een verrekening over 2014 en 2015 van detachering 

van personeel via Attendiz.

2015 2014

Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 17.162.831€       16.568.330€       

4.1.2 Overige personele lasten 1.109.358€         1.089.010€         

4.1.3 AF: uitkeringen -433.742€          -448.976€          

Personeelslasten 17.838.447€  17.208.364€        

uitsplitsing 

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 13.834.816€       13.106.950€       

4.1.1.2 Sociale lasten 1.612.952€         1.535.893€         

4.1.1.2 Pensioenpremies 1.715.063€         1.925.487€         

4.1.1 Lonen en salarissen 17.162.831€     16.568.330€          

Toelichting: De pensioenpremies zijn gedaald als gevolg van een lager premiepercentage voor de FPU en OP/NP bij het ABP in 2015 t.o.v. 2014.

2015 2014
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Gemiddeld aantal personeelsleden: 
 
 2015 2014 
Directie (vast) 7 6 
Directie (tijdelijk) 2 1 
OP (vast) 153 151 
OP (tijdelijk) 48 38 
OOP (vast) 47 46 
OOP (tijdelijk) 7 4 
Totaal 264 246 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 1.274.998€       1.229.834€       

Totaal afschrijvingen 1.274.998€  1.229.834€       

uitsplitsing materiële vaste activa

4.2.2 Gebouwen 23.396€           -€                

4.2.3 Inventaris en apparatuur 1.247.358€       1.228.741€       

4.2.4 Overige materiële vaste activa 4.244€             1.093€             

Totaal materiele vaste activa 1.274.998€    1.229.834€         

wijzigen van de afschrijvingstermijnen, zoals uiteengezet onder de schattingswijziging in de grondslagen voor de waardering en

resultaatbepaling.

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 45.578€           64.277€           

4.3.2 Verzekeringen 587€                587€                

4.3.3 Onderhoud 592.785€          237.892€          

4.3.4 Energie en water 370.211€          415.179€          

4.3.5 Schoonmaakkosten 431.804€          433.292€          

4.3.6 Heffingen 29.969€           27.512€           

4.3.7 Overige huisvestingslasten 14.811€           15.713€           

Totaal huisvestingslasten 1.485.745€  1.194.452€       

2015 2014

Toelichting: De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot. Een verklaring hiervoor is dat in de begroting niet juist rekening is gehouden met het 

2015 2014

Toelichting: In 2015 is een voorziening groot onderhoud opgenomen.

Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 688.769€  375.090€       

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 689.306€  677.497€       

4.4.4 Overige 769.725€  832.785€       

4.4 Totaal overige instellingslasten 2.147.800€  1.885.372€       

Toelichting: De administratie- en beheerslasten in 2015 zijn hoger door externe inhuur van adviesbureaus en naverrekening van de 

WIA verzekering over 2014.

2015 2014
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Honoraria accountant is bepaald op basis van de daadwerkelijk in 2015 toe te rekenen accountantskosten. 
Het honorarium andere niet-controle dienst bestaat uit de vergoeding voor een afstudeeropdracht. 
 

5 Financiële baten

5.1 Rentebaten 45.399€       71.480€        

45.399€       71.480€        

Overige financiële baten -€            603€             

Saldo financiële baten 45.399€       72.083€        

2015 2014

Honorarium onderzoek jaarrekening 23.595€       22.990€       

Honorarium andere controleopdrachten -€            -€            

Honorarium fiscale adviezen -€            -€            

Honorarium andere niet-controle dienst 4.162€        -€            

Accountantslasten 27.757€       22.990€       

Vermelding honoraria accountant

2015 2014
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B 7 BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

2015 
 

 
 
De bezoldiging van H.F. Kruize is in overeenstemming met de cao bestuurders VO conform de beloningstabel voor dienstverbanden voor bepaalde tijd, schaal B3-7.  
De bezoldiging van A. van der Werf vindt plaats conform de cao voortgezet onderwijs, schaal 17 trede 12. 
 
  
 
 

 
 
 
 
Het WNT-maximum voor het voortgezet onderwijs in 2015 is bepaald op € 178.000. Er zijn geen functionarissen die meer dan dit maximum hebben 
ontvangen. 
 
 
 
 
 
  

Naam Functie Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Taakomvang 
in FTE

Beloning 
€

Belastbare 
onkosten- 
vergoeding 

€

Voorziening 
beloning 

betaalbaar op 
termijn €

Totale 
bezoldiging €

Uitkering 
beëindiging 

dienst-
verband €

Overschrijding 
WNT-norm

H.F. Kruize Voorzitter CvB (interim) 15-9-2014 14-3-2015 0,67 16.251 -                  2.141 18.392 n.v.t. Nee
H.F. Kruize Voorzitter CvB 15-3-2015 0,81 74.151 -                  9.788 83.939 n.v.t. Nee
A. van der Werf Algemeen directeur/bestuurder 1-5-1994 1,00 120.905 420 15.145 136.470 n.v.t. Nee

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam Functie Aanvang 
functie

Einde functie Beloning 
€

Belastbare 
onkosten- 
vergoeding 

€

Voorziening 
beloning op 
termijn €

Totale 
bezoldiging €

Uitkering 
beëindiging 

dienst- 
verband* €

Overschrijding 
WNT-norm

J.G. Mengerink-Hogevonder Voorzitter 2-7-2013 7.000 -                  -                       7.000 n.v.t. Nee
E. de Groot lid 10-6-2015 2.334 -                  -                       2.334 n.v.t. Nee
N. Lindenberg lid 2-7-2013 4.000 -                  -                       4.000 n.v.t. Nee
F.H. Frantzen lid 2-7-2013 4.000 -                  -                       4.000 n.v.t. Nee

Vermelding toezichthouders
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2014 
 

 
 

 
 
 
Het WNT-maximum voor het voortgezet onderwijs in 2014 is bepaald op € 184.448. Er zijn geen functionarissen die meer dan dit maximum hebben 
ontvangen. 
  

Naam Functie Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Taakomvang 
in FTE

Beloning 
€

Belastbare 
onkosten- 
vergoeding 

€

Voorziening 
beloning 

betaalbaar op 
termijn €

Totale 
bezoldiging €

Uitkering 
beëindiging 

dienst-
verband €

Overschrijding 
WNT-norm

H.F. Kruize Voorzitter CvB (interim) 15-9-2014 0,67 23.422 176 4.346 27.944 n.v.t. Nee
P.T. Telleman Algemeen directeur/bestuurder 10-3-2008 19-10-2014 1,00 73.330 1.424 11.438 86.192 n.v.t. Nee
A. van der Werf Algemeen directeur/bestuurder 1-5-1994 1,00 109.703 490 18.496 128.689 n.v.t. Nee
A.C.F. van de Moesdijk Algemeen directeur/bestuurder

(tijdelijk) 11-10-2012 1,00 90.483 160 20.372 111.015 n.v.t. Nee

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam Functie Aanvang 
functie

Einde functie Beloning 
€

Belastbare 
onkosten- 
vergoeding 

€

Voorziening 
beloning op 
termijn €

Totale 
bezoldiging €

Uitkering 
beëindiging 

dienst- 
verband* €

Overschrijding 
WNT-norm

J.G. Mengerink-Hogevonder Voorzitter 2-7-2013 5.785 -                  -                       5.785 n.v.t. Nee
H.F. Kruize lid 2-7-2013 14-9-2014 2.204 2.204 n.v.t. Nee
E.M. Bosch lid 2-7-2013 1-8-2014 1.928 -                  -                       1.928 n.v.t. Nee
N. Lindenberg lid 2-7-2013 3.306 -                  -                       3.306 n.v.t. Nee
F.H. Frantzen lid 2-7-2013 3.306 -                  -                       3.306 n.v.t. Nee

Vermelding toezichthouders



 

54 
 

B 8 NEVENFUNCTIES VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

2015 
 

 
 
 
 
 
 

Naam Einddatum
A. van der Werf -
H.F. Kruize -
H.F. Kruize -
H.F. Kruize -
H.F. Kruize -
H.F. Kruize -

Naam Einddatum
J.G. Mengerink-Hogevonder -
J.G. Mengerink-Hogevonder -
J.G. Mengerink-Hogevonder -
J.G. Mengerink-Hogevonder -
J.G. Mengerink-Hogevonder -
E. de Groot -
E. de Groot -
E. de Groot -
N. Lindenberg -
F.H. Frantzen -

VERMELDING NEVENFUNCTIES BESTUURDER

Twente Mobiel
Stichting Kans voor een Kind

Lid Raad van Advies TNO centrum zorg en bouw

7 juni 2012

Nevenfunctie IngangsdatumOrganisatie
- - -

Voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle 1 maart 2010
Lid Raad van Toezicht AOC De Groene Welle Zwolle 1 januari 2012

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Driezorg Zwolle
1 januari 2012Lid Raad van Commissarissen SWZ Zwolle

Directeur Conel B.V. 1 februari 2013

-

VERMELDING NEVENFUNCTIES TOEZICHTHOUDERS
Nevenfunctie Organisatie Ingangsdatum

- - -

Lid Commissie KOS-Actiz
IZIT

Lid Stuurgroep
Voorzitter

Gastdocent/freelance docent 1 oktober 2013

-

Voorzitter-plaatsvervanger Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 1 mei 2005
Gastdocent/freelance docent 1 oktober 2013

Voorzitter RvC

Radboud Universiteit 
Instituut voor Arbeidsrecht

-
-
-
-

- -
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Toelichting Wet Normering Topinkomens 
 
Mevrouw Kruize: 
Per 15 september 2014 is mevrouw Kruize aangesteld als voorzitter College van Bestuur a.i. 
Op 15 maart 2015 is dit functiecontract verlengd met een tijdelijke aanstelling van 1 jaar. 
 
De heer van de Moesdijk 
Met de heer van de Moesdijk is op 21 november 2012 een vaststellingsovereenkomst gesloten. 
In 2015 heeft de heer van de Moesdijk gebruikgemaakt van de opname van levensloop. 
 
In 2013 is ervoor gekozen om de leden van de Raad van Toezicht te honoreren conform het 
advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). 
De totale som van de in 2015 uitbetaalde bedragen aan het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht treft u aan in de verplichte toelichting van de jaarrekening, Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen. 
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 B 9 Overzicht geoormerkte gelden 

 
 

 

 

G2 Verantwoording subsidies

G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Toewijzing  Bedrag van de Ontvangen t/m  Lasten t/m  Stand begin Ontvangst in Lasten in Stand ultimo Saldo nog te besteden
kenmerk datum toewijzing vorig verslagjaar vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar *) verslagjaar ultimo verslagjaar

Reg. Aanv. Subs. Prakti jkger. Leeromgeving  BVO‐06/33295 27‐2‐2006 104.676                104.676                101.136                3.540                    ‐                            1.180                    2.360                    ‐                                   

Reg. Aanv. Subs. Prakti jkger. Leeromgeving  BVO‐06/33301 21‐11‐2005 257.771                257.771                226.221                31.550                  ‐                            13.994                  17.556                  ‐                                   

Aanv. Bekostiging loka len beta  vakken  BVO‐07/110965 14‐9‐2007 127.510                127.510                95.631                  31.879                  ‐                            12.752                  19.127                  ‐                                   

489.957                489.957                422.988                66.969                  ‐                            27.926                  39.043                  ‐                                   

*) betreft de vrijgevallen bate ter dekking van de afschrijvingslasten (in het kader van vooruit ontvangen investeringssubsidies)
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B 9 VERBONDEN PARTIJEN 

Er is geen sprake van verbonden partijen  
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B 10 OPMAKEN VAN DE JAARREKENING 

 
Deze jaarrekening is opgemaakt door de voorzitter College van Bestuur  
 
Getekend, 
 
H.F. Kruize  
Voorzitter College van Bestuur   
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Hoofdstuk 3  
 

Overige gegevens 
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C 1 GOEDKEURING JAARREKENING 

De Raad van Toezicht van Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening 2015 
goedgekeurd in de vergadering van 24 mei 2016 
 
 

Hengelo, 24 mei 2016 
 

 
 
Raad van Toezicht 

Voorzitter College van Bestuur  Voorzitter Raad van Toezicht  

 

H.F. Kruize J.G. Mengerink-Hogevonder 
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C 2 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING 

 

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het besluit van de algemeen 
directeur bestuurder omtrent de bestemming van het behaalde resultaat aan 
goedkeuring onderhevig is van de Raad van Toezicht. 
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C 3 RESULTAATBESTEMMING 

Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 49.380.  
Dit resultaat komt ten gunste van de algemene reserve. De algemene reserve is vrij 
inzetbaar ten behoeve van de onderwijs gerelateerde activiteiten van de stichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 
 

C 4 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Na het opmaken van de jaarrekening hebben zich geen noemenswaardige 
gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie op de balansdatum. 
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C 5 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door 
het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
 
Oordeel betreffende de jaarrekening  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Stichting OSG Hengelo per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.  
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van 
financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. 
Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. 
 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen   
Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vermelden wij 
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, 
en of de in artikel 392, lid 1 onder b tot en met h van Boek 2 BW vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van Boek 2 BW. 
 
 
Hengelo, 24 mei 2016 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
w.g. 
drs. R.H. Bouman RA 
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Hoofdstuk 4  
 

Bijlagen 
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D 1 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON 

  
Bestuursnummer 41824 

Naam instelling Stichting OSG Hengelo 

Adres Hazenweg 88 
Postadres Postbus 188 
Postcode / Plaats 7550 AD Hengelo 
Telefoon 074-2919860 
E-mail cedi@osghengelo.nl 

Internet-site www.osghengelo.nl  

Contactpersoon H.F. Kruize 
Telefoon 074-2919860 
E-mail cedi@osghengelo.nl 

Brinnummer Naam Sector 
20CS Stichting OSG Hengelo VO 
23EJ Stichting OSG Hengelo VO 
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D 2 VAVO-LEERLINGEN 

 
 
 

Stamnr Studie
9057 BL 5 - VAVO
9836 BL 5 - VAVO
9718 BL 5 - VAVO

10346 BL 6 - VAVO
11024 BL 6 - VAVO
8549 BL 6 - VAVO
9675 GC 4 TL - VAVO

12564 MCT 4 TL - VAVO
9124 MCT 5 - VAVO

11047 MCT 5 - VAVO
8921 MCT 6 - VAVO
8957 MCT 6 - VAVO
9169 MCT 6 - VAVO

10344 MCT 6 - VAVO
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BIJLAGE I: DOORSTROOMGEGEVENS 2015 

 
Het Bataafs Lyceum (20CS00) heeft de volgende doorstroomresultaten: 
Leerjaar Aantal lln. bevorderd niet bevorderd anders 

1 171   99% 0.5% 0.5% 

2 224 4% 0% 3 havo 42% 
3 vwo 54% 

3 havo 89 4 havo 88% 8% 1% 4 vmbo tl 3% 

3 vwo 98 
3 havo   

3% 0 4 havo 
4 vwo 97% 

4 havo 59 4 vwo 15% 2% 5 havo 83% 

4 vwo 69 
4 havo 

3% 0% 5 havo 
5 vwo 97% 

5 vwo 46 5 havo 17% 3% 6 vwo 80% 

 
Het Montessori College Twente (20CS07) heeft de volgende doorstroomresultaten: 
Leerjaar Aantal lln. bevorderd niet bevorderd anders 

1 394   99% 1% 0% 

2 
  
  

264 
 

3 vmbo kl 3% 

4% 7% 
3 vmbo tl 39% 
3 havo 32% 
3 vwo 15% 

3 vmbo tl 105 4 vmbo kl 6%  2% 4 vmbo tl 92% 

3 havo 92 4 havo 96% 4%  0% 

3 vwo  43 4 havo 
 2%  0% 4 vwo 98% 

4 havo 123 5 havo 87% 13% 0% 

4 vwo 32 
4 havo  

 
0% 0%  

5 havo 
5 vwo 100% 

5 vwo 59 5 havo 2% 10%  0% 6 vwo 88% 
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Het Gilde College (20CS04) heeft de volgende doorstroomresultaten: 
 

Leerjaar Aantal lln.   bevorderd niet bevorderd anders 

1 45   100% 0%  0%  

2 
  
  

64 
  
  

3 vmbo tl 33% 
2%  3 vmbo kl 31% 

3 vmbo bl 27% 

3 vmbo bl 35 4 vmbo bl 97% 3% 0% 

3 vmbo kl 
  

44 
  

4 vmbo kl 98% 2% 0%   

3 vmbo tl 13 4 vmbo tl 100% 0% 0% 
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Montessoori Collegee Twente 
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Toelichting Onderwijsresultaten 2016 
 
Onderwijspositie ten opzichte van advies po 
In deze indicator worden de onderwijspositie van de leerlingen in leerjaar drie en het 
ontvangen basisschooladvies in groep 8 tegen elkaar afgezet. Het doel van deze indicator is 
om zichtbaar te maken of de school in staat is om leerlingen in de eerste jaren van het VO tot 
het niveau te brengen dat ten opzichte van het advies mag worden verwacht. 
 
Onderbouwsnelheid 
Deze indicator geeft weer hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 
2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3.  
 
Bovenbouwsucces 
Deze indicator geeft weer voor leerlingen in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang 
naar het volgend schooljaar succesvol is of niet. Deze indicator is van belang om een indruk te 
krijgen van de tijd die leerlingen nodig hebben om een diploma te halen, nadat ze op een 
bepaald niveau zijn geplaatst of een keuze voor een sector of profiel hebben gemaakt.  
 
Examencijfers 
Deze indicator gaat over het gemiddeld cijfer van het centraal examen van alle vakken in een 
onderwijssoort. Het geeft een belangrijke indicatie van het niveau waarop een school 
leerlingen heeft weten te brengen. 
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BIJLAGE III: ZIEKTE VERZUIMCIJFERS 

 
 
 
 
 
 
 

BL MCT GC GEN BBS

Verzuimpercentage * 3,98% 5,55% 8,21% 4,49% 7,15%

Meldingsfrequentie per jaar 1,16 1,22 1,66 0,75 0,93

Gemiddelde verzuimduur 7,09 21,92 9,76 35,79 28,93

Verzuimperiode 2 ** 3,05% 4,31% 6,31% 4,10% 7,15%

Gemiddelde verzuimduur 2 ** 10,67 15,25 14,25 17,27 28,93

* Verzuimpercentage: WTF afwezigheid per maand/(WTF totaal-BAPO) x 100

** Verzuimpercentage 2: idem als verzuimpercentage maar exclusief langdurig afwezigen (>366 dagen afwezig)

2011 2012 2013 2014 2015

Bataafs Lyceum 6,76% 5,60% 5,10% 5,42% 3,98%

Gilde College 9,87% 5,80% 6,95% 6,97% 8,21%

t Genseler 2,76% 2,91% 4,03% 5,48% 4,49%

Montessori College Twente 4,80% 6,56% 5,67% 5,50% 5,55%

Bestuursbureau 5,23% 5,98% 3,29% 5,87% 7,15%

Verzuimgegevens 2015


