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1.1.

INLEIDING

Kwaliteit als ambitie!
Het bieden van kwalitatief goed onderwijs dat gericht is op de toekomst blijft onveranderlijk het hoofddoel
van OSG Hengelo. Nadat in 2015-2016 de fundamenten zijn gelegd voor het strategisch beleidsplan, is er in
2017 verder gewerkt aan de verdieping en uitwerking van het strategisch beleidsplan. Naast de
doorontwikkeling van het strategisch beleidsplan is er in 2017 nog veel meer gebeurd. De belangrijkste
mijlpaal was de oplevering van het nieuwe VMBO-gebouw in november 2017. Een proces tussen Stichting
Carmel Hengelo en OSG Hengelo dat in beginsel moeilijk verliep. Vanaf het moment dat de juiste mensen
aan de juiste knoppen gingen draaien is er een positieve beweging op gang gekomen. Dit resulteerde niet
alleen een gebouw, maar in een veelbelovende onderwijskundige samenwerking geholpen door
enthousiaste, professionele ondersteunde medewerkers. Iets waar zowel Carmel als OSG Hengelo lange tijd
alleen maar van konden dromen. In 2018 zullen alle leerlingen hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.
Hoewel het samenvoegen van twee culturen een intensief proces is, zien wij met de huidige samenwerking dit
traject vol vertrouwen tegemoet.
Ook op de andere scholen hebben we niet stilgezeten. De Euregioklas en wereldklas binnen het Montessori
College Twente blijken een succes. Binnen ’t Bataafs Lyceum sloot 20% van de VWO leerlingen het examen
cum laude af. Een topprestatie! Verder was er nog een drukbezochte reünie van het Bataafs Lyceum ter ere
van het 100 jarig bestaan van de school.
Binnen Hengelo is er een samenwerking gestart met Carmel, Attendiz en Sotog. Deze samenwerking kent
twee speerpunten: diplomagerichte leerwegen, samenwerking nieuw VMBO en Penta college. 't Genseler
participeert binnen het tweede speerpunt: samenwerking tussen scholen met arbeidsmarkt gerichte
leerwegen. Hiermee beogen we de arbeidstoeleiding voor nog meer leerlingen mogelijk te maken. De
samenwerking wordt begin 2018 middels een intentieverklaring geformaliseerd.
De Inspectie bezocht het Montessori College Twente en het Gilde College. Beide kregen het
basisarrangement waar wij natuurlijk zeer blij mee zijn.
De huisstijl heeft in 2017 een restyling ondergaan met een nieuwe frisse look als resultaat.
De samenwerking met het primair openbaar onderwijs heeft zich met name geconcentreerd rond het
vraagstuk van het gelijkvormig maken van beide instellingen op het gebied van governance. In 2017 heeft de
gemeenteraad van Hengelo akkoord gegeven op het plan om ook het openbaar primair onderwijs te
vormen rond het model College van Bestuur/ Raad van Toezicht.
De financiële positie van OSG Hengelo laat een positieve ontwikkeling zien: solvabiliteit en liquiditeit liggen
boven de norm en het weerstandsvermogen is positief. Vanuit deze gezonde financiële basis wordt gewerkt
aan een veerkrachtige organisatie die meebeweegt in een context van snel toenemende personalisering van
het onderwijs, digitalisering, demografische ontwikkelingen als krimp en een toekomst die steeds minder
voorspelbaar is. De noodzaak van het (meerjarig) blijven vinden van balans tussen ambities, financiën en de
benodigde capaciteit om onze doelen te behalen vraagt aandacht.
In 2017 zijn verdere stappen gezet op het pad van digitalisering. De maatschappij van ‘later’ vraagt om inzet
van ICT in het onderwijs van ‘nu’. Gekozen is voor chromebooks en iPads in de introductiefase. In 2018 zullen
de devices gefaseerd de plaats van de traditionele, vaste werkstations in gaan nemen.
OSG Hengelo kijkt niet alleen terug op een boeiend schooljaar, maar ook op een goed jaar. Ik wil graag
iedereen, die met veel inzet en enthousiasme het afgelopen jaar gewerkt heeft aan de volgende stappen
van OSG Hengelo hartelijk bedanken. We zien uit naar het volgende jaar!
C.H.M.P. Dams
Voorzitter College van Bestuur
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1.2.

RAAD VAN TOEZICHT

OSG Hengelo hanteert de governancecode “Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs”. Zoals deze
code aangeeft, is er een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door
de Raad van Toezicht. 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.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2017 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 (niet ingevuld vanwege gesprekken over mogelijke samenwerking met Primato)
De honorering van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening.
Auditcommissie
Twee leden van de Raad van Toezicht vormen de auditcommissie. Deze commissie bespreekt met de
Voorzitter College van Bestuur en de directeur bestuursbureau de financiële stukken voorafgaand aan de
vergadering van de Raad van Toezicht.
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 en het accountantsverslag 2016, de
meerjarenbegroting 2018-2022, de 8-maandsrapportage en de managementletter 2017. Daarnaast heeft de
Auditcommissie in samenspraak met de bestuurder uitgangspunten voor de selectie van een nieuwe
accountant in 2018 geformuleerd.
Remuneratiecommissie
Ook deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie heeft als taak de Raad
van Toezicht te ondersteunen en te adviseren bij de aanstelling van de voorzitter van het College van Bestuur
en over bezoldigingsvraagstukken. De commissie voert verder het beoordelings- dan wel het
voortgangsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur. In 2017 heeft de commissie twee
gesprekken hierover met de voorzitter gevoerd, waarbij tevens input is gevraagd uit de organisatie.
Besluiten in 2017
Met de gemeente is in april 2017 een nieuw bestuurlijk convenant afgesloten. Dit convenant bevat afspraken
over de verhouding tussen de OSG en de gemeente en afspraken over wederzijdse informatievoorziening.
Onderdeel van de afspraken is de actieve uitnodiging door de Raad van Toezicht voor een jaarlijkse
informatiebijeenkomst met de gemeenteraad. De geplande informatiebijeenkomst met de raad in december
2017 is vanwege de volle agenda van de gemeenteraad uitgesteld naar 2018.
De Raad van Toezicht zorgt voor een bestendiging of verhoging van de kwaliteit van het toezicht. Daartoe
volgen de leden cursussen bij de VTOI. Leden van de Raad van Toezicht namen in dit kader deel aan het
VTOI-congres in april 2017 en één van de leden heeft –ook via de VTOI- de training pro-actief toezicht houden
gevolgd. Daarnaast voert de Raad van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie uit. Besproken onderwerpen in de
evaluatie 2017 waren:

onderlinge relatie in de Raad van Toezicht en de wijze waarop elk lid zijn toezichtstaak invult en de wijze
van opereren als team;

de afstemming en rolzuiverheid in relatie tot de voorzitter college van bestuur en de informatievergaring
door de Raad van Toezicht

vooruitblik naar de toekomst.
Themabijeenkomst 15 december 2017
Met de voorzitter van het college van bestuur en onder externe begeleiding is gesproken over de strategische
koers van OSG Hengelo, de marketing van de scholen en de stichting OSG en de ontwikkelstrategie. De Raad
van Toezicht vindt het vooral van belang dat de profilering van de scholen door de scholen zelf verder wordt
ontwikkeld waarbij het meerjarig strategisch beleidsplan als kader fungeert.
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Informatievoorziening
De halfjaarlijkse afstemming met de GMR, het bijwonen van themabijeenkomsten met docenten en
schoolmanagement en het deelnemen aan meer informele bijeenkomsten met de medewerkers van OSG
Hengelo vorm een welkome bron van informatie voor de Raad van Toezicht en bieden de mogelijkheid tot
een goede dialoog. De Raad van Toezicht gaat –mede als uitkomst van haar interne evaluatie- ook in 2018
door op de ingeslagen weg om met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan over het onderwijskundige
en beleidsmatige ontwikkelingen bij OSG Hengelo.
Het overzicht van de nevenfuncties van de Raad van toezicht is te vinden in het hierna opgenomen
jaarverslag 2017.
De Raad van Toezicht kijkt goed terug op het jaar 2017 en met vertrouwen naar 2018!
J.G. Mengerink-Hogevonder
Voorzitter Raad van Toezicht
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1.3.
1.3.1

GOED BESTUUR
De bestuursfilosofie

Het bestuur is in handen van het College van Bestuur met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan.
OSG Hengelo kent een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model met een College van Bestuur en
hanteert de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ voor het Voortgezet Onderwijs. 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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Aanpak en opbrengsten horizontale dialoog
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. De GMR heeft zich in 2017 onder ander gebogen over een aantal
voorgestelde advies- en instemmingsbesluiten, waaronder het strategisch beleidsplan en de begroting.
De OSG Hengelo heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de commissie Onderwijsgeschillen. Alle
klachten (aantal 2017: 1) en bezwaren (aantal 2017: 2) zijn conform de klachtenregeling opgepakt.
Andere belanghebbenden
Primato
In 2017 zijn de contacten met Primato verstevigd. De gesprekken met de bestuurder richten zich voornamelijk
op de ontwikkelingen in het onderwijs en het doorstromen van leerlingen van PO naar VO. Primato
reorganiseert in 2018 en de jaren daarna haar stichting. Er is intensief overleg met OSG Hengelo over de
onderwijsinhoudelijke kant van die reorganisatie.
POVO
In het POVO (besturen)overleg bespreken we, en maken we afspraken, met alle bestuurders van PO- en VOscholen over zaken die met de overgang van het PO naar het VO te maken hebben. De advisering vanuit
de basisscholen en het proces van de overgang zijn belangrijke aandachtspunten.
Naast het besturenoverleg wordt er in de Klankbordgroep, waarin onder andere directeuren van PO en VO
zitting hebben, de meer praktische zaken rond de overgang besproken.
Binnen OSG Hengelo overleggen de medewerkers met verantwoordelijkheid voor de brugklas.
Gemeente Hengelo
Naast het gegeven dat er de afgelopen jaren intensief met de gemeente samengewerkt is in het kader van
de nieuwbouw VMBO en het reguliere, op overeenstemming gericht, overleg zijn er een tweetal contacten
het vermelden waard.
De RvT van OSG Hengelo en de gemeenteraad hebben bij de verzelfstandiging van OSG Hengelo een
convenant afgesloten waarin onder andere afgesproken is dat OSG Hengelo de raad vier maal per
raadsperiode informeert over de ontwikkelingen bij OSG Hengelo.
De bestuurder participeert in de Programmaraad van de gemeente waar alle instellingen die zich met jeugd
bezighouden overleg voeren met de wethouder.
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1.3.2

Organogram OSG Hengelo

Raad van
Toezicht

College van
Bestuur

GMR

Bestuursbureau

Montessori
College Twente

Bataafs Lyceum

Gilde College

't Genseler

9

1.4.

DE MISSIE EN VISIE

Collectieve ambitie
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 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

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 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
o
o
o

Bataafs Lyceum
’t Genseler
Gilde College
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. In 2016 is het strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020 vastgesteld. OSG Hengelo is een
ondernemende organisatie in een veranderende samenleving. Onze gedeelde kernwaarden zijn:
Betrouwbaarheid
Van leerlingen en medewerkers van OSG Hengelo kun je op aan, je kunt op elkaar rekenen. Oprechtheid
en duidelijkheid zijn voor ons belangrijk. OSG Hengelo voldoet aan de eisen van de tijd: we leiden
ondernemende leerlingen op voor een veranderende samenleving.
Creativiteit
De toekomst staat niet vast. Onze leerlingen moeten durven om buiten bestaande patronen en
conventies te denken om kansen te ontdekken. Ook van onze medewerkers wordt verwacht dat zij buiten
methodes, vakken en lokalen durven te denken. De creativiteit van de docent brengt leerlingen tot bloei.
Respect
Respect is een belangrijke kernwaarde voor OSG Hengelo. Iedereen is welkom op onze scholen, wij zijn
een afspiegeling van de samenlevering. Dat betekent dat we elkaar tegemoet treden met interesse en
ons bewust zijn van hoe we met elkaar omgaan in de school.

Talentontwikkeling
Iedereen heeft talenten. Het is belangrijk dat talent ontdekt en ontwikkeld wordt om er optimaal van te
kunnen profiteren. Het is van belang dat we iedere dag investeren in iedere leerling.
Naast de OSG-kernwaarden heeft iedere school eigen kernwaarden vastgesteld. Deze
schoolkernwaarden typeren de vier verschillende scholen binnen OSG Hengelo en maken duidelijk waar
de medewerkers van de school voor staan en wat de leerlingen kunnen verwachten van de school,
bovenop waar OSG Hengelo al voor staat.
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1.4.2

Strategische Speerpunten

Ander onderwijs
Onderwijs van de 21ste eeuw
We weten niet precies wat er verwacht wordt van ons in de toekomst. Een van de weinige zekerheden is
dat leerlingen moeten leren omgaan met informatie in een samenleving die overspoeld wordt met ICTtoepassingen. OSG Hengelo leidt haar leerlingen op voor het functioneren in de maatschappij van de
toekomst. Iedere leerling die in 2020 OSG Hengelo verlaat, zal in zijn of haar opleiding aandacht hebben
besteed aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden. Onderwijsgevende medewerkers van OSG
Hengelo zijn bekend met 21ste eeuwse vaardigheden en weten deze toe te passen binnen het onderwijs.
OSG Hengelo ondersteunt innovatief onderwijs.

Ieder talent telt
De term Passend Onderwijs beperkt zich vaak tot de leerlingen die alleen op een reguliere school terecht
kunnen als er extra ondersteuning wordt geboden. In deze tijd waarin gepersonaliseerd leren in opmars is
en maatwerk voor iedere leerling belangrijker wordt, is passend onderwijs eigenlijk van toepassing op
iedereen. De gemiddelde leerling bestaat niet. Iedere leerling heeft zijn eigen achtergrond,
vaardigheden en ambities. Er moet ruimte voor ontwikkeling zijn voor iedere leerling en ondersteuning
voor iedere leerling die dat nodig heeft. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het systeem van
reguliere diploma’s geen panacee meer is om iedereen een startkwalificatie te bezorgen. Kunnen laten
zien wat je kunt is in de toekomst waarschijnlijk belangrijker dan een standaard diploma. Het doel is om
het maximale uit een leerling te halen. Een startkwalificatie op papier is nog geen startkwalificatie in de
praktijk. Als scholen lossen we dit niet alleen op: ook met het vervolgonderwijs zullen we nauw samen
moeten werken om zaken te veranderen waardoor een goede overgang van talent van onze scholen
een vervolgstap kunnen maken.

Vakmanschap
Wat wij doen, doet er toe. Wij maken het verschil. Een vakman (of –vrouw) is iemand die zijn of haar vak
verstaat. Een kenmerk van vakmanschap is dat iemand veel van de ervaring die nodig is om het vak te
verstaan opdoet in de praktijk. Focus op vakmanschap betekent focus op professionalisering. Een
professional weet wat er van hem of haar verwacht wordt, hij of zij krijgt ruimte om zich te ontwikkelen in
vakmanschap, successen worden gezamenlijk gevierd en men is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag
en resultaten. Elkaar aanspreken (docent-leerling, docenten onderling, maar ook leerling-docent) om met
elkaar te bepalen hoe dingen beter kunnen, zijn vanzelfsprekendheden. Van onze medewerkers
verwachten we dat ze vakmensen worden of zijn die hun functie bekwaam en met toewijding uitvoeren.
Samenwerkingsgericht en integer. We zijn een duurzame organisatie waar je op een gezonde manier je
werk kunt doen in vertrouwen. We geloven er namelijk in dat je je gedurende je hele carrière moet
ontwikkelen en altijd bij de tijd moet zijn.
In een gezonde organisatie heeft de professional een belangrijke stem. Hij of zij staat iedere dag op de
werkvloer. In plaats van het einde van de keten, zou hij of zij het begin moeten zijn.

OSG Hengelo verbindt
Internationalisering & (wereld)burgerschap
De scholen binnen OSG Hengelo ontwikkelen onderwijsprogramma’s om internationalisering in de volle
breedte in de praktijk te brengen. Meertaligheid krijgt extra aandacht.
De school waarop onze leerlingen zitten is geen eiland, onze leerlingen en medewerkers nemen hun
verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Er is behoefte aan mensen die zich bewust zijn van hun rol in de
samenleving, mensen die naar elkaar omkijken en die uitdragen dat je samen verder komt dan alleen.
Kennis van democratie, grond- en mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid en respect voor een
diverse samenleving zijn hierin van groot belang. Er is duidelijke aandacht voor burgerschapsontwikkeling
in het onderwijsaanbod van onze scholen.
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In de directe omgeving
De scholen van OSG Hengelo voelen zich nadrukkelijk verbonden met hun omgeving. We willen een
positief onderdeel uitmaken van de wijk en betekenis krijgen. Hiertoe zoeken we allianties in de wijken in
de vorm van wijkverenigingen, kunst-, sport- en cultuurorganisaties. We zorgen voor een fysiek en sociaal
veilige omgeving voor onze leerlingen, onze medewerkers en ieder ander die zich in of rond de school
bevindt. Door samen te werken met zorgpartners, politie en justitie proberen wij incidenten op school en in
de wijk voor te zijn. We onderzoeken de mogelijkheid om intensief met het bedrijfsleven samen te werken
om aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten verlopen. Het College van Bestuur speelt een
belangrijke rol in het leggen van school overstijgende verbindingen die OSG Hengelo en de omgeving
versterken.

In de onderwijsketen
Op het gebied van nieuwe onderwijskundige en demografische ontwikkelingen verdient het (openbaar)
onderwijs een stevige positie in de samenleving waar talentontwikkeling centraal staat. OSG Hengelo wil
hierin een nauwe samenwerking met het openbaar primair onderwijs aangaan. Het feit dat het onderwijs
in beweging is en dat maatwerk geboden is, omdat ieder talent telt, biedt meerwaarde voor
samenwerking. We gaan actief de meerwaarde zoeken van samenwerking met het Openbaar
Voortgezet Onderwijs in Twente. Ook eventuele samenwerking met bijzonder voortgezet onderwijs, als dat
in het belang van de leerling is, sluiten we niet uit. Tevens gaan we strategische allianties aan met
onderwijsinstellingen die potentiële vervolgopleidingen voor onze leerlingen aanbieden. Hierdoor kunnen
leerlingen al een indruk krijgen van een vervolgopleiding voordat het keuzemoment daar is.
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1.5.
1.5.1.

STRATEGIE SCHOLEN
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
Het afgelopen schooljaar hebben wij invulling gegeven aan de kernwaarden van het Bataafs Lyceum:
LEF
Als je lef hebt, durf je wel wat aan. Je hebt de kracht en de overtuiging om dingen te doen die je nog
niet eerder deed. Dat is een eigenschap die we stimuleren. Natuurlijk bij onze leerlingen, maar zeker
ook bij onszelf. Omdat het ook een voorwaarde is voor vernieuwing. En als je lef toont, laat je zien wie
je echt bent. Dat is mooi.
ZORGZAAM
Leren. Kennis opdoen. Je ontplooien. Het zijn kwetsbare processen. Dat beseffen wij maar al te goed.
Juist omdat we onszelf ook blijven ontwikkelen, herkennen we waar onze leerlingen mee worstelen.
Daarom vinden we zorgzaam zijn zo belangrijk. Ons vak gaat verder dan kennis overbrengen. Veel
verder. We willen ook zorgen dat onze leerlingen zich als mens ontwikkelen. Dat lukt alleen als ze zich
ook geborgen voelen.
VAKMANSCHAP
We hebben een prachtig vak. Daar zijn we trots op en dat dragen we ook uit. Vakmanschap wil ook
zeggen dat we meesters zijn in wat we doen. Dat we daarin nooit stilstaan. Dat we onze geest steeds
blijven slijpen. En dat we elkaar daarin
scherp houden. Dat we ons vak met overtuiging uitoefenen en voortdurend blijven vernieuwen.
SPIEGELEN
Om te groeien heb je spiegels nodig. Anders kun je niet zien hoe ver je bent. Die rol nemen wij heel
serieus. En wat ons betreft werkt dat in twee richtingen. Leerlingen kunnen zich aan elkaar en aan ons
spiegelen en andersom. Tegelijkertijd is onze school ook een spiegel van de samenleving. Wij hebben
onze plek en die ontwikkelt zich. En natuurlijk zien wij in school terug wat er speelt in de samenleving.
Het gesprek daarover gaan we graag met je aan.
AANSTEKELIJK
Als je onderwijs geeft dat aanstekelijk is, gaat het leren als vanzelf. Dat is voor ons de kern. De kunst is
wel om te ontdekken waardoor elke leerling aangestoken wordt. Maar dat is nou juist het mooie van
ons werk. Het wil ook zeggen dat we blijven kijken welk onderwijs in de tijd past. Dat verandert
voortdurend. We zien ook in hoe onze opstelling enthousiasme teweeg kan brengen. Als wij vanuit
onze passie lesgeven, voel je dat als leerling.
EIGENHEID
Wij willen dat je gezien wordt zoals je echt bent. Dat betekent dat we je eigenheid heel belangrijk
vinden. Sterker, pas als we die her- en erkennen, kun jij je ontwikkelen tot wie je bent als je je eigen
kracht ontdekt. Daarom willen we ook bijdragen aan een goed zelfbeeld. Elke leerling krijgt ook met
onze eigenheid te maken. Daarom rekenen we ook op respect. Dat is nou eenmaal iets dat alleen
werkt als het wederzijds is.
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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.
De school heeft afgelopen jaar een visie op gepersonaliseerd leren ontwikkeld. Deze visie is vertaald naar een
stappenplan, waarvan de implementatie start in de brugklas in schooljaar 2019-2020. De tussenliggende
periode gebruikt de school om de organisatie in de breedte voor te bereiden op de start met
gepersonaliseerd leren.
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.
In het kader van het Leerlab 21e eeuwse vaardigheden heeft het team zelf de inhoud voor een digitale
applicatie ontwikkeld die de vaardigheidsontwikkeling van leerling in kaart brengt en hen in staat stelt deze te
verantwoorden en op het resultaat te reflecteren. Deze applicatie (Comprendo BL), hoewel nog in een
pilotfase, mag zich verheugen op grote interesse uit het onderwijsveld en SLO. Wij zien dit als een complexe
maar zeer belangrijke stap in het realiseren van onze doelstelling om leerlingen vaardig en zelfbewust
voorbereid te laten zijn op de toekomst. Er wordt nagedacht over verdere implementatie van Comprendo BL
binnen het Bataafs Lyceum.
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. Meer 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. 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. De nieuw opgerichte Onderwijs Commissie van het Bataafs Lyceum heeft onderzoek
gedaan naar de wijze waarop devices geïntroduceerd kunnen worden als middel in het onderwijs. De
voorgestelde stappen worden de komende tijd verder uitgewerkt, om tot implementatie over te gaan.
Met deze strategische keuzes geeft het Bataafs Lyceum vorm en inhoud aan de realisatie van de visie en
missie van OSG Hengelo.
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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 proactief in het herkennen van de ontwikkelingen in de maatschappij (waaronder de
arbeidsmarkt) en stemt het onderwijs daaropaf.
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;
•
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 en
ouders/verzorgers op zoek naar de route om te komen tot zijn ideale toekomst. Hiermee sluit de school
goed aan op de ambitie van OSG Hengelo.
In 2017 is een start gemaakt, middels een project- en werkgroepenstructuur, om na te denken en beleid te
ontwikkelen voor de komende jaren. Dit mede in het licht van de ontwikkelingen in bijvoorbeeld passend
onderwijs, Participatiewet en de aansluiting tussen V(S)O en ROC. Ook onderzoek naar en professionaliseren
van de interne (organisatie)cultuur maakt deel uit van de doelstelling om toe te werken naar een
toekomstbestendige school voor praktijkonderwijs.
Dit proces zal naar verwachting rond juni/juli 2018 afgerond zijn middels concrete beleidsvoorstellen.
Het jaar 2017 stond mede in het teken van:
•
Versnelde (en deels ongewenste) doorstroming van leerlingen naar het ROC, waardoor het
leerlingenaantal licht daalde;
•
Succesvolle plaatsing van leerlingen in de arbeidsmarkt;
•
Toename leerlingen met specifieke problematiek, consequenties passend onderwijs;
•
Investeringen in ICT, inrichting en onderhoud van de gebouwen en lokalen, en
deskundigheidsbevordering personeel.

15

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”.
Vernieuwend VMBO: de gemengde leerweg en Dienstverlening & Producten
In 2016 hebben we het Vernieuwend VMBO geïmplementeerd in de school.
We zijn 4 profielen gaan aanbieden in eerste instantie in de BBL, de KBL en de TL niveaus van onze school. Dit
schooljaar hebben we ook het 5e profiel aangeboden. Dat is D&P. Dienstverlening en producten. En ook
bieden we nu de GL aan, de Gemengde Leerweg. D&P wordt alleen aangeboden in de GTL, de Gemengde
Theoretische leerweg. Deze combinatie is gekozen om leerlingen in de gelegenheid te stellen de theoretische
lijn te volgen met een praktijkvak: D&P.
Toptraject
Dit schooljaar zullen de eerste leerlingen van schoolkomen met een certificaat Toptraject. De leerlingen die
hiervoor kiezen krijgen naast hun TL diploma het certificaat Toptraject. Het Toptraject bereidt leerlingen voor
op de schoolloopbaan van VMBO naar MBO en HBO. Door extra modules worden deze leerlingen goed
voorbereid op hun beroepskeuze en de vaardigheden om succesvol een HBO af te ronden.
Activiteiten in de maatschappij in het kader van 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.
LOB: Loopbaan Oriëntatie en begeleiding, het nieuwe vak
Het Gilde College heeft het afgelopen jaar in het kader van het Vernieuwend VMBO LOB (Loopbaan en
Oriëntatie Begeleiding) ingevoerd in alle 4 de leerjaren.
LOB is onderdeel geworden in het examenprogramma. Vanaf leerjaar 1 in het VMBO loopt dit traject door in
het MBO. Voor het vak LOB is een nieuwe digitale methode ingekocht en geïmplementeerd. Het unieke van
deze methode is de doorlopende leerlijn in het MBO.
Deze methode is verrijkt met de eigen opdrachten van de docenten. Het LOB traject is des te waardevoller
omdat de mentor met de leerling reflectiegesprekken houdt. De lessen PPO (Profiel Praktijkvorming, de
praktijkvakken, de keuzeprofielvakken en de stage vormen met elkaar een gedegen bijdrage aan de vorming
van de beroeps- en opleidingskeuze van de leerling.
De stage is een welkome aanvulling op de loopbaan van de leerling. Middels de stage kunnen leerlingen
kennismaken met het gekozen werkveld en de vaardigheden en beroepshouding die in die sector of branche
verwacht worden.
VMBO Hengelo, de samenwerking krijgt gestalte
Het afgelopen jaar is het onderwijsconcept van de nieuwe school afgerond.
Samen met de partners van de Spindel en de Arcade hebben we gewerkt aan het concept. Het concept
wordt nu verder uitgerold, besproken, doorontwikkeld en verder uitgewerkt door de 5 teams.
Ook vakinhoudelijk zitten de collega’s bij elkaar om het spinnenweb van Van de Akker verder uit te werken
met elkaar.
De bouw is afgerond. De school staat er.
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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 verder ontwikkelen van de twee nieuwe
instroompunten: de Wereldklas en de Euregioklas. In de Wereldklas is er extra aandacht 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 instroompunten zijn bedoeld voor
leerlingen met een mavo- of havoadvies. De bedoeling is dat de nieuwe aanpakken en onderwijsvormen ook
in het reguliere onderwijs worden ingevoerd.
Het vak natuur & techniek in jaar 1 en 2 en de vakken biologie, natuur- en scheikunde in de mavo-afdeling
worden nu geheel gegeven via de ‘scrum-methodiek’.
Voor onze muzikale leerlingen bieden wij 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.
Sinds schooljaar 2017-2018 beschikt iedere leerling in de eerste of tweede klas over een eigen iPad. De
invoering is een succes: leerlingen, ouders en medewerkers zijn enthousiast. In 2018-2019 wordt het werken met
iPads voortgezet in klas 1, 2 en 3.
Huisvesting blijft de aankomende tijd een prioriteit. Naast ruimte voor reguliere lessen denken we na 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.

INHOUDELIJKE RESULTATEN

1.6.1.

Onderwijsvernieuwing hoog op de agenda

Met de strategische koers die in 2016 is ingezet richt de OSG Hengelo zich op haar toekomst en daarmee op
die van haar leerlingen. De begroting 2017 was beleidsrijk en er waren budgetten voor
innovatie/onderwijsvernieuwing, opleiding en ICT. Deze budgetten zijn in 2017 niet geheel benut. Dit heeft
echter niet geleid tot een negatief effect op de onderwijskwaliteit dan wel onderwijsvernieuwing. Voor 2018 is
een plan uitgewerkt voor onderwijsvernieuwing (gepersonaliseerd leren en digitalisering) binnen de scholen.
In 2017 zijn de aanmeldingen voor het eerst in jaren gedaald. Een van de redenen die hieraan ten grondslag
ligt is de nieuwbouwlocatie van Twickel College Hengelo en van Twickel Borne, maar het zou van weinig
zelfreflectie getuigen als we de oorzaak alleen buiten onze eigen stichting zouden zoeken.
We komen tot de conclusie dat we niet zo goed in staat zijn de interne ambities over onderwijsvernieuwingen
te delen met onze potentiële leerlingen en hun ouders/verzorgers. Dat heeft er toe geleid dat we in 2017 de
website in een nieuw jasje hebben gestoken, die beter aansluit bij onze nieuwe strategische koers.
Verder buigt het directieteam zich in inspirerende sessies en met veel enthousiasme over de vraag: wie zijn
we, wat willen we uitstralen en hoe gaan we dit bereiken.
Bij al deze vraagstukken staat het onderwijsconcept en dus de leerling centraal.
Kortom, ambities genoeg.

1.6.2.

Onderwijs en kwaliteit

De onderwijskwaliteit van het voortgezet onderwijs laat zich niet uitdrukken in één cijfer, maar komt in beeld
vanuit verschillende resultaten en kenmerken. Doorstroomgegevens, examenresultaten en het
kwaliteitsoordeel van de inspectie zijn hiervoor belangrijke indicatoren.
Doorstroomgegevens
De doorstroomgegevens van 2017 van de verschillende scholen zijn weergegeven in bijlage I van dit
jaarverslag.
Examenresultaten
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 waren de examenresultaten als volgt:
Opleiding

Kandidaten Geslaagd

Percentage

Vorig jaar

Vmbo LW T

11

9

82%

100%

Vmbo BBL

19

19

100%

93%

Vmbo KBL

41

41

100%

93%

Vmbo TL

177

173

98%

98%

Hav o

195

165

85%

89%

Vwo

105

90

86%

93%

92%

94%

Gemiddeld

Gemiddeld genomen zijn de examenresultaten iets minder goed dan in het vorige jaar, met uitzondering van
het VMBO BBL en KBL die beiden 100% scoorden.
Het Bataafs Lyceum boekte uitmuntende resultaten met haar Vwo-leerlingen, maar liefst 20% van de Vwoleerlingen slaagde cum laude (13 leerlingen cum laude en 2 leerlingen summa cum laude).
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Onderwijsresultaten
Onderstaand is het berekende oordeel inzake de onderwijsresultaten 2017 door de Onderwijsinspectie
weergegeven:
Onderwijsresultaten
Bataafs Lyceum
Montessori College Twente
Gilde College

vmbo b

voldoende

vmbo k

voldoende

vmbo g/t
voldoende
voldoende

havo

vwo

voldoende
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.
OSG Hengelo heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ROC van Twente.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
OSG Hengelo maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302. De scholen binnen
dit samenwerkingsverband maken passend onderwijs mogelijk voor elke leerling in de regio Twente Oost.
Passend Onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op
heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wel kan, wat hij of zij kan leren en welke ondersteuning
daarbij nodig is. In vergelijking met de landelijke cijfers heeft het SWV VO 2302 een hoog
deelnamepercentage aan het VSO. Het relatief hoge deelnamepercentage vertaalt zich in een dalend
budget, de zogenaamde verevening. Het samenwerkingsverband heeft zich ten doel gesteld om in het
schooljaar 2019-2020 een deelnamepercentage VSO te behalen van 3,44.

1.6.3.

Personeel

Er zijn drie sleutelbegrippen: onze leerlingen, goed onderwijs en de docent. Wie daar een eenvoudige zin van
maakt, komt bij de essentie van het strategisch beleid: leerlingen verdienen ‘goed onderwijs’ dat verzorgd
wordt door een docent, die zich steeds blijft ontwikkelen. Het beleid van OSG Hengelo is er dan ook op
gericht om deze driehoek te versterken en de positie van de docent positief te beïnvloeden waardoor dit
gunstige effecten heeft op het onderwijs.
Formatieplanning
In 2017 is er meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de ontwikkeling van
medewerkers en hun welbevinden.
Per 1 augustus 2016 is het persoonsgebonden budget ingevoerd (PB50) als onderdeel van de CAO VO
2014-2015. Mede door het moment van invoeren was het in eerste instantie een uitdaging om iedereen op tijd
een keuze te laten maken.
We durven nu te stellen dat het PB50 onderwerp van gesprek is en dat de medewerkers bewust een keuze
maken en het PB50 daadwerkelijk inzetten, zoals dat voor hen het beste past in hun loopbaan. Hiermee
verhogen we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
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Ziekteverzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage voor OSG Hengelo is in 2017 met 3,35% gedaald naar 5,08%. Dit ligt in lijn
met het landelijke gemiddelde van 5%. Wij zijn trots op de bereikte resultaten en de daarmee gepaard
gaande verlaging van het ziekteverzuimpercentage. In onderstaande grafiek is het ziekteverzuim per school
weergegeven.

In 2017 hebben we meer aandacht besteed aan het ziekteverzuim. Het is goed om dit in de cijfers terug te
zien. Met uitzondering van ’t Genseler is op alle scholen en het bestuursbureau het verzuim gedaald dan wel
gelijk gebleven.
CAO VO 2016-2017
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. Dit akkoord is vertaald naar de nieuwe CAO VO 2016-2017. Deze cao loopt van 1 juli
2016 tot 1 oktober 2017.
Ten opzichte van de CAO VO 2014-2015 zijn de volgende onderwerpen aangepast: looptijd,
salarismaatregelen, ontslag, sociale zekerheid (Wovo en Zavo), persoonlijk budget en beroepscommissie
bijzonder onderwijs. In de CAO VO 2016-2017 zijn de lonen per 1 juli 2016 verhoogd met 3%. In juli 2016 heeft
een eenmalige uitkering plaatsgevonden welke overeenkomt met het bedrag aan loonsverhoging van 3%
per januari 2016. In april 2017 is nogmaals een eenmalige uitkering van € 500 per werknemer toegekend naar
rato van de betrekkingsomvang.
Gevoerde beleid gericht op beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
Het gevoerde beleid van OSG Hengelo is gericht op beheersing van uitgaven inzake uitkering na ontslag. In
2017 zijn twee ontslaguitkeringen verstrekt.
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1.6.4.

Huisvesting

Met het doorzetten van de groei van het aantal leerlingen van OSG Hengelo in 2016 was er een tekort aan
lokalen bij het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente. De veiligheid van leerlingen en hun
welbevinden kwamen hierdoor in het gedrang. In 2016 is dit tekort aan lokalen ingevuld door de huur van 13
lokalen met overblijffunctie in het gebouw van Saxion Hogescholen gelegen aan de M.A. de Ruyterstraat 3 te
Hengelo. Ook in 2017 is er gebruik gemaakt van deze extra locatie.

1.6.5.

Onderwijs en ICT

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.

1.6.6.

Treasury beleid

In juni 2016 heeft het ministerie van OCW een nieuwe regeling beleggen en belenen voor onderwijs en
onderzoek gepubliceerd. Op basis van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ wordt verslag
gedaan van het beleid en uitvoering, de soort en omvang en looptijden van beleggingen en beleningen.
Het treasury statuut van OSG Hengelo is vastgesteld op 15 februari 2012. In 2016 is het huidige treasury statuut
bezien en in concept aangepast op de nieuwe regeling van het ministerie van OCW. Naar verwachting zal
het statuut in 2018 worden vastgesteld.
OSG Hengelo heeft het beleid de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen. In 2017 zijn overtollige
gelden uitgezet op de reguliere bankrekeningen in de vorm van een depositorekening en spaarrekening.
Voor de specificatie van de gelden wordt verwezen naar de gegevens in de jaarrekening. Stichting OSG
Hengelo heeft geen beleggingen ultimo boekjaar.

1.6.7.

Interne beheersing en toezicht

In 2017 zijn onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen
van interne controle beoordeeld door de accountant. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd:






de basis van alle procedures en processen binnen OSG Hengelo is solide;
op het gebied van procesbeschrijvingen, interne controle en functiescheidingen zijn
aandachtspunten genoemd vanuit de managementletter van de accountant (o.a. ten aanzien van
het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het risicomanagement). Inmiddels is hier vervolg
aangegeven. In 2017 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De eerste aanbestedingen
zijn conform beleid uitgevoerd. De risicomanagementtool is in de Planning en Control-cyclus
opgenomen middels de 4- en 8-maandsrapportage.
er wordt continue gewerkt aan optimalisering van de automatiseringsomgeving. Het
wachtwoordenbeleid en het beleid gericht op het voorkomen en de bewustwording van datalekken
zijn de speerpunten van 2017.
In 2018 zal de implementatie van de AVG plaatsvinden.
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1.7.

FINANCIËLE RESULTATEN

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,4 mln euro (begroot € 67.700 negatief). De
belangrijkste oorzaken voor het positieve resultaat zijn hogere opbrengsten uit niet-geoormerkte subsidies, ESF
gelden en een ontvangen subsidie voor Plusklas VSV. Daarnaast zijn middelen die beschikbaar zijn gesteld
door het bestuur voor initiatieven op het gebied van internationalisering, onderwijs ICT, professionalisering en
vakmanschap, structurele samenwerking in de keten en innovatie in 2017 nog niet aangewend. Het niet
aanwenden van de middelen voor het nastreven van de doelen uit het Strategisch Beleidsplan heeft niet
geleid tot een negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs.
Leerlingen goed op de toekomst voorbereiden is een belangrijke taak van OSG Hengelo. Dat betekent
vernieuwing van ons onderwijs. Het anders leggen van accenten. In dat kader focussen we op de 21e eeuwse vaardigheden. Wij zien de ontwikkeling van vaardigheden door leerlingen als een complex proces.
Ons onderwijs passen we, zoals in het Strategisch Beleidsplan beschreven, daarbij aan. In het kader van de
21e -eeuwse vaardigheden zou je dan ook kunnen zeggen steeds meer op weg te zijn van:

Massa naar maatwerk

Papier naar digitaal

Eén bron naar vele bronnen

Individueel naar samenwerken

Eén leerroute naar meer leerroutes

Aannemen naar onderzoeken

Statisch naar lerend

Passief naar actief
In dit kader wordt € 1 mln van het positieve resultaat bestemd en toegevoegd aan de bestemmingsreserve
onderwijsvernieuwing.
Een bedrag van € 380.000 wordt voorts bestemd en toegevoegd aan de bestemmingsreserve krimp. Deze
middelen zijn bestemd voor het kwalitatief op peil houden van het personeelsbestand en personeelstekorten
bij stabilisatie te voorkomen.
Het restant van het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze is vrij inzetbaar voor de aan
het onderwijs gerelateerde activiteiten van de stichting.

1.7.1.

Financiële verantwoording

Binnen OSG Hengelo worden ten aanzien van de kengetallen de financiële uitgangspunten van de
onderwijsinspectie gehanteerd. Voor de analyses van jaarverslagen vanaf 2015 worden door de inspectie de
volgende kengetallen en signaleringswaarden gehanteerd.

Kengetal
1 Solvabiliteit 2:
(eigen vermogen +
voorzieningen)/totale passiva
2 Liquiditeit (current ratio):
vlottende activa/kort vreemd
vermogen
3 Huisvestingsratio:
(huisvestingslasten + afschrijvingen
gebouwen en terreinen)/totale lasten
4 Weerstandsvermogen: eigen
vermogen/totale baten
5 Rentabiliteit: resultaat/totale baten

Signaleringswaarden
< 0,3

< 0,75

> 0,10

< 0,05
3-jarig < 0
2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10

In deze paragraaf worden de kengetallen van OSG Hengelo afgezet tegen bovenvermelde normen.
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Solvabiliteit
Door de onderwijsinspectie wordt de solvabiliteit gehanteerd, als zijnde de verhouding tussen het totale eigen
vermogen inclusief voorzieningen en het balanstotaal. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de
financiële gezondheid van een organisatie op de lange termijn. Het ministerie van OCW hanteert een
minimumeis van 30%. Deze ondergrens is in lijn met de noodzakelijke buffers in een onderwijsorganisatie om
normale risico’s op te vangen.
Onderstaand is het verloop van de solvabiliteit over de afgelopen drie kalenderjaren van OSG weergegeven,
alsmede de verwachte solvabiliteit voor de komende vijf kalenderjaren. Wij hebben de solvabiliteit berekend
als de verhouding tussen het totale eigen vermogen en het balanstotaal. Bij het eigen vermogen hebben wij
geen rekening gehouden met de voorzieningen. Wij zijn van mening dat deze voorzieningen tot het vreemd
vermogen behoren, aangezien zij leiden tot een uitstroom van middelen en derhalve niet meegerekend
moeten worden bij het bepalen van de solvabiliteit.
Solvabiliteit
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2015

Solvabiliteit

2017
57,4%

2016

2017

2018

2016
50,1%

2019

2020

2021

2022

2015
52,3%

De aangegeven ondergrens van 30% is gebaseerd op de solvabiliteit, waarbij de voorzieningen tot het eigen
vermogen gerekend zijn. Zoals eerder aangegeven hebben wij de voorzieningen niet tot het eigen vermogen
gerekend voor de berekening van de solvabiliteit. Zelfs dan ligt de solvabiliteit van OSG Hengelo nog ruim
boven de gehanteerde ondergrens door het ministerie van OCW.
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de
baten en legt daarmee een verband tussen de omvang van het eigen vermogen en de
bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen dient ter financiering van activa en als buffer voor het opvangen
van risico’s. Indien de situatie zich voordoet dat de rijksbijdragen niet afdoende zijn om de noodzakelijke
uitgaven te dekken, zal het weerstandsvermogen aangesproken moeten worden. Het verloop van het
weerstandsvermogen in de afgelopen drie jaren, alsmede de verwachting voor de komende vijf jaren is in het
volgende overzicht gepresenteerd:

Weerstandsvermogen
30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
2015

Weerstandsvermogen

2016

2017
26,4%

2017

2018

2019

2020

2016
22,8%

2021

2022

2015
22,4%

De inspectie hanteert als minimale signaleringsgrens voor het weerstandsvermogen 5%. Om de risico’s
afdoende te dekken stelt OSG Hengelo zich op het standpunt dat het weerstandsvermogen tussen de 19% en
25% moet liggen. Het huidige weerstandsvermogen ligt boven deze grenzen.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. Voor deze
indicator heeft de onderwijsinspectie aangegeven dat deze over een periode van drie jaar niet
negatief mag zijn. In onderstaande grafiek is zowel de rentabiliteit per jaar aangegeven als
de rentabiliteit gemeten over een periode van 3 jaar.
Rentabiliteit
6,0%
5,0%
4,0%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

-1,0%
-2,0%
2015

Rentabiliteit

2017
5,1%

2016

2017

2016
2,6%

2018

2019

2021

2022

2015
0,2%
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Liquiditeit
Binnen OSG Hengelo wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd om
kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een
organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt hier
berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide
middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen.
Het verloop van de current ratio in de afgelopen drie jaar en de verwachting voor de komende vijf jaar is
hieronder gepresenteerd:
Liquiditeit (current ratio)
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
-

Liquiditeit

2015

2017
3,03

2016

2017

2018

2016
2,54

2019

2020

2021

2022

2015
2,32

De ondergrens voor de liquiditeit bedraagt 0,75. Voor dit kengetal geldt natuurlijk bij uitstek dat het een
momentopname is op de balansdatum.
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1.8.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

1.8.1.

Algemeen

De in deze paragraaf opgenomen toekomstgerichte cijfers zijn ontleend aan de op 15 december door de Raad
van Toezicht goedgekeurde begroting.

1.8.2.

Ontwikkeling leerlingaantallen en personeelsbezetting
Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personele bezetting (fte)
Directie
OP
OOP
Totaal
Leerlingen aantallen

7

6

6

6

6

6

213

199

200

189

174

174

60

60

60

60

59

59

280

265

266

255

239

239

3.182

3.133

3.126

3.001

2.890

2.857

De scholen van OSG Hengelo liggen in een krimpgebied (het primair onderwijs krimpt). Met gevolg dat het
aantal leerlingen de komende jaren zal dalen. Het aantal leerlingen neemt naar verwachting af van 3.133
leerlingen in 2017-2018 tot 2.857 leerlingen in 2021-2022. Een daling van circa 9%. Deze daling van het
leerlingenaantal brengt minder inkomsten met zich mee. OSG Hengelo focust zich daarom ook op
flexibilisering van de kosten (met name op het gebied van personeel). Dit vraag om strategische
formatieplanning. Middelen uit de bestemmingsreserve krimp zullen worden aangewend om het
personeelsbestand kwalitatief in stand te houden en ervoor te zorgen dat er geen personeelstekorten
ontstaan bij stabilisatie van het leerlingaantal.
Meerjarenbegroting
Onderstaande begroting is tot stand gekomen vanuit de Kaderbrief die is vastgesteld door het
College van Bestuur. Vanuit dit kader zijn de schoolplannen 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 2018-2022 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op
15 december 2017.
Balans

1

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Activa
Materiële vaste activa

€

3.443.940

€

6.562.940

€

6.418.340

€

6.209.928

€

5.832.194

V orderingen
Liquide middelen
Totale vlottende activa

€
€
€

385.088
8.653.860
9.038.948

€
€
€

385.088
5.308.872
5.693.960

€
€
€

385.088
5.230.984
5.616.072

€
€
€

385.088
5.163.009
5.548.097

€
€
€

385.088
5.267.543
5.652.631

Totale activa

€

12.482.888

€

12.256.900

€

12.034.412

€

11.758.025

€

11.484.825

2
2.1
2.2

Passiva
Eigen vermogen
V oorzieningen

€
€

7.167.559
2.333.744

€
€

7.111.759
2.233.744

€
€

7.009.459
2.183.744

€
€

6.829.859
2.133.744

€
€

6.606.659
2.083.744

2.4

Kortlopende schulden
Totale passiva

€
€

2.981.585
12.482.888

€
€

2.911.397
12.256.900

€
€

2.841.209
12.034.412

€
€

2.794.422
11.758.025

€
€

2.794.422
11.484.825

1.2
1.5
1.7

26

Staat van baten en lasten
Begroting
2021

Begroting
2020

Begroting
2019

Begroting
2018

Realisatie
2017
3
3.1
3.2
3.4
3.5

Baten
Rijksbijdragen
Overige rijksbijdragen
Werk van derden
Overige baten
Totaal baten

€
€
€
€
€

25.002.693
1.294.726
867.590
27.165.009

€
€
€
€

24.189.400
1.033.300
852.200
26.074.900

€
€
€
€
€

23.946.500
840.000
844.400
25.630.900

€
€
€
€
€

23.137.600
750.000
782.600
24.670.200

€
€
€
€
€

22.361.400
700.000
763.900
23.825.300

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

€
€
€
€
€

20.057.460
1.317.666
1.723.139
2.671.480
25.769.745

€
€
€
€
€

20.325.900
1.304.500
1.858.700
2.641.600
26.130.700

€
€
€
€
€

20.112.700
1.512.000
1.622.900
2.485.600
25.733.200

€
€
€
€
€

19.338.100
1.552.300
1.646.200
2.313.200
24.849.800

€
€
€
€
€

18.409.300
1.671.200
1.669.700
2.298.300
24.048.500

Saldo baten en lasten

€

1.395.264 €

-179.600 €

-223.200

Financiële baten
en lasten

€

2.878 €

Resultaat

€

1.398.142 €

5

-55.800 €

-

€

-55.800 €

-102.300 €

-

€

-102.300 €

-

-

€

-179.600 €

-223.200

De komende jaren krijgt OSG Hengelo te maken met een forse leerling daling. Voor 2019 zal de leerling
daling nog gering zijn, echter vanaf 2020 zal de krimp leiden tot fors lagere leerlingaantallen, zoals hierboven
reeds geschetst. In de begroting voor de komende jaren dalen de personeelslasten minder hard dan de
rijksbekostiging. Dit leidt tot negatieve resultaten, welke in mindering komen op de reserves. OSG Hengelo
heeft deze financiële ruimte en vindt het belangrijk, zoals hierboven reeds aangestipt, dat de kwaliteit in stand
wordt gehouden en dat er geen personeelstekorten ontstaan bij stabilisatie van het leerlingaantal. In de
begroting 2018-2022 is tevens rekening gehouden met de inzet van extra marketingmiddelen en wordt
geïnvesteerd in het opknappen van de gebouwen.
De noodzaak van het (meerjarig) blijven vinden van balans tussen ambities, financiën en de benodigde
capaciteit om onze doelen te behalen vraagt de komende jaren aandacht.
Balans
Op grond van de begrote staat van baten en lasten in de meerjarenbegroting 2018-2022, het
kasstroomoverzicht en de balans per 31 december 2017 is de begrote balans per 31 december 2018 tot en
met 31 december 2022 opgesteld. Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw VMBO in 2018, de
investeringen in het opknappen van de gebouwen (waarbij rekening is gehouden met de wensen van het
ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten) en ICT-investeringen nemen de vaste activa toe en de
liquiditeiten af.
Het eigen vermogen muteert met het begrote resultaat en blijft daarmee binnen het gewenste niveau van
aan te houden weerstandsvermogen. Onder de voorzieningen zijn de onderhoudsvoorziening en personele
voorzieningen opgenomen. De voorziening onderhoud zal de komende jaren licht stijgen met oog op de
opbouwperiode voor uit te voeren onderhoud conform de meerjarenonderhoudsplanning. De personele
voorzieningen zullen als gevolg van opname PB50 en ADV spaarverlof dalen. De kortlopende schulden nemen
af door het vrijvallen van de vooruit ontvangen investeringssubsidies.
Exploitatie
De rijksbijdragen zijn gerelateerd aan de leerlingaantallen en zullen de komende jaren als gevolg van de
krimp afnemen. De overige overheidsbijdragen bestaan met name uit gelden van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302. Als gevolg van onzekerheden met betrekking tot
vereveningen (zie ook risico’s en onzekerheden), zijn deze gelden voorzichtig begroot. Voor de jaren volgend
op 2018 is ervan uitgegaan dat de inkomsten uit het samenwerkingsverband verder zullen afnemen. De
overige baten bestaan uit met name ouderbijdragen, schoolreizen en culturele activiteiten. Voor OSG
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Hengelo is het van belang om goed inzicht te houden in structurele en incidentele middelen en de inrichting
van de organisatie hierop aan te passen.
De personele lasten nemen, zoals reeds eerder vermeld, in verhouding minder hard af dan de rijksbijdrage als
gevolg van de verwachte leerlingdaling. Daarnaast is in de personele lasten rekening gehouden met
stijgende pensioenpremies en een reservering voor onvoorziene loonkostenontwikkeling.
De afschrijvingen stijgen als gevolg van de investeringen. In de begroting voor 2018 is rekening gehouden met
hoge advieskosten met name als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw VMBO en de verder
gaande digitalisering. Na 2018 zullen deze kosten normaliseren.
Daarnaast zullen met name de kosten voor licenties van educatieve software, aanschaf en onderhoud
van hardware en software stijgen. Door gezamenlijke inkoop kan prijsvoordeel worden behaald.
Tevens is rekening gehouden met de inzet van extra pr en marketingmiddelen.
Kengetallen
De huidige gerealiseerde kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en weerstandsvermogen) voldoen
aan de normen van het ministerie van OCW en zullen op basis van de begroting ook in de toekomst blijven
voldoen.

1.8.3.

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

OSG Hengelo werkt met een kaderbrief, meerjarenbegroting, periodieke managementrapportages,
prognoses en het jaarverslag. Op basis hiervan kunnen risico’s tijdig worden gesignaleerd en kan hierop
gecontroleerd worden geanticipeerd.
Om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren is in 2017 het boekhoudkundige systeem vernieuwd en zijn de
workflows geoptimaliseerd. In 2018 zal verder gewerkt worden aan ICT toepassingen voor het inrichten van
managementdashboards met realtime stuurinformatie en het verder digitaliseren van workflows.
Daarnaast zal aandacht besteed worden op de bewustwording van risico’s binnen onze organisatie en
implementatie van de AVG.
Het inrichten van een effectief en efficiënt bestuursbureau is voorwaardelijk om de
komende jaren een gezonde financiële positie en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Het
bestuursbureau is in 2017 uitgebreid met een hoofd Facilitaire Dienst. In 2018 zal invulling gegeven gaan
worden aan de functie van hoofd Personeel en Organisatie. Dit om de risicobeheersing op personeelsgebied
te optimaliseren.
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1.8.4.

Risico’s en onzekerheden

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

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 van 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 hanteren. Wij verwachten
vooralsnog de verwachte krimp te kunnen opvangen door natuurlijk verloop en de beschikbare
flexibele schil.

b.

Realisering taakstellingen scholen
In de meerjarenbegroting 2018-2022 zijn taakstellingen aan de scholen opgelegd om een sluitende
exploitatie mogelijk te maken. Komende jaren zal de nadruk liggen op de taakstelling in de personele
bezetting. Met het oog op demografische ontwikkelingen zullen de personele lasten in lijn moeten
worden gehouden met de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Voor de formatieplanning zal niet
uitgegaan worden van de bekostiging van het Rijk welke aansluit op de leerlingaantallen op
peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar, maar van de bekostiging op basis van de
leerlingaantallen voor het komende schooljaar. Het is belangrijk om bij de formatieplanning de
personele verplichtingen op stichtingsniveau in kaart te brengen en te monitoren.

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.

Kwalitatief goed onderwijs
Om te voorkomen dat door nieuwe ontwikkelingen de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt, zal
OSG Hengelo blijven investeren in haar medewerkers. Om onze medewerkers optimaal te kunnen
blijven inzetten en het kennisniveau op peil te houden, staat professionalisering centraal zowel op
onderwijskundig vlak als voor de ondersteunende diensten.

e.

Onderwijsvernieuwing
De samenleving van de 21ste eeuw stelt hoge eisen aan het onderwijs van nu. Dit vraagt om
investeringen in medewerkers en ICT-middelen. Afwegingen moeten gemaakt worden tussen kosten
en investeringen om zowel de juiste leermiddelen/devices als de professionalisering van het huidige
personeelsbestand adequaat vorm te geven om zo de onderwijsambities waar te maken.

f.

Ontwikkeling loonkosten
In de CAO VO 2016-2017 is een structurele loonsverhoging verwerkt. Daarnaast heeft het ABP als
gevolg van een te lage dekkingsgraad de pensioenpremies verhoogd. In 2017 heeft het kabinet een
bijdrage gedaan van 2,63% bestaande uit compensatie voor contractloonontwikkeling voor primaire
arbeidsvoorwaarden en de premiekostenontwikkeling en overige sociale werkgeverslasten. Naar
verwachting zullen de werkgeverslasten het komende jaar ook stijgen met name door hogere
pensioenlasten. De compensatie voor deze 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 de toegenomen werkgeverslasten binnen de reguliere exploitatie
moeten worden opgevangen.

g.

Passend onderwijs
De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Hoewel 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.
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Het totaal aan bezuinigingen is bekend en daarmee de toekomstige budgetten voor het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 waarin wordt geparticipeerd, maar nog
onvoldoende duidelijk is 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 budgetten voor lwoo en pro. Het is nog niet duidelijk hoe de uiteindelijke verevening
zal uitpakken.
h.

Huisvesting
OSG Hengelo is verantwoordelijk voor goede en veilige huisvesting voor haar leerlingen, welke
voldoet aan de steeds strenger wordende wettelijke eisen. Dit leidt de komende jaren tot
investeringen in de kwaliteit van de schoolgebouwen. In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is hier
rekening mee gehouden. Onvoorziene kosten als gevolg van aangescherpte regelgeving vormen
een risico.

i.

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 2018 een punt van
aandacht zijn. Het risico van cybercrime en datalekken is afgedekt middels een verzekering.
Medewerkers van OSG Hengelo worden bewust gemaakt van de mogelijke risico’s.
Binnen de scholen worden steeds vaker devices door leerlingen gebruikt. De bekostiging van devices
blijft een onderwerp van gesprek. Enerzijds willen de scholen vooruitstrevend bezig zijn en haar
leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en de maatschappij.
Anderzijds is de bekostiging voor leermiddelen niet toereikend.

j.

VMBO
Wij hebben het volste vertrouwen in de samenwerking in de VMBO. De samenwerking en afspraken
worden vastgelegd in overeenkomsten. Hoewel hiermee risico’s die een samenwerking met zich
meebrengt worden ingeperkt, blijven wij gezamenlijk aansprakelijk voor de exploitatie en kunnen
nooit alle risico’s van een samenwerking worden uitgesloten.

Het huidige weerstandsvermogen is naar verwachting voldoende om de financiële gevolgen van
bovengenoemde risico’s te kunnen dekken.

1.8.5.

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 opgenomen in hoofdstuk 1.

30

Hoofdstuk 2
Jaarrekening
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B1

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Deze jaarrekening betreft de jaarrekening van de Stichting OSG Hengelo met brinnummers 20CS en 23EJ,
Welbergweg 90 te Hengelo.
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 2017 tot en met 31 december 2017.
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.
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.
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:
Gebouwen en terreinen (noodlokalen)
Gebouwen (verbouwing)
Inrichting en meubilair
Apparaten en machines
ICT hardware
ICT software
Leer- en hulpmiddelen
Boeken
Werkboeken
Vervoermiddelen

Afschrijvingstermijn
5
10
10
10
4
3
8
4
2
5

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.
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.
Bestemmingsreserve
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een
beperkte bestedingsmogelijkheid is aangebracht.
Bestemmingsreserve nieuwbouw
De bestemmingsreserve nieuwbouw is gevormd voor gewenste nieuwbouw en
huisvestingsaanpassingen, passend bij onderwijskundige ontwikkelingen.
Bestemmingsreserve BAPO
De hoogte van de bestemmingsreserve BAPO wordt bepaald door het saldo van de gespaarde
BAPO verlofuren ultimo boekjaar te verminderen met de opname van deze uren in het boekjaar.
Het saldo van de BAPO verlofuren ultimo boekjaar wordt gewaardeerd tegen de gemiddelde
personele last van OSG Hengelo over het boekjaar, onder aftrek van de eigen bijdrage.
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Bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing
Deze bestemmingsreserve is gevormd uit het batige exploitatiesaldo van 2017 voor de niet bestede
middelen die door het bestuur beschikbaar waren gesteld voor het nastreven van de doelen uit het
Strategisch Beleidsplan in 2016 en 2017. Door deze middelen toe te voegen aan de
bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing worden de middelen aangewend waarvoor ze
beschikbaar zijn gesteld. De reserve dient ter financiering van de ambities uit het Strategisch
Beleidsplan. Leerlingen goed op de toekomst voorbereiden is een belangrijke taak van OSG
Hengelo. Dat betekent vernieuwing van ons onderwijs. Het anders leggen van accenten. In dat
kader focussen we op de 21e -eeuwse vaardigheden en hiervoor is de bestemmingsreserve
onderwijsvernieuwing bestemd.
Bestemmingsreserve krimp
De komende jaren krijgt OSG Hengelo te maken met een forse leerling daling.
De bestemmingsreserve krimp is gevormd voor een overschot van middelen als gevolg van
reallocatie op basis van T-bekostiging (i.t.t. bekostiging op basis van T-1) als gevolg van een dalend
aantal leerlingen. Deze middelen worden bestemd om de komende jaren de personeelslasten
minder hard te laten dalen dan de rijksbekostiging. Dit om mensen aan ons te binden en daarmee
de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden en te anticiperen op een tekort aan leraren.
Bestemmingsreserve private middelen
De bestemmingsreserve private middelen bestaat uit middelen niet verkregen vanuit publieke
middelen.
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 2017 is bepaald door het saldo per einde schooljaar
2016-2017 (31 juli 2017) van de gespaarde ADV-uren te vermeerderen met 5/12 deel van de mutatie in
schooljaar 2017-2018. 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% (2016: 2,25%).
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). De hoogte van de
voorziening PB50 ultimo 2017 is bepaald door het saldo per einde schooljaar 2016-2017 (31 juli 2017) van de
gespaarde PB50-uren te vermeerderen met 5/12 deel van de mutatie in schooljaar 2017-2018. 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
Met ingang van 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.
Overige personele voorzieningen
De overige personele voorziening bestaat uit de verwachte lasten verband houdende met de samenwerking
in de nieuwbouw en de gemaakte volumeafspraak. De overige personele voorziening hield in 2016 verband
met de uitdiensttreding van de voormalige bestuurder.
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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.
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
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.
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. 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 104,4%
(peildatum: eind december 2017) tegen 97,2% eind december 2016. Bron: website www.abp.nl.
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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa
1.2 Materiële v aste activ a

€

3.443.940

Totaal v aste activ a

€
€

3.223.086

3.443.940

€

3.223.086

Vlottende activa
1.5 Vorderingen

€

385.088

1.7 Liquide middelen

€

8.653.860

2

€

348.184

€

7.941.006

Totaal v lottende activ a

€

9.038.948

€

8.289.190

Totaal activa

€

12.482.888

€

11.512.276

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

2.1 Eigen vermogen

€

7.167.559

€

5.769.417

2.2 Voorzieningen

€

2.333.744

€

2.476.765

2.4 Kortlopende schulden

€

2.981.585

€

3.266.094

€

12.482.888

€

11.512.276

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Jaarrekening 2017

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen

€

25.002.693

€

24.349.000

€

23.189.378

€

1.294.726

€

848.900

€

1.110.578

€

867.590

€

844.300

€

988.518

3.2 Ov erheidsbijdragen en
subsidies ov erige ov erheden
3.5 Ov erige baten
Totaal baten

€ 27.165.009

€ 26.042.200

€ 25.288.474

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

€

20.057.460

€

20.578.700

€

19.258.782

4.2 Afschrijv ingen

€

1.317.666

€

1.154.900

€

1.070.981

4.3 Huisv estingslasten

€

1.723.139

€

1.737.000

€

1.877.475

4.4 Ov erige lasten

€

2.671.480

€

2.649.300

€

2.441.480

Totaal lasten

€ 25.769.745

€ 26.119.900

€ 24.648.718

Saldo baten en lasten

€

€

€

639.756

1.395.264

-77.700

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten

€

2.878

€

10.000

€

16.979

Saldo financiële baten en lasten

€

2.878

€

10.000

€

16.979

Totaal resultaat

€

1.398.142

€

-67.700

€

656.735

bestemmingsreserv e

€

-1.380.000

€

Totaal resultaat na bestemming

€

18.142

€

Toev oeging aan
-67.700

€
€

656.735
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
2017

2016

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

€

1.395.264

€

639.756

Aanpassingen v oor:
Afschrijv ingen

€ 1.317.666

Mutatie v oorzieningen

€

€ 1.070.981

-143.021

€
€

940.524

1.174.645

€ 2.011.505

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie kortlopende v orderingen

€

-36.904

€

459.729

Mutatie kortlopende schulden

€

-284.509

€

147.381

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€

-321.413

€

2.248.496

€

€ 3.258.371

Ontv angen interest

€

2.878

€

16.979

Betaalde interest

€

-

€

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

€

2.878

€

2.251.374

607.110

€

16.979

€ 3.275.350

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Inv esteringen in materiële v aste activ a

€ -1.573.730

€ -1.755.623

Ov erige mutaties materiële v aste activ a

€

€

35.210

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

€

Mutatie liquide middelen

€

-

-1.538.520

€ -1.755.623

-

€

712.854

€ 1.519.727

Beginstand liquide middelen

€ 7.941.006

€ 6.421.279

Mutatie liquide middelen

€

€ 1.519.727

Eindstand liquide middelen

712.854
€

8.653.860

-

€ 7.941.006
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa

Verloop in 2017:

Inventaris en
apparatuur

Gebouwen

Overige materiële
Materiële vaste
vaste activa
activa in uitvoering

Totaal materiële
vaste activa

Stand aan het begin van de periode
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

€
€
€

406.263
-95.159
311.104

€
€
€

9.366.323
-6.485.724
2.880.599

€
€
€

10.953
-10.953
-

€
€
€

31.383
31.383

€
€
€

9.814.922
-6.591.836
3.223.086

Verloop gedurende de periode
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving op desinvesteringen
Overige mutaties
Mutatie gedurende de periode

€
€
€
€
€
€

465.255
-84.980
380.275

€
€
€
€
€
€

1.094.358
-4.647.647
-1.231.896
4.643.820
-141.365

€
€
€
€
€
€

14.117
-5.478
-790
5.478
13.327

€
€
€
€
€
€

-31.383
-

€
€
€
€
€
€

1.573.730
-4.653.125
-1.317.666
4.649.298
-31.383
252.237

Stand aan het eind van de periode
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

€
€
€

871.518
-180.139
691.379

€
€
€

5.813.034
-3.073.800
2.739.234

€
€
€

19.592 €
-6.265 €
13.327 €

€
€
€

6.704.144
-3.260.204
3.443.940

-

Onder de post gebouwen zijn de noodlokalen verantwoord waarvan het juridisch en economisch eigendom
bij Stichting OSG Hengelo ligt. Tevens zijn de aanpassingen aan gebouwen die voor eigen rekening en risico zijn
opgenomen onder de post gebouwen.
Onder de afschrijvingen op materiële vaste activa in 2017 is een incidentele versnelde afschrijving opgenomen
ad € 189.547 in verband met de ingebruikname van de nieuwbouw in 2018 door het Gilde College. Deze extra
afschrijvingslast is ten laste gebracht van het resultaat in 2017.
Op basis van de interne controle op de aanwezigheid en inzetbaarheid van materiële vaste activa in 2017, is
de afschrijvingsstaat geschoond.

1.5 Vorderingen
Specificatie per:
Debiteuren
OCW
V orderingen overige overheden
Overige vorderingen
Totaal van vorderingen

31-12-2017
€
€
€
€

31-12-2016

110.661
1
274.426

€
€
€
€
€

152.345
1
195.838

385.088

€

348.184

Alle overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
Onder de post Debiteuren is per 31 december 2017 een voorziening voor oninbare debiteuren
opgenomen ad € 12.123 (31 december 2016: € nihil).
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. Voor het inzicht is de vordering opgenomen voor
€1.
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1.7 Liquide middelen
Specificatie per:

31-12-2017

31-12-2016

Kasmiddelen

€

Banken

€ 6.192.163

€ 5.437.248

Deposito’s

€ 2.458.413

€ 2.501.445

3.284

Totaal van liquide middelen

€

€

2.313

8.653.860

€ 7.941.006

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
Verloop in 2017:

Algemene reserve

Stand aan het begin van de periode

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve (privaat)

Totaal eigen
vermogen

€

4.087.791 €

1.358.931

€

322.695 €

5.769.417

Resultaat v erslagperiode

€

18.142 €

1.380.000

€

-

€

1.398.142

Ov erige mutaties v erslagperiode

€

78.740

€

-78.740

€

-

€

Stand aan het eind van de periode

€

4.184.673 €

2.660.191

€

322.695 €

Verloop gedurende de periode
7.167.559

Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.398.142 (2016: € 656.7.35) en is voor € 1.000.000 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing, voor € 380.000 aan de bestemmingsreserve krimp en het restant ad
€ 18.142 aan de algemene reserve.

Onderstaand is een specificatie opgenomen van de bestemmingsreserve (publiek).
Bestemmingsreserve (publiek)
verloop in 2017:
Stand aan het begin van de periode

Onderwijsvernieuwing
€

-

Krimp

€

Nieuwbouw
't Genseler

Nieuwbouw VMBO

-

€

775.000

€

463.843

Bestemmingsreserve BAPO
€

120.088

Verloop gedurende de periode
Resultaat v erslagperiode

€

1.000.000

Ov erige mutaties v erslagperiode
Stand aan het eind van de periode

€
€

€

1.000.000

€

380.000
380.000

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-78.740

€

41.348

€

775.000

€

463.843

-
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2.2 Voorzieningen
Personele
voorzieningen

Verloop in 2017:

Stand aan het begin van de periode

€

Voorziening voor
groot onderhoud

1.303.081 €

Totaal
voorzieningen

1.173.684 €

2.476.765

Verloop gedurende de periode
Dotaties

€

€

799.338

Onttrekkingen

€

-122.548 €

-372.077 €

-494.625

Vrijv al

€

-112.117 €

-335.617 €

-447.734

Stand aan het eind van de periode

€

935.990 €

2.333.744

329.338

1.397.754

€

€

470.000

Onderstaand is een specificatie opgenomen van de personele voorzieningen per 31 december 2017.
Personele voorzieningen
verloop in 2017:

ADV spaarverlof

Stand aan het begin van de periode

€

498.668

Jubileumgratificaties
€

Overig personele
voorzieningen

PB50

290.126

Totaal personele
voorzieningen

€

341.391

€

172.896 €

227.104

1.303.081

Verloop gedurende de periode
Dotaties

€

41.891

€

21.210

€

39.133

€

Onttrekkingen

€

-74.672

€

-47.876

€

-

€

Vrijv al

€

-112.117

€

Stand aan het eind van de periode

€

353.770

€

263.460

€

380.524

€

€

329.338

€

-122.548

€

-112.117

400.000 €

1.397.754

-

De voorzieningen zijn overwegend langlopend (> 1 jaar), met uitzondering van de overige personele
voorzieningen.
2.4 Kortlopende schulden
Specificatie per:

31-12-2017

31-12-2016

Crediteuren

€ 455.962

€ 557.888

Belastingen en premies sociale v erzekeringen

€ 814.979

€ 841.712

Schulden terzake v an pensioenen

€ 239.632

Subtotaal kortlopende schulden

€ 189.042
€

1.510.573

€ 1.588.642

Vooruitontv angen inv esteringssubsidies

€ 340.740

€ 437.686

Vakantiegeld

€ 764.556

€ 835.555

Vooruitontv angen lesgelden

€ 144.503

€ 146.533

Ov erige ov erlopende passiv a

€ 221.213

€ 257.678

Subtotaal overlopende passiva

€

1.471.012

€ 1.677.452

Totaal van kortlopende schulden

€

2.981.585

€ 3.266.094

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar met uitzondering van de
investeringssubsidie.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Contractuele verplichtingen
Stichting OSG Hengelo is de volgende contractuele verplichtingen aangegaan:
Huur
OSG Hengelo heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een gedeelte van het gebouw van
Saxion Hogescholen gelegen aan de M.A. de Ruyterstraat 3 te Hengelo. De huurverplichting bedraagt
€ 106.520 per jaar. Het huurcontract loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018.
Daarnaast heeft OSG Hengelo een huurverplichting voor het pand gelegen aan de Welbergweg 90-94 te
Hengelo. De huurverplichting bedraagt € 41.269 per jaar. De huurverplichting is aangegaan per 1 april
2017 en loopt tot en met 31 maart 2022.
Schoonmaak
De schoonmaakverplichtingen die OSG Hengelo is aangegaan bedragen circa € 455.000 op jaarbasis
(jaarlast 2017: € 453.564). De contractuele verplichting loopt tot 1 september 2019.
Kopieerapparatuur
OSG Hengelo heeft huurcontracten afgesloten voor de huur van multifunctionals. De huu rverplichting
bedraagt circa € 90.000 op jaarbasis (jaarlast 2017: € 90.091). De looptijd van de huurcontracten varieert
van 24 tot 60 maanden.
Softwarepakketten
Er zijn contracten afgesloten voor diverse softwarepakketten. De totale verplichting is afhankelijk van het
aantal gebruikers. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 135.000. De looptijd varieert van 1 tot 4 jaar.
Leermiddelen
OSG Hengelo heeft een contact afgesloten met Van Dijk voor de levering van leermiddelen. De jaarlast
in 2017 bedroeg afgerond € 680.000 ( 2016: € 725.000). Het contract heeft een looptijd tot 1 augustus
2018.
WGA / ZW
OSG Hengelo heeft een ERD WGA verzekering afgesloten. De verplichting bedraagt voor 2017 0,86% van
de loonsom SV. De jaarlast voor 2017 bedroeg afgerond € 112.000 (2016: 108.500). Het contract loopt van
1 januari 2017 tot 1 januari 2020.
Daarnaast heeft OSG Hengelo per 1 januari 2018 een ERD ZW verzekering afgesloten. De ja arlijkse
verplichting is afhankelijk van de instroom in de Ziektewet. Het contract loopt van 1 januari 2018 tot 1
januari 2019.

Investeringsverplichtingen
Stichting OSG Hengelo heeft per 31 december 2017 investeringsverplichtingen voor een bedrag van
€ 2.494.500 voor de nieuwbouw VMBO.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
3.1 Rijksbijdragen
Jaarrekening 2017
3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW

€
€

Begroting 2017

23.675.980
1.326.713

Totaal rijksbijdragen

€
€
€

Jaarrekening 2016

23.687.100
661.900

25.002.693

€
€
€

22.136.166
1.053.212

24.349.000

€

23.189.378

Onderstaand is de specificatie opgenomen van de overige subsidies OCW.
Uitsplitsing
overige subsidies OCW:
Niet -geoormerkt e subsidies:
Prestatiebox
Regeling V SV
Zorgmiddelen
Leerplusarrangement
Leraar in opleiding
Leraren ontwikkelfonds
Overige subsidies
Tot aal niet -geoormerkt e subsidies

Toerekening invest eringssubsidies:
V rijval geoormerkte subsidie
OCW materieel

Jaarrekening 2017

€
€
€
€
€
€
€

€

Begroting 2017

856.845
30.343
4.917
149.650
228.387
28.028
16.894

€
€
€
€
€
€
€

Totaal overige subsidies OCW

661.900
-

€
€
€
€
€
€
€

€

1.315.064

€

11.649

€

€

1.326.713

€

11.649

€

€

Jaarrekening 2016

621.816
42.914
6.783
153.360
184.971
10.973
5.000

661.900

-

€

€

1.025.817

€

27.395

€

1.053.212

27.395

661.900

De overige subsidies OCW zijn hoger dan begroot. Het ontvangen bedrag uit de prestatiebox is hoger dan
begroot als gevolg van aanpassing van het bedrag per leerling in 2017 van € 208 naar € 270 welke op het
moment van het opstellen van de begroting nog niet bekend was.
Daarnaast zijn ontvangsten uit leerplusarrangement, Leraar in opleiding en Leraren ontwikkelfonds niet
begroot, aangezien ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend was of deze subsidies
ontvangen zouden worden.
3.2 Overige overheidsbijdragen
Jaarrekening 2017
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
3.2.2 Overige overheidsbijdragen
Totaal overige overheidsbijdragen

€
€

84.833
1.209.893

Begroting 2017
€
€

€

1.294.726

Jaarrekening 2016

848.900

€
€
€

848.900

70.188
1.040.390
€

1.110.578
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Onderstaand is de specificatie opgenomen van de overige overheidsbijdragen.
Uitsplitsing overige
overheidsbijdragen:
Gemeent elijke bijdragen:
V rijval subsidie noodlokalen en
uitbreidingsvergoeding
Tot aal gemeent elijke bijdragen

Overige overheidsbijdragen:
Samenwerkingsverband
Regionaal programma
V oortijdig Schoolverlaten (V SV )
ESF
Projecten
Tot aal overige overheidsbijdragen

Jaarrekening 2017

€

Begroting 2017

84.833

€
€

Jaarrekening 2016

-

84.833

€
€

70.188

-

€

929.388

€

752.100

€

729.533

€
€
€

106.905
135.243
38.357

€
€
€

81.000
15.800

€
€
€

100.000
137.254
73.603

Totaal overige overheidsbijdragen

€

70.188

€

1.209.893

€

848.900

€

1.040.390

€

1.294.726

€

848.900

€

1.110.578

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot, met name als gevolg van meer ontvangsten uit het
Samenwerkingsverband, ESF gelden en een ontvangen subsidie voor plusvoorzieningen in het kader van het
Regionale Programma Voortijdig Schoolverlaten (VSV).
3.5 Overige baten
Jaarrekening 2017
V erhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige
Totaal overige baten

€
€
€
€

41.185
75.610
629.629
121.166

Begroting 2017
€
€
€
€

€

867.590

Jaarrekening 2016

23.500
633.700
187.100

€
€
€
€
€

844.300

58.926
41.917
735.157
152.518
€

988.518
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LASTEN
4.1 Personeelslasten
Jaarrekening 2017

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

4.1.1 Lonen en salarissen

€

19.472.592

€

19.542.800

€

18.716.212

4.1.2 Ov erige personele lasten

€

1.134.596

€

1.035.900

€

1.165.598

4.1.3 Ontv angen v ergoedingen

€

-549.728

€

€

-623.028

Totaal personeelslasten

€

-

20.057.460

€

20.578.700

€

19.258.782

Onderstaand is een nadere specificatie opgenomen van de posten behorende tot de personeelslasten.
Uitsplitsing personeelslasten:

Jaarrekening 2017

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Lonen en salarissen:
Bruto lonen en salarissen

€

15.500.374

€

€

15.144.708

Sociale lasten

€

1.794.965

€

-

€

1.782.278

Pensioenlasten

€

2.177.253

€

-

€

1.789.226

Totaal lonen en salarissen

19.542.800

€ 19.472.592

€ 19.542.800

€ 18.716.212

Overige personele lasten:
Dotatie personele v oorziening

€

439.950

€

174.000

€

221.185

Ov erige personele lasten

€

694.646

€

861.900

€

944.413

Totaal overige overheidsbijdragen

€

1.134.596

€

1.035.900

€

1.165.598

€

-623.028

Ontvangen vergoedingen:
Vergoedingen uit het risicofonds €

-345.543

€

-

€

-558.424

Ov erige uitkeringen

-204.185

€

-

€

-64.604

€

Totaal overige overheidsbijdragen

€

-549.728

€

-

In 2017 waren gemiddeld 280 medewerkers in dienst bij OSG Hengelo op basis van een fulltime
dienstverband (2016: 273 fte). Onderstaand is de specificatie opgenomen:

Directie (vast)
Directie (tijdelijk)
Op (vast)
OP (tijdelijk)
OOP (vast)
OOP (tijdelijk)
Totaal

2017

2016

7
154
59
45
15
280

6
2
153
57
43
12
273

Het gemiddeld aantal personeelsleden en de personeelslasten in 2017 zijn gestegen ten opzichte van
2016 als gevolg van de toename van het aantal leerlingen en daarmee ook de formatie in schooljaar
2016-2017 ten opzichte van het schooljaar 2015-2016. Daarnaast zijn de personele lasten gestegen als
gevolg van de verhoging van de pensioenlasten bij het ABP en minder uitkeringen uit het risic ofonds als
gevolg van afname van het langdurig ziekteverzuim. De personeelslasten zijn lager dan de begroting als
gevolg van het niet aanwenden van bovenschoolse personele projectgelden. De dotatie aan de
personele voorziening is hoger dan begroot als gevolg van een toevoeging verband houdende met de
samenwerking in de nieuwbouw en de gemaakte volumeafspraken.
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4.2 Afschrijvingen
Jaarrekening 2017
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa

€
€
€

84.980
1.231.896
790

Totaal afschrijvingen op
materiële vaste activa

Begroting 2017
€
€
€

€

Jaarrekening 2016

121.900
1.033.000
-

1.317.666

€
€
€

€

71.763
997.884
1.334

1.154.900

€

1.070.981

Onder de afschrijvingen op materiële vaste activa in 2017 is een incidentele versnelde afschrijving opgenomen
ad € 189.547 in verband met de ingebruikname van de nieuwbouw in 2018 door het Gilde College.
4.3 Huisvestingslasten
Jaarrekening 2017
Huur
V erzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige

€
€
€
€
€
€
€
€

182.520
587
3.598
495.640
521.059
35.111
470.000
14.624

Totaal huisvestingslasten

Begroting 2017
€
€
€
€
€
€
€
€

€

Jaarrekening 2016

196.950
138.850
370.500
470.000
124.000
425.000
11.700

1.723.139

€
€
€
€
€
€
€
€
€

62.366
587
173.395
381.227
454.153
35.125
755.033
15.589

1.737.000

€

1.877.475

De huisvestingslasten over 2017 liggen in lijn met de begroting. Op de post onderhoud is de vrijval van de
onderhoudsvoorziening (als gevolg van met name het in bruikleen nemen van de dependance)
gecorrigeerd. De energielasten zijn hoger dan begroot, als gevolg van de hoge stookkosten bij het Gilde
College door de sterk verouderde installatie. Met oog op de ingebruikname van de nieuwbouw met aanvang
van het schooljaar 2018-2019 wordt hier niet meer in geïnvesteerd. De schoonmaakkosten zijn hoger dan
begroot als gevolg van uitbreiding naar het Saxion gebouw. De Belastingen en heffingen zijn lager dan
begroot, als gevolg van de vergoeding van de Gemeente voor de gemeentelijke belastingen (niet begroot).
4.4 Overige lasten
Jaarrekening 2017
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

€
€
€
€

746.612
417.491
699.573
807.804

Totaal overige lasten

Begroting 2017
€
€
€
€

€

Jaarrekening 2016

784.600
404.500
556.200
904.000

2.671.480

€
€
€
€
€

744.996
294.237
565.624
836.623

2.649.300

€

2.441.480

Onder de post overige instellingslasten zijn de leerlinggebonden lasten opgenomen, zoals de lasten van
schoolreizen, culturele activiteiten, examenkosten en de lasten van de aula.
Onderstaand is een specificatie opgenomen van de kosten van de accountant.
Honorarium:

Jaarrekening 2017

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Onderzoek jaarrekening

€

40.535

€

31.500

€

Andere controleopdracht

€

3.630

€

-

€

-

Andere niet-controledienst

€

-

€

-

€

12.464

Totaal accountantshonoraria

€

44.165

€

31.500

31.711

€

44.175
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5. Financiële en overige baten en lasten
Jaarrekening 2017
5.1

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Totaal overige lasten

€

Begroting 2017

2.878

€
€

2.878

Jaarrekening 2016

10.000

€
€

10.000

16.979
€

16.979
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B7

VERANTWOORDING WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
OSG Hengelo. Het voor OSG Hengelo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 141.000 en is gebaseerd
op het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse D en complexiteitspunten per criterium totaal 11.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
bedragen x € 1

A. van de
Moesdijk

D.H.M.P. Dams

A. van der Werf

V oorzitter
College van
Bestuur
1/1 - 31/12

Algemeen
directeur /
bestuurder
1/1 - 31/8

Deeltijdfactor (in fte)
Gewezen topfunctionaris?

1,0
nee

1,0

1,0

ja

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Planner en
Controller
1/1 - 30/4

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding

110.753

117.580

-

16.860

11.523

2.593

Subt ot aal

127.613

129.103

2.593

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

141.000

93.871

46.356

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017

127.613

129.103

2.593

-

35.232
Er is sprake van
een toegestane
overschrijding als
gevolg van
overgangsrecht

-

Overschrijding

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

1/9 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

1,0

35.367

116.427

-

4.900

14.613

2.409

40.267

131.040

2.409

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
In 2017 is er geen sprake van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
J.G. MengerinkHogevonder

bedragen x € 1

E. de Groot

N. Lindenberg

F.H. Frantzen

V oorzitter
Lid
Lid
Lid
Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

15

Beloning

7.000

4.000

4.000

4.000

21.150

14.100

14.100

14.100

7.000

4.000

4.000

4.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

7.000

4.000

4.000

4.000

-

-

-

-

7.000

4.000

4.000

4.000

Subt ot aal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

7.000

4.000

4.000

4.000

222

-

-

-

-

-

-

-

7.222

4.000

4.000

4.000

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1
Functiegegevens
Deeltijdfactor (in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

A. van de
Moesdijk
Planner en
Controller
1,0
2017

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum ontslaguitkering

75.000

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

14.435

-'/- Onverschuldigd deel

-

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

14.435

Waarvan betaald in 2017

14.435

Overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met of zonder
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging (boven het individuele WNT-maximum) hebben ontvangen. Er zijn
in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te
worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
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B8

NEVENFUNCTIES VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
Vermelding nevenfuncties bestuurder 2017

Naam

Nevenfunctie

Organisatie

Ingangsdatum

Einddatum

D.H.M.P. Dams

Voorzitter Cv B

-

-

-

Vermelding nevenfuncties toezichthouders 2017
Naam

Nevenfunctie

Organisatie

Ingangsdatum

Einddatum

J.G. Mengerink-Hogev onder

Lid Commissie

KOS-Actiz

-

-

J.G. Mengerink-Hogev onder

Voorzitter Rv C

IZIT

-

-

J.G. Mengerink-Hogev onder

Lid Stuurgroep

Twente Mobiel

-

-

J.G. Mengerink-Hogev onder

Voorzitter

Stichting Kans v oor een Kind

-

-

J.G. Mengerink-Hogev onder

Lid Raad v an Adv ies

TNO centrum zorg en bouw

-

-

E. de Groot

Voorzitter-plaatsv erv anger

Regionaal Tuchtcollege v oor

1 mei 2005

-

de Gezondheidszorg
E. de Groot

Gastdocent/freelance docent

Radboud Univ ersiteit

1 oktober 2013

-

E. de Groot

Gastdocent/freelance docent

Instituut v oor Arbeidsrecht

1 oktober 2013

-

N. Lindenberg

-

-

-

-

F.H. Frantzen

-

-

-

-
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B9

Overzicht geoormerkte gelden

G1 Subsidies zonder
verrekeningsclausule

Zij-instroom 2017

Toewijzing kernm erk

Lerarenbeurs 2017 Lerarenbeurs 2017 Lerarenbeurs 2016
20CS

847597-1

23EJ

853292-1

853622-1

776994-1

23-8-2017

20-9-2016

862598-1
Toewijzing datum

23-6-2017

Totaal

20CS

779661-1

23-8-2017

2016 / 2017

Bedrag van toewijzing

€

20.000

€

134.238 €

27.259

€

131.502

€

312.999

Ontv angen t/m v orig v erslagjaar

€

-

€

-

€

-

€

131.502

€

131.502

Lasten t/m v orig v erslagjaar

€

-

€

-

€

-

€

-54.792

€

-54.792

Stand begin verslagjaar

€

-

€

-

€

-

€

76.710

€

76.710

Ontv angst in v erslagjaar

€

20.000

€

134.238

€

27.259

€

-

€

181.497

Lasten in v erslagjaar

€

-20.000

€

-56.458

€

-11.358

€

€

-164.526

Te verrekenen ultimo verslagjaar

€

€

77.780

€

€

93.681

G2B Subsidie met
verrekeningsclausule doorlopend tot

-

-

Aanv. Bekostiging
lokalen beta

Reg. Aanv. Subs.
Praktijkger.

Reg. Aanv. Subs.
Praktijkger.

vakken

Leeromgeving

Leeromgeving

in volgend verslagjaar
Toewijzing kernm erk
Toewijzing datum
Bedrag van toewijzing

-76.710

15.901 €

€

BVO-07/110965

BVO-06/33301

14-9-2007

21-11-2005

127.510

€

127.510

€

Totaal

BVO-06/33295
27-2-2016

257.771

€

257.771

104.676

€

489.957

Ontv angen t/m v orig v erslagjaar

€

€

104.676

€

489.957

Lasten t/m v orig v erslagjaar

€

-121.135 €

-253.678 €

-103.496

€

-478.309

Stand begin verslagjaar
Ontv angst in v erslagjaar

€
€

6.375 €
€

4.093 €
€

1.180
-

€
€

11.648
-11.648

Lasten in v erslagjaar

€

-6.375

€

-4.093

€

-1.180

€

Te verrekenen ultimo verslagjaar

€

-

€

-

€

-

€

-
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B 10

VERBONDEN PARTIJEN

De voorzitter College van Bestuur van OSG Hengelo heeft zitting in het bestuur van de volgende stichtingen:



Stichting Nieuwbouw VMBO, statutaire zetel te Hengelo.
Belangrijkste activiteiten: code 3, onroerende zaken.
Samenwerkingsverband VO2302, statutaire zetel te Hengelo.
Belangrijkste activiteiten: code 4, overige activiteiten.

Van transacties met verbonden partijen is sprake als een relatie bestaat tussen de stichting en haar
bestuurders, leidinggevende functionarissen en toezichthouders.
Er hebben zich in het boekjaar geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke
grondslag.
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B 11

OPMAKEN VAN DE JAARREKENING

Deze jaarrekening is opgemaakt door de voorzitter College van Bestuur.
Getekend,
C.H.M.P. Dams
Voorzitter College van Bestuur
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Hoofdstuk 3
Overige gegevens
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C1

GOEDKEURING JAARREKENING

De Raad van Toezicht van Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 28 mei 2018.

Hengelo, 28 mei 2018
Voorzitter College van Bestuur

Voorzitter Raad van Toezicht

C.H.M.P. Dams

J.G. Mengerink-Hogevonder
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C2

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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C3

RESULTAATBESTEMMING

Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.398.142.
Dit resultaat wordt als volgt bestemd:
€ 1.000.000 toevoeging aan de bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing
€ 380.000 toevoeging aan de bestemmingsreserve krimp
€
18.142 toevoeging aan de algemene reserve.
De algemene reserve is vrij inzetbaar ten behoeve van de onderwijs gerelateerde activiteiten van de
stichting.
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C4

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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C5

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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T: +31 (0)74 276 42 00
E: hengelo@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 275, 7550 AG Hengelo
Mosweg 42, 7556 PG Hengelo
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: De raad van toezicht van Stichting OSG Hengelo

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting OSG Hengelo te Hengelo gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting OSG Hengelo op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2017.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting OSG Hengelo, zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;
• de bijlagen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is
vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening,
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde
baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

2 | nieuwe perspectieven

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de
bijlage bij onze controleverklaring.

Hengelo, 28 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. drs. R.H. Bouman RA

3 | nieuwe perspectieven

Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot
stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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VAVO-LEERLINGEN
Stamnummer
11288

Studie
BL 4 - VAVO

10691

BL 5 - VAVO

13294

BL 5 - VAVO

10732

BL 5 - VAVO

10080

BL 5 - VAVO

10599

BL 5 - VAVO

11022

BL 5 - VAVO

14608

BL 5 - VAVO

10504

BL 6 - VAVO

10177

BL 6 - VAVO

10232

BL 6 - VAVO

10219

BL 6 - VAVO

13259

MCT 4 - VAVO

10689

MCT 5 - VAVO

10426

MCT 5 - VAVO

10004

MCT 5 - VAVO

12534

MCT 5 - VAVO

10012

MCT 5 - VAVO

10751

MCT 5 - VAVO

9638

MCT 6 - VAVO

11652

MCT 6 - VAVO

11748

MCT 6 - VAVO

10065

MCT 6 - VAVO

9981

MCT 6 - VAVO

10052

MCT 6 - VAVO
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DOORSTROOMGEGEVENS 2017

Het Bataafs Lyceum (20CS00) heeft de volgende doorstroomresultaten:

Leerjaar

Aantal leerlingen

Doorstroom studie

Bevorderd

Niet bevorderd

anders

1

139

2 MAVO/HAVO

1%

1%

2%

2 HAVO/VW O

29%

2 VW O

67%

2 TL

0%

3 HAVO

26%

6%

3%

3 VW O

64%

3 TL

1%

4 HAVO

85%

1%

1%

4 VW O

0%

4 TL

13%

4 VW O

94%

0%

2%

4 HAVO

4%

2

3 HAVO

3 VW O

178

67

97

4 HAVO

100

5 HAVO

77%

14%

9%

4 VW O

126

5 VW O

90%

6%

2%

5 HAVO

2%

6 VW O

82%

16%

1%

5 HAVO

1%

5 VW O

78
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Het Montessori College Twente (20CS07) heeft de volgende doorstroomresultaten:

Leerjaar

Aantal leerlingen

Studie

Bevorderd

Niet bevorderd

anders

1

356

2 MAVO/HAVO

56%

1%

1%

2 HAVO/VW O

24%

2 VW O

15%

2 TL

3%

3 HAVO

33%

2%

3%

3 VW O

19%

3 MAVO

40%

3 KBL

3%

4 TL

91%

5%

1%

4 KBL

3%

4 HAVO

79%

4%

2%

4 MAVO

12%

4 VW O

2%

4 VW O

90%

2%

2%

4 HAVO

6%

2

3 TL

3 HAVO

3 VW O

353

161

136

88

4 HAVO

111

5 HAVO

77%

19%

4%

4 VW O

43

5 VW O

93%

0%

7%

5 VW O

35

6 VW O

97%

3%

0%

Het Gilde College (20CS04) heeft de volgende doorstroomresultaten:

Leerjaar

Aantal leerlingen

Studie

Bevorderd

Niet bevorderd

anders

1

72

2 BV

97%

0%

3%

2

78

3 GTL

35%

2%

0%

3 MAVO

4%

3 KBL

32%

3 BBL

17%

3 BBL-LW T

10%

3 BBL-LW T

12

4 BBL-LW T

92%

0%

8%

3 BBL

17

4 BBL

65%

12%

17%

4 KBL

6%

4 KBL

95%

0%

1%

4 BBL

4%

4 TL

100%

0%

0%

3 KBL

3 TL

83

23
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Toelichting Onderwijsresultaten 2018
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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