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Jaarrekening

VOORWOORD
Met dit jaarverslag legt het bestuur van OSG Hengelo in horizontale zin verantwoording af over de
ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2019. Het verslag geeft een overzicht van de
belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest. Het verslag wordt – naast
de jaarverslagen van voorgaande jaren - ook gepubliceerd op de website van OSG Hengelo.
Het jaar 2019 was een jaar van vele wisselingen binnen OSG Hengelo; ’t Genseler kreeg een nieuwe
directeur, bij het Bataafs Lyceum vertrok de directeur en de voorzitter College van Bestuur was een
groot deel van het kalender jaar ziek. De reguliere processen liepen gewoon door maar een aantal
ingezette initiatieven verloren hun vaart en sommige besluiten werden vooruit geschoven.
In het kader van inspelen op de komende krimp waren een aantal werkgroepen actief die
nadachten over keuzes die de OSG moet maken op het gebied van onderwijsontwikkeling en
bedrijfsvoering bij doorzettende krimp. De strategische keuzes die op dat gebied genomen zullen
moeten worden zijn doorgeschoven naar 2020. Het leerlingaantal kromp in 2019 met bijna 6% naar
2.847 waarbij met name het Bataafs Lyceum een slechte instroom in de brugklas had. Op de diverse
scholen bleef de ontwikkeling en innovatie natuurlijk wel doorgaan, dit is te lezen bij de delen van
dit verslag waar de beschrijving van de scholen staat.
Centraal werd in 2019 ingezet op de invoering van een nieuw functiebouwwerk voor het
ondersteunend personeel, dit kreeg in december zijn beslag.
Financieel gezien was 2019 een prima jaar met een resultaat van € 597.207. Dit resultaat is met name
te danken aan ‘investeringsbudgetten’ die (nog) niet werden ingezet en een extra budget voor
werkdrukverlaging dat in schooljaar 2020-2021 zal worden ingezet.
Naast de kwaliteit van het onderwijs is in 2019 ook het samenstellen van een nieuw
meerjarenbeleidsplan een belangrijk thema voor OSG Hengelo geweest. Dit heeft er in geresulteerd
dat het nieuwe meerjarenbeleidsplan medio 2020 kan worden goedgekeurd en vastgesteld. Ook
Passend Onderwijs waarbij niet meer de beperking, maar de onderwijsbehoefte van de leerling
centraal staat is een belangrijk ontwikkelpunt binnen het onderwijs.
Kwaliteit, krimp, passend onderwijs, het zijn maar enkele van de aspecten en terreinen die van ons
de nodige aandacht hebben gevraagd en ook de komende tijd nog zullen vragen. Dit jaarverslag
geeft hiervan een globaal overzicht. Werken aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze scholen
is een continu proces waaraan velen, en ieder op zijn/haar eigen wijze, binnen OSG Hengelo
hebben bijgedragen.
J. D. Speelman
Voorzitter College van Bestuur a.i.
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MANAGEMENTSAMENVATTING
In de afgelopen jaren is consistent beleid gevoerd op de kwaliteit van het onderwijs aan de scholen
van Stichting OSG Hengelo (hierna: OSG Hengelo). Deze aandacht voor kwaliteit krijgt een extra
dimensie met het gegeven dat ook Twente te maken krijgt met krimp in de basispopulatie.
De aanpak van dalende leerlingaantallen in andere regio’s heeft ons geleerd dat samenwerken
met partners in de regio de beste basis biedt om die terugloop het hoofd te bieden. Samen met vijf
andere stichtingen is in 2019 het RMC mede daarom omgebouwd tot VOTA: Voortgezet Onderwijs
Twente en de Achterhoek. Naast het delen van vacatures, wil VOTA ook samenwerken op het
gebied van formatieve bezetting binnen de scholen, op het gebied van duurbare inzetbaarheid
(vitaliteit) en scholing en training. Het dreigende lerarentekort in het voortgezet onderwijs vraagt om
een creatieve oplossing. Zeker als het gaat om schaarstevakken, zullen scholen breder moeten
kijken. VOTA richt zich daarom ook actief op het aantrekken van zij-instromers.
OSG Hengelo is zich zeer bewust van de noodzaak om gezamenlijk te staan voor een kwalitatief
hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio. Voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is goed
geëquipeerd personeel een voorwaarde.
De financiële positie van OSG Hengelo laat in 2019 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.
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Balans

(x € 1.000)

Debet

2019

2018

Immateriële activa
Materiële activa
Financiële activa

0
5.970
0

0
5.987
0

Totaal vaste activa

5.970

5.987

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

0
852
0
7.724

0
402
0
7.116

Totaal vlottende activa

8.576

7.518

14.546

13.505

Credit

Vaste activa

2018

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

8.642
2.466
0

8.045
2.186
0

Totaal vaste passiva

11.109

10.231

Kortlopende schulden

3.437

3.274

Totaal vlottende passiva

3.437

3.274

14.546

13.505

Vaste passiva

Vlottende activa

Totaal activa

2019

Vlottende passiva

Investeringen
Afschrijvingen

1.312.556
1.329.741

Totaal passiva

Rekeningresultaat

597.207

Dotatie voorziening groot onderhoud
Onttrekking voorziening groot onderhoud

601.364
581.040

-17.185

20.324

Dotatie personele voorzieningen
Onttrekking personele voorzieningen

273.934
13.593
260.341

Aan de bovenstaande balans en exploitatierekening kunnen de volgende ratio’s worden ontleend
(ratio's zijn kengetallen; kengetallen worden gehanteerd voor een beter begrip en om meer inzicht
te krijgen in de ontwikkeling van de financiële positie in de loop van de tijd):
Cijfers jaarrekening

Rekening
2018

Rekening
2019

27.086.665

27.656.110

Weerstandsvermogen
- reserves / totale lasten

30,70%

31,94%

Solvabiliteit
(1)
- eigen vermogen / totaal vermogen

59,57%

59,41%

Solvabiliteit
(2)
- (eig. verm. + voorz. ) / totaal vermogen

75,76%

76,37%

Liquiditeit
- vlottende activa / kortlopende schulden

2,30

2,49

Huisvestingsratio
- (huis.vest.lst. + afschr.geb. ) / tot. lasten

7,84%

7,43%

Rentabiliteit
- resultaat / totale baten

3,24%

2,16%

Baten gewone bedrijfsvoering
- baten gewone bedrijfsvoering
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1

BESTURING

1.1

Visie

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.

1.1.1 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:
Bataafs Lyceum
’t Genseler
C.T. Stork College
Montessori College Twente

1.1.2 Gezamenlijke kernwaarden van 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:
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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.

1.2

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. De stichting
voldoet daarmee aan de beginselen van ‘good governance’. Ten opzichte van het voorgaande
verslagjaar, zijn hierin geen wijzigingen geweest. Op deze wijze zijn de verschillende bestuurlijke rollen
en verantwoordelijkheden functioneel gescheiden en wel als volgt:
De samenstelling van het CvB en de RvT kan als volgt worden weergegeven:

Samenstelling College van Bestuur 2019 (CvB)
Naam

Functie

dhr. D.H.M.P. Dams
dhr. D. Speelman

voorzittter
voorzittter a.i. (vanaf 1-12-2019)

Samenstelling Raad van Toezicht 2019 (RvT)
Naam

Functie

mevr. J.G. Mengerink-Hogevonder
mevr. E. de Groot

V oorzitter
Lid
Lid
Lid

dhr. F.H. Frantzen
dhr. G.B. J. Raanhuis
dhr. N. Lindenberg

Lid
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1.2.1 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.

1.2.2 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 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.

1.2.3 Horizontale verantwoording
OSG Hengelo vindt het belangrijk om zich publiek te verantwoorden. Verantwoording vindt bij de
scholen plaats door gebruik te maken van Vensters en te vinden via ‘Scholen op de kaart’.
Daarnaast staat relevante informatie, zoals het jaarverslag op de website. In paragraaf 1.3 wordt
nader ingegaan op de dialoog met en verantwoording naar de omgeving.
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1.3

Omgeving

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het geven van adequate begeleiding van leerlingen,
rekening houdend met ieders talenten zijn belangrijke uitdagingen voor onze organisatie. Ook het
begrip “(wereld)burgerschap” gekoppeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is
onlosmakelijk met ons hedendaags onderwijs verbonden. Media, internet en internationale
contacten maken de wereld steeds kleiner en zorgen dat mensen wereldwijd met elkaar in
verbinding staan. Het is in het belang van onze leerlingen dat ze zich oriënteren op deze wereld.
Zaken met een politieke of maatschappelijke impact hebben zich overigens verder niet
voorgedaan. De laatste jaren opereert het voortgezet onderwijs in het algemeen en OSG Hengelo
in het bijzonder in een omgeving die steeds dynamischer wordt. Zowel naar de interne omgeving als
naar de externe omgeving vraagt dit van OSG Hengelo een flexibele, adaptieve en soms ook
assertieve opstelling.

1.3.1 Interne omgeving
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.
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 2019 onder ander
gebogen over een aantal voorgestelde advies- en instemmingsbesluiten, waaronder begroting en
de vakantieregeling,
Klachtenregeling
OSG Hengelo heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de commissie Onderwijsgeschillen.
Alle klachten (aantal 2019: 1) en bezwaren (aantal 2018: 0) worden conform de klachtenregeling
opgepakt.

1.3.2 Externe 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 in- en externe verbindingen tussen
mensen, organisaties en netwerken die OSG Hengelo en de omgeving versterken.

Pagina 14

Jaarrekening

POVO
In het POVO (besturen)overleg bespreken we, en maken we afspraken, met alle bestuurders van
PO- en VO-scholen 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 worden 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 is er één
contact het vermelden waard.
De RvT van OSG Hengelo en de gemeenteraad hebben 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.
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.
Personeelsleden van OSG Hengelo zijn deelnemer aan de commissie 10 – 14 (die de
“lastige” casuïstiek van de overgang VO –PO van advies voorziet) en hebben zitting in de ACTL, die
over de toelaatbaarheidsverklaringen gaat.
Samenwerkingsverbanden met 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:
Leerlingen zijn hierdoor in staat een diploma vo te behalen;
Leerlingen krijgen daardoor meer kansen om vervolgonderwijs succesvol af te ronden;
De onderwijsvoorzieningen worden daardoor doelmatiger gebruikt.
OSG Hengelo heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ROC van Twente.
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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Internationalisering
De scholen binnen OSG Hengelo ontwikkelen onderwijsprogramma’s om internationalisering in de
volle breedte in de praktijk te brengen. Meertaligheid krijgt extra aandacht.
OSG Hengelo werkt binnen de gemeente en binnen de provincie Overijssel samen met diverse
partijen. Op internationaal terrein is OSG Hengelo sinds 2018 actief betrokken in het project
‘Erasmus+’. Erasmus+ is het EU-programma voor onder andere
onderwijs. Ons Erasmus+ loopt van 2018 tot en met 2020 en heeft
als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van
jongeren en jongeren kennis laten maken met verschillende
culturen. Voor ons project zijn het leerlingen uit Polen, Spanje en
Duitsland. Het geld dat Bataafs Lyceum ontvangen heeft zal ingezet worden voor de uitwisselingen
en kosten die we maken om het project in Nederland goed te laten verlopen. Controle over de
kosten zullen na het project plaats vinden door medewerkers van Erasmus+.

1.4

Juridische structuur en organigram

OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd. De rechtsvorm van OSG Hengelo is
een stichting. Stichting OSG Hengelo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 8177914 en wordt aangemerkt als de hoofdvestiging. Montessori College Twente,
Bataafs Lyceum, C.T. Stork College en ’t Genseler zijn ingeschreven als vestigingen van OSG Hengelo.
Het organigram van de stichting kan als volgt worden weergegeven:

Raad van
Toezicht

College van
Bestuur

GMR

Bestuursbureau

Montessori
College Twente

Bataafs Lyceum

C.T. Stork College

't Genseler
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2

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 21ste -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 21ste -eeuwse vaardigheden kan dan ook gesteld worden dat we
steeds meer op weg 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
Om deze ontwikkeling te stimuleren is in 2017 ruim € 1 miljoen van het positieve resultaat afgezonderd
en toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘onderwijsvernieuwing’. De onttrekking aan deze
reserve in 2018 bedroeg € 123.668. In 2019 wordt een bedrag hieraan onttrokken van € 273.798.

2.1

Strategische Speerpunten

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 ICT-toepassingen. 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 21 ste 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, zodat ze door
het talent van onze scholen een goede vervolgstap kunnen maken.
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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.

2.2

Scholen

OSG Hengelo is georganiseerd in een netwerk van vier overzichtelijke scholen, die:
eigen opleidingsmogelijkheden aanbieden;
een eigen pedagogisch – didactische werkwijze hanteren;
met een eigen team, in een apart gebouw, zorgen voor een specifieke sfeer;
het onderwijs op een zelfstandige wijze organiseren.
Zo worden de voordelen van een grote brede scholengemeenschap gecombineerd met
kleinschaligheid in vier aparte scholen. OSG Hengelo kent de volgende vier pedagogisch–
didactische profielen:
Bataafs Lyceum
In het Bataafs Lyceum ligt het accent op de voorbereiding op het vervolgonderwijs. Hierbij wordt
uitgebreid aandacht besteed aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er voor de leerlingen
van de bovenbouw het zogenaamde studiehuis gerealiseerd en zijn er enkele
samenwerkingsprojecten met de Universiteit Twente en met de Hogeschool Enschede. Meer
begaafde leerlingen volgen via de masterclass hun vwo-opleiding.
‘t Genseler
In ’t Genseler ligt binnen het lesprogramma de nadruk op praktijkvakken zoals bouwtechniek, textiele
werkvormen, metaalbewerking, koken, groen, arbeidstraining, verzorging, facilitaire diensten en
kantoorpraktijk/winkelpraktijk. In het verlengde van deze praktijk gaan leerlingen vanaf 15-jarige
leeftijd stage lopen buiten de school. De theoretische vorming staat ten dienste van de
praktijkvakken. ’t Genseler bereidt haar leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de
maatschappij door met name bevordering van praktische en sociale redzaamheid, aanbieden van
theoretische vakken, arbeidsvoorbereiding en arbeidsbemiddeling.
C.T. Storkcollege
In het C.T. Storkcollege ligt de nadruk op “actief leren”. Niet alleen bij de praktijkvakken, maar ook
bij de theoretische vakken kunnen de leerlingen door praktisch leren de leerstof onder de knie
krijgen. Beeldende vakken, bedrijfsbezoeken, stage en het uitvoeren van praktische opdrachten
nemen een belangrijke plaats in. OSG Hengelo en Scholengroep Carmel Hengelo bieden
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gezamenlijk één onderwijsconcept aan in de nieuwbouw aan de Fré Cohenstraat voor leerlingen in
het VMBO.
Montessori College Twente
In het Montessori College Twente wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. We
hebben een aantal onderwijskundige keuzes gemaakt zoals: het werken met een takensysteem, het
werken met werkwijzers en een 60-minuten rooster. Leerlingen leren keuzes te maken. Docenten
begeleiden en observeren en helpen daar waar dat nodig is. Het Montessori College Twente heeft
bovendien een afdeling tweetalig onderwijs en een euregioklas.

2.2.1 Het Bataafs Lyceum
Het Bataafs Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en
havo-onderwijs. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuwe
visie op het onderwijs in een krimpende regio. Er is een nieuwe visie
en missie vastgesteld en kernwaarden en nieuwe lange termijn
doelstellingen zijn geformuleerd die passen bij de ontwikkeling die
waarneembaar is in de brede maatschappelijke omgeving waarin
de school zich bevindt. Het doel is om het Bataafs Lyceum
onderscheidend te laten zijn in een krimpende markt met een breed aanbod van onderwijs en
onderwijs gerelateerde activiteiten.
De Visie
Focus op de basis, ambitieus richting de toekomst
Met focus op de basis willen we aangeven dat we zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij
we leerlingen de ruimte bieden om (boven gemiddeld) goede resultaten te behalen. De Masterclass
is hier een voorbeeld van. Met ambitieus richting toekomst willen we aangeven innovatief te zijn. Wij
staan midden in de maatschappij en willen meegaan met relevante maatschappelijke
ontwikkelingen, maar in het licht van kansen voor verbeteringen bij onze leerlingen.
De Missie
Wij helpen je trots op jezelf te zijn door optimale ondersteuning bij je ontwikkeling

Wij willen dit realiseren door leerlingen te ondersteunen waarbij ons uitgangspunt is dat de
leerling zelf aan zet is, maar door middel van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden
kunnen wij de leerling ondersteunen.
Wij zien elke leerling als uniek persoon en bieden maatwerk.
Wij geloven daarbij dat iedere leerling intrinsiek gemotiveerd is en sluiten met ons onderwijs
hierop aan.
Gezien bovenstaande is ons motto:
Jij trots, wij trots!
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De Kernwaarden
Deze kernwaarden zijn zichtbaar in de scholen. Wij streven naar een optimaal resultaat.
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.
Ons onderwijs
Om bovenstaande zo goed als mogelijk uit te voeren gaan wij uit van professioneel personeel. Wij
bieden ruimte aan de docent om zich verder te professionaliseren. Wij stellen minimumeisen aan
elke les en gaan daarover meerdere keren per jaar met de docent in gesprek. Door middel van
gepersonaliseerd leren geven daar inhoud aan. In de onderbouw speelt bij gepersonaliseerd leren
ICT-rijk onderwijs een belangrijke rol. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 bezitten alle leerlingen
in de hele onderbouw een laptop.
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Onze 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 een visie op gepersonaliseerd leren ontwikkeld. Deze visie is vertaald naar
een stappenplan, waarvan de implementatie is gestart in de brugklas in het schooljaar 2019-2020.
De tussenliggende periode gebruikt de school om de organisatie in de breedte voor te bereiden op
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 wil staan kan het niet anders zijn dan dat dit verweven zit in ons
curriculum.
In het kader van het Leerlab 21ste-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 (Comprendo BL),
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 leerlingen hebben 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 Onderwijs Commissie van het Bataafs Lyceum heeft
onderzoek gedaan naar de wijze waarop devices gebruikt worden als middel in het onderwijs.
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Belangrijke ontwikkeling in 2019
ICT-rijk onderwijs. Na een goed verlopen pilot in 2 klassen van leerjaar 1 wordt in het schooljaar 20202021 ICT-rijkonderwijs geïmplementeerd in de gehele onderbouw. Alle leerlingen beschikken over
een laptop. Docenten zijn hiervoor getraind middels een intern gefinancierd project. De doelstelling
van ICT-rijk onderwijs is om structureel elke les op 2 of 3 niveaus te differentiëren. De stap naar
differentiatie is bij het Bataafs Lyceum de opstap naar de strategische doelstelling tot realisatie van
gepersonaliseerd leren.
De slechte aanmelding in maart 2019 (77 leerlingen) heeft geleid tot een herbezinning op de PR met
als doel de instroom te verbeteren. Het op groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders gerichte
voorlichtings- en PR-traject is geheel herzien. Naast een versterking van de PR is het personeel heel
bewust bezig geweest om de kwaliteit van het BL in lessen, in de resultaten en in de contacten met
leerlingen en hun ouders te bewijzen. De inspanningen hebben in maart 2020 geresulteerd in een
ten opzichte van 2019 met 57% toegenomen aanmelding (122 leerlingen).
Onderwijsprestaties
Onderwijspositie t.o.v. advies PO
Onderbouwsnelheid

:
:

Bovenbouwsucces Havo
Bovenbouwsucces VWO
Geslaagden Havo
Geslaagden VWO
Gemiddeld Examencijfer Havo
Gemiddeld Examencijfer VWO

:
:
:
:
:
:

8,72% (Norm 4,75%)
96,6% van de leerlingen in de onderbouw is niet blijven
zitten. (Norm is 95,5%)
83,6% (norm 80%)
89,3% (norm 82%)
85,6%
90,9%
6,4 (norm 6,27)
6,7 (Norm 6,3

Het Bataafs Lyceum heeft basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs.
Het Bataafs Lyceum scoort op alle indicatoren boven de norm. In 2018 scoorde het Bataafs Lyceum
op de indicator onderwijspositie t.o.v. advies PO nog onder norm (De norm is gebaseerd op een 3jaars gemiddelde), Het ingezette beleid om deze negatieve score om te buigen is met de cijfers van
2019 geslaagd.
Vanzelfsprekend is het beleid en de bewaking van de kwaliteit er op gericht om deze goede scores
vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.

2.2.2 Praktijkonderwijs ‘t Genseler
’t Genseler leidt als school voor voortgezet onderwijs leerlingen op voor de arbeidsmarkt en verdere
diplomering. Een belangrijke kerntaak is ook leerlingen voor te bereiden op het participeren als
volwaardige burger 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 en eigen maken van relevante kennis. Het motto van
de school is:

We zien je. Groeien.
De school is zich het afgelopen jaar meer en meer bewust geworden van het feit dat ze een
belangrijke taak heeft in het vormgeven van een maatschappij die van alle burgers actief
participeren en verantwoordelijkheid dragen vraagt. De school heeft hier nu een helder beeld van
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en gaat dit vertalen in een hernieuwde visie op onderwijs en daaraan gekoppeld eventuele
aanpassingen in de huidige werkwijze. De school wenst hierin een actieve rol te vervullen.
Kenmerken
De school heeft een aanbod binnen het gebruikelijke curriculum van het praktijkonderwijs (wonen,
werken, vrije tijd en burgerschap, avo-vakken en de diverse beroepsopleidingen/praktijkvakken) en
leidt leerlingen op voor doorstroom naar diverse vormen van werk, certificeringstrajecten en/of
vervolgonderwijs. De school heeft een breed aanbod in de praktijk
en slaagt erin een kwalitatief hoogwaardige, gecertificeerde
uitstroom te leveren. De relaties in het bedrijvennetwerk zijn uitstekend
en uitgebreid.
De leerling wordt nadrukkelijk betrokken bij het eigen leer- en
ontwikkelingsproces waarbij we op alle gebieden zoveel mogelijk op
maat proberen te werken.
De school geeft uitdagend onderwijs waarin jongeren tot initiatief komen, zelfstandig opereren en
zo weinig mogelijk afhankelijk van hulp zijn. De leerling is verantwoordelijk voor het eigen leer- en
ontwikkelingsproces maar kan hierbij vertrouwen op de professional die de leerling ziet en erkent in
dit proces.
Het onderwijsaanbod richt zich op de sociale, emotionele, creatieve en cognitieve ontwikkeling van
de leerlingen. Verbinding tussen theorie en praktijk vormen samen met de stage een belangrijk
gegeven in het onderwijs, waarbij de interesse, mogelijkheden en motivatie van de leerling leidend
zijn.
Kernbegrippen binnen de school zijn:
Professionele ondersteuning van leerlingen op alle gebieden van ontwikkeling.
Respect over en weer.
Belangrijke sleutelbegrippen binnen het pedagogisch en didactisch klimaat zijn:
Erkenning
Oprechtheid
Optimistisch
Betrokken
Samen sterk

We erkennen elkaar in de wil om vooruit te komen.
Je bent oprecht of je bent het niet. Er zit niets tussenin.
We zien altijd mogelijkheden.
Met betrokkenheid voeden we de eigenwaarde.
Samen krijgen we het mooiste voor elkaar.

Regelmatige coaching gesprekken met de leerling door de mentor in het kader van de
persoonlijke ontwikkeling.
Erkenning van de ouder als ervaringsdeskundige, een belangrijke component in de driehoek
leerling-ouder-school.
Het gebruiken van en werken met het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP).
De school stelt de leerling en zijn toekomst centraal en gaat samen met de leerling en
ouders/verzorgers op zoek naar de route om te komen tot zijn of haar ideale toekomst.
Actief participeren in maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de school het als haar taak
ziet een proactief en betrouwbaar partner te zijn.
Professioneel handelen van de collega’s: wij kennen onze rol en onze verantwoordelijkheid
en nemen hierin initiatief in het belang van de leerling. Hierbij nemen we niet over maar
ondersteunen.
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In 2019 is onder leiding van een interim-directeur, en later door de nieuwe directeur een doorstart
gemaakt met de ingeslagen koers. Dit heeft geleidt tot het ontwikkelen van trajecten samen met
het ROC van Twente en het opstarten van een Pro-VMBO groep in samenwerking met het CTStorkcollege. Daarnaast is veel geïnvesteerd in het verder vormgeven van Passend Onderwijs in de
regio door deelname aan het directeurenoverleg en door een stevige hand in de werkgroep
Passend Onderwijs binnen de stichting. Ook is er door de nieuwe directeur een stap gezet in het
verbeteren van de cultuur. Kernwaarden hierin zijn transparantie, verantwoordelijkheid daar leggen
waar deze hoort en uitgaan van het positieve. Daarnaast is een aantal nog liggende punten
aangepakt waardoor de blik meer naar de toekomst gericht is.
Verder wordt geconstateerd dat de groep leerlingen die een beroep doet op de school steeds
extremere hulpvragen heeft. Soms gaat dit zover dat het geven van onderwijs door de problematiek
rondom leerlingen onder druk komt te staan. Met name de groep leerlingen met ernstige
psychiatrische en psychische problemen zien we toenemen.
Belangrijke accenten in deze ontwikkelingen waren:
Volledig gebruik nemen van het onderwijs- en leerlingvolgsysteem Presentis
In het kader van doorstroom naar vervolgonderwijs afspraken vastgelegd met het roc en het
vmbo (convenant pro-roc, pilot pro-vmbo samen met het CT Stork College). Daarnaast deze
samenwerking opgestart met de eerste groepen.
Gericht inzetten van de methode Leefstijl in het kader van school- en cultuurontwikkeling.
Gerichte training van het team aangaande gedragsproblematiek d.m.v. de ABC methodiek.
Door ontwikkelen van het aanbod in het digitale domein.
Aantrekken en verstevigen van de contacten/relaties met externe partners (onderwijs,
sociale domein, bedrijfsleven), waar mogelijk een proactieve rol vervullen.
Opstarten van een proces dat moet leiden tot herformulering van de visie van de school.
Anticiperen op het vertrek van een aantal collega’s op sleutelposities om de kwaliteit op
langere termijn te kunnen waarborgen.
De school weet dat in de toekomst een groot beroep gedaan zal worden op haar expertise
aangaande individualisering van onderwijs en het bieden van gerichte zorg aan leerlingen. De
school is zich bewust van het feit dat zij onderdeel is van een maatschappij die continu in beweging
is en dat zij daaraan een belangrijke constructieve bijdrage dient te leveren. Verschuivingen in de
populatie en het toekomstige dienstenpalet hebben aandacht van de school. De school richt zich
zowel op interne als op externe consolidering en doorontwikkeling van het ingezette beleid.
Onderdeel daarvan is de voortzetting en verdere verfijning van het reeds bestaande kwaliteitsbeleid
alsmede van de participatie in het OSG breed nieuw vorm gegeven kwaliteitsbeleid. De school voert
een gericht scholingsbeleid waarbij resultaten van de scholing ingezet worden voor algemene
kwaliteitsverbetering alsmede meer specifiek gericht op het verder verbeteren van het curriculum.
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2.2.3 C.T. Stork College
Het C.T. Stork College is een samenwerkingsschool tussen Scholengroep Carmel Hengelo en Stichting
OSG Hengelo. Met ingang van 1 augustus 2018 wordt intensief samengewerkt om vorm en inhoud
te geven aan het vmbo-onderwijs in Hengelo. Per 1 augustus 2018 is de nieuwbouw betrokken aan
de Fré Cohenstraat.
In 2018 is het gezamenlijke onderwijsconcept afgerond. Op basis
van de input van de teams en de omgeving is het concept
vervolmaakt. We laten het de komende jaren ook concept zijn. Zo
kunnen we bouwen en werken aan de ontwikkeling. Het
onderwijskundig concept heeft zijn vertaling gekregen in het eerste
schoolplan 2018- 2020. Hierin zijn in het jaarplan een aantal ontwikkelingen opgenomen.
Onderstaand zijn er een aantal genoemd.
LOB zelfreflectie: cursus, activiteiten en gesprekken voor alle personeel.
Doel: De leerlingen nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces en leren eigen keuzes te maken in het kader van hun loopbaan.
Vakplannen: doorontwikkeling plannen (Spinnenweb van de Akker met de verwevenheid
van de 3 rollen van Biesta) met behulp van een externe. Deze hulp kan naar behoefte
worden ingezet.
Doel: Docenten stemmen de ideeën voor hun vak samen af door een gemeenschappelijk
plan te maken, verbeteracties door te voeren en LOB in hun vak te integreren. Dit project is
in 2019 afgerond.
Sterk techniekonderwijs: de afdelingen PIE en BWI werken aan een technisch VMBO-aanbod
van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio. Het project wordt
samen in de regio Twente vormgegeven met de VMBO-scholen en het bedrijfsleven.
Doel: Het maken van een kwalitatief goed aanbod dat aantrekkelijk is voor (meer)
jongeren en dat aansluit op de arbeidsmarkt. Dit project loopt tot en met 2023.
Ontwikkelgesprekken en lesbezoek: Jaarlijks worden met de collega’s ontwikkelgesprekken
gevoerd. Dit op basis van lesbezoek en activiteiten in het kader van de eigen onderwijsontwikkeling. Voor het lesbezoek is het instrument Yollen aangekocht.
Doel: alle docenten zijn er op gericht om hun lesgevende kwaliteiten te verbeteren
LC-LD. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in een notitie LB-LC. In deze notitie zijn de
verwachtingen helder gemaakt. Van docenten met LC wordt een extra bijdrage gevraagd
in de ontwikkeling van de school. Dit wordt vormgegeven met een projectplan en
regelmatige evaluaties. Dit geldt ook voor docenten die opteren voor LC. Tevens wordt van
hen scholing verwacht en een assessment afgenomen.
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Doel: waarmaken van het LC beleid en kwaliteitsverbetering voor de school.
Daarnaast is op basis van analyses van enquêtes de start gemaakt voor het inrichten van
expertgroepen. Dat zijn:





Expertgroep communicatie
Expertgroep professionele cultuur
Expertgroep kwaliteitszorg
Expertgroep sociale veiligheid

2.2.4 Montessori College Twente
Uiteraard is leerlingen kwalitatief goed 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.
Het motto van het Montessori College Twente is: ‘
Les voor het leven

Daar heb je dus je leven lang wat aan. Met elke les, iedere activiteit en met elk gesprek dragen we
daaraan bij.
De missie van het Montessori College Twente luidt als volgt:

Wij geven jongeren mee wat hen verder helpt in het leven

We bieden onze leerlingen een veilige, stimulerende omgeving en bovenal ruimte om zichzelf te zijn.
We willen dat onze leerlingen grenzen leren verleggen. Kansen geven staat hoog in het vaandel.
Onderwijs
Na de invoering van de iPad in leerjaar 1 in schooljaar 2016-2017 hebben nu alle leerlingen in de
eerste vier leerjaren een iPad. De docenten hebben allen een iPad Pro tot hun beschikking. In
combinatie met Apple tv kan een docent het ‘schoolbord’ bedienen vanaf iedere willekeurige
plaats in het lokaal. De uitrol van de iPad naar de hogere leerjaren zal komende jaren plaatsvinden.
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We oriënteren ons op manieren om het onderwijs verder te personaliseren. In het verrijkt vwo krijgt
dit al vorm, vooral door het aanbieden van extra-curriculaire onderdelen.
De examenresultaten van 2019 waren:
Mavo
Havo
VWO

98%
90%
82%

We hanteren geen bovengrens in het aantal leerlingen dat we toelaten. Toelating en plaatsing in
jaar 1 gebeurt op grond van het advies van de basisschool. Leerlingen die in hogere jaren in willen
stromen, moeten in ieder geval een overgangsbewijs hebben van de afleverende school. Instroom
gedurende het schooljaar komt af en toe voor en gaat altijd in overleg met de afleverende school.
Bij de overgang van 4 mavo naar 4 havo en van 5 havo naar 5 vwo is er sprake van ‘drempelloze’
overgang, gebaseerd op de notitie van het ministerie.
Toetsing en examinering
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt een examenprogramma vast met
eindexamencriteria voor de examenvakken. Daarbinnen heeft de school vrijheid bij de invulling van
het schoolexamen. Het schoolbestuur stelt daartoe een ‘Programma van toetsing en afsluiting’ (PTA)
vast. We werken met PTA’s voor zowel de onderbouw als voor de bovenbouw. In het PTA staat onder
andere per vak aangegeven wanneer een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het
schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het
eindcijfer schoolexamen. De structuur/wegingsfactoren et cetera kunnen niet door individuele
docenten worden aangepast, zij hebben hiervoor niet de bevoegdheid. Veranderingsvragen lopen
altijd via de afdelingsleiders, waarbij het uitgangspunt is dat de PTA’s die betrekking hebben op het
schoolexamen niet worden aangepast. Leerlingen die met het schoolexamen bezig zijn krijgen ieder
schooljaar het PTA-boekje. In alle klassen wordt eraan gewerkt het aantal summatieve toetsen terug
te dringen en naar andere toetsvormen te zoeken. Een belangrijk aandachtspunt blijft het
formatieve toetsen.
Kwaliteitszorg
Op het gebied van de kwaliteitszorg zijn er op vestigingsniveau geen nieuwe ontwikkelingen. Binnen
OSG Hengelo wordt er gewerkt aan een kwaliteitssysteem voor alle vestigingen die deel uit maken
van OSG Hengelo.
Internationalisering
Het MCT is een school met een tto-afdeling voor havo en vwo. We
voldoen aan de eisen van het Nuffic. Bij een tto-traject horen
uitwisselingen, internationale contacten en internationale oriëntatie.
Voor mavo-leerlingen wordt het traject ‘Wereldklas’ aangeboden. De
wereldklas richt zich op het Engels en internationale oriëntatie.
Passend onderwijs
Het ondersteuningsteam van het MCT biedt diverse vormen van zorg en ondersteuning aan de
leerlingen van de school. In het kader van passend onderwijs is elke leerling met een hulpvraag
welkom bij ons. Doorgaans starten we met een hulpvraagverduidelijking, waarin we met elkaar
bepalen of de school de passende plek is om de ondersteuning te bieden. Ouders zijn hier, indien
gewenst en/of noodzakelijk, bij aanwezig. De school biedt ondersteuning op het moment dat de
problematiek voornamelijk school-gerelateerd is en geen complexe interventies noodzakelijk zijn.
Wanneer hier geen sprake van is, adviseren wij contact op te nemen met huisarts en/of gemeente.
Dit monitoren wij dan. Uiteraard werken wij volgens de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
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Wij kunnen een beroep doen op twee schoolmaatschappelijk werkers, die de wat meer complexe
sociaal-emotionele casuïstiek oppakken en eventueel kunnen ondersteunen bij een doorverwijzing
naar meer specialistische hulpverlening.
Als een leerling reeds behandeling of begeleiding ontvangt van een externe instantie, onderhouden
wij deze contacten en implementeren wij de adviezen van deze instantie zo goed mogelijk.
Wij bieden ondersteuning bij het plannen, organiseren en het verdere ontwikkelen van executieve
functies, door middel van begeleiding. Leerlingen die worstelen met niet-complexe sociaalemotionele vraagstukken, wordt de mogelijkheid geboden gesprekken te voeren met onze
counselors. Daarnaast bieden we trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, zekerder in
je vel zitten, faalangstreductie, examenstress en is er een rouwverwerkingsgroep. Tevens zijn we in de
gelegenheid ad hoc interventies te bieden, als er bijvoorbeeld sprake is van ‘meidenvenijn’ in een
klas. We adviseren en ondersteunen mentoren in het uitvoeren van hun taak.

2.3

Inhoudelijke resultaten

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. In de bijlagen van de
jaarrekening zijn de onderwijsresultaten per vestiging weergegeven.

2.3.1 Onderwijsvernieuwing hoog op de agenda
Zoals we ook al in het vorige jaarverslag schreven, richt OSG Hengelo zich met de strategische koers
die in 2016 is ingezet op haar toekomst en daarmee op die van haar leerlingen. De begroting 2017
was al beleidsrijk en er waren budgetten voor innovatie/onderwijsvernieuwing, opleiding en ICT. Dat
is in 2018 en 2019 voortgezet met een impuls voor ICT. Het management van OSG Hengelo heeft in
2018 een plan gemaakt waarmee sindsdien het gebruik van ICT in het onderwijs een stevige impuls
heeft gekregen.
Evenals vorig jaar zijn in 2019 de aanmeldingen gedaald. Naast een krimpende basispopulatie, loopt
ook ons marktaandeel iets terug. Naast vernieuwen van ons PR-materiaal zijn we in 2018 een
grootschalig onderzoek gestart dat in 2020 een o-meting meting moet opleveren op basis waarvan
we een nieuw strategisch beleidsplan gaan maken. Ook een plan van aanpak met betrekking tot
de demografische ontwikkelingen is gestart.
Verder zijn er op elke locatie, na sessies met de managementteams, met leerlingen en personeel
bijeenkomsten georganiseerd 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.
De beleidscommissie onderwijs en kwaliteitszorg heeft de opdracht gekregen een nieuw beleidsplan
kwaliteitszorg te ontwikkelen en op basis daarvan ook de vier- en achtmaands rapportage te
vernieuwen. In 2019 is dit verder doorontwikkeld en eind 2019 is de achtmaandsrapportage in het
nieuwe format voor het eerst gepresenteerd. Het rapportagemodel wordt op bestuursniveau als een
cyclisch systeem ingericht volgens het PDCA-model (Plan, Do, Check, Act).
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We werken structureel aan onze toekomst, dat is met de demografische ontwikkelingen als
belangrijke
factor
een
interessante
en
intensieve
reis.

2.3.2 Examen- en onderwijsresultaten
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 waren de examenresultaten als volgt:
Opleiding

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Vorig jaar

V MBO BBL
V MBO KBL
V MBO GL
V MBO TL
HAV O
V WO
Totaal/gemiddeld

19
42
39
166
232
154
652

19
37
33
161
205
136
591

100%
88%
85%
97%
88%
88%
91%

93%
94%
95%
89%
97%
93%

Onderstaand is het berekende oordeel inzake de onderwijsresultaten 2019 door de
Onderwijsinspectie weergegeven:
Onderwijsresultaten
Bataafs Lyceum
Montessori College Twente
C.T. Stork College

vmbo b

voldoende

vmbo k

voldoende

vmbo g/t

voldoende
voldoende

havo

vwo

voldoende
voldoende

voldoende
voldoende

2.3.3 Kwaliteitszorg
Het systematisch volgen van de kwaliteit van het onderwijs en het borgen van de daartoe
noodzakelijke voorwaarden blijft, ook in 2019, een belangrijke doelstelling. OSG Hengelo investeert
in het hanteren van kwaliteitsstandaarden en transparant toepassen ervan. Sinds 1 augustus 2018 is
er een wijziging doorgevoerd in de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt.
Het vernieuwde toezicht komt voort uit de ambitie om het niveau van het onderwijs in Nederland te
blijven verhogen. Het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht is dat de inspectie scholen die
voldoende presteren meer ruimte en meer waardering geeft om hen zo te stimuleren zich nog verder
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te verbeteren. In de beleidscommissie Kwaliteitszorg en Onderwijs is in 2018 en 2019 gewerkt aan een
verantwoordingsformat voor de onderwijskwaliteit dat aansluit op het vernieuwde toezicht.

2.3.4 Toelatingsbeleid OSG Hengelo
Elke leerling uit groep 8 kan naar de openbare scholengemeenschap Hengelo, want:
OSG Hengelo biedt alle soorten onderwijs.
OSG Hengelo is een openbare school, alle leerlingen zijn welkom, ongeacht hun
maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging.
OSG Hengelo geeft leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor de manier van werken die bij
ze past.

2.3.5 Prestatiebox
In mei 2018 is een geactualiseerd sectorakkoord 2018-2020 gesloten. Het geactualiseerde
sectorakkoord zet voor de komende jaren in op dezelfde zeven ambities als beschreven in het eerste
sectorakkoord. De doelstellingen zijn waar nodig geactualiseerd en er is meer focus aangebracht in
de ‘oude’ afspraken. De middelen die met het akkoord annex zijn, worden aan de scholen
uitgekeerd via de prestatiebox. Omgerekend naar een bedrag per leerling bedraagt de
prestatiebox € 323,50. In totaal is door OSG Hengelo op grond daarvan een bedrag ontvangen van
ruim € 973.000. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om de ambities uit het sectorakkoord vo te
realiseren.
In 2019 zijn door OSG Hengelo conform het voorgaande verslagjaar de ontvangen gelden onder
meer besteed aan:
Inzet voor ICT-rijk onderwijs
Hierbij worden 20 docenten en een teamleider gefaciliteerd om in elke les structureel te
differentiëren op 3 niveaus. Er wordt projectmatig gewerkt aan de realisatie van specifieke
projectdoelstellingen. Het project is gericht op toekomstgericht onderwijs alsmede op een
professionele leercultuur.
BL-Xtra
Dit betreft een schoolbreed plus-programma voor leerlingen die naast het basiscurriculum
vanuit vraag en aanbod een plus-traject kunnen volgen. In klas 1 en 2 worden hiervoor
wekelijks voor alle leerlingen 2 extra lesuren ingeroosterd. In de bovenbouw worden er 2 extra
lesuren ingeroosterd voor modules.
Havo-HBO-traject
In samenwerking met Hogeschool Saxion wordt middels een traject met 6 collegascholen in
de regio de doorstroom havo – hbo verbeterd.
Scholingstraject formatief toetsen
TTO onderbouw: één lesuur meer in de week dan de niet tto-groepen
TTO bovenbouw: twee lesuren Engels meer in de week dan niet tto-ers
Wereldklas jaar 1 en 2 en Euregioklas jaar 1 en 2: één lesuur meer in de week dan de
leerlingen die niet een van deze trajecten volgen
Scholing ICT voor medewerkers in verband met de invoering van de iPad in de bovenbouw
volgend schooljaar en het leren omgaan met de iPad Pro
Startcursus ICT voor nieuwe leerlingen (voornamelijk jaar 1)
Opzetten verrijkt vwo
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Opleiding van schooldirecteuren, teamleiders en docenten:
o De versterking van het pedagogisch en didactisch handelen in de
onderwijsleersituatie, de hantering van de diversiteit van gedragscomponenten in de
onderwijsleersituatie.
o De versterking van het gedifferentieerde en op individuele leest geschoeide
onderwijsaanbod, door middel van instrumenten/systemen, alsmede door inzet op
gedrag en ontwikkeling van de uitvoerders, tevens ondersteund met vernieuwde
vormgeving van het leerlingvolgsysteem en de verslaglegging/rapportage.
Schoolbreed is, ter ondersteuning van het ‘op de maat van de leerling’ gerichte
onderwijs/didactische differentiatie, sprake van inzet van Chromebooks en werken in ‘the
cloud’.

2.3.6 Sterk Techniekonderwijs (VMBO-techniek)
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de gelden uit het project ‘Sterk Techniek
Onderwijs in de regio’. In de kalenderjaren 2018 en 2019 hebben vmbo-scholen geld ontvangen voor
de planvorming in het kader van het Technisch VMBO. In 2018 is een bedrag van circa € 73.000
ontvangen. Circa een derde van dit bedrag is in dat kalenderjaar besteed. In 2019 is vervolgens een
bedrag ontvangen van bijna € 109.000. Dit bedrag en het restant van 2018 zal in de komende
perioden aangewend worden conform het hiervoor geschreven bestedingsplan.
De middelen in het kader van ‘Technisch VMBO’ worden ingezet binnen het Programma Sterk
Techniekonderwijs Twente. In het kader van dat programma is een ‘menukaart’ ontwikkeld die
bestaat uit 15 activiteiten die elk bijdragen aan één of meer van de gestelde doelen
Masterclass Technologie PO groep 7+8
Beeldvorming techniek onderbouw VMBO
Bedrijf-/vakschool bezoeken voor zowel onderbouw vmbo als bovenbouw vmbo
Project in VMBO TOP traject: technologische opdracht
Keuzevak uit beroepsprofiel VMBO uitgevoerd in bedrijf of bedrijfsvakschool
Gezamenlijke onderwijsopdracht VMBO-MBO
Techniek/technologie die gebruikt wordt in het bedrijfsleven zichtbaar maken in het VMBO
Pool hybride instructeurs en docenten
Professionalisering van docenten: profiel generalist/arrangeur LD-master
Samenwerking in de keten: excursies, (internationale) conferenties, studiereizen
Voldoende nieuwe docenten technologie: minor lesgeven in/met technologie
Aansluiting po-vmbo-mbo: doorlopende leerweg
Relatie vmbo-lln-ouders-alumni
Relatie vmbo-ondernemingen– lokale overheid

2.3.7 Passend onderwijs
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
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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.

2.3.8 Allocatie van middelen
OSG Hengelo streeft ernaar om haar organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat de
inkomende middelen zoveel mogelijk terecht komen waar ze horen, bij het bieden van goed
onderwijs voor onze leerlingen. De leerlingen staan centraal.
De inkomende geldstromen volgen de leerling. OSG Hengelo hanteert een allocatie systeem
waarbij de reguliere personele bekostiging de basis vormt voor het aan de scholen toe te kennen
formatiebudget. Ook voor de verdeling van samenwerkingsverbandgelden is in onderling overleg
met de directies van de scholen een verdeelsleutel vastgesteld voor het toekennen van het
formatiebudget.
Lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de vestiging waar zij betrekking op hebben.
De verdeling van de schoolbrede kosten over de vestigingen is gerelateerd aan het
bekostigingsniveau. Onder de schoolbrede kosten zijn de kosten van het bestuursbureau
opgenomen en de bovenschoolse kosten. De kosten worden volledig verdeeld over de
vestigingen, waardoor zowel de begroting van het bestuursbureau als de bovenschoolse
begroting op nihil uitkomt.
De kosten van het bestuursbureau bestaan met name uit personele lasten, huisvestingslasten en
overige lasten bestaande uit licentiekosten, ingehuurde expertise en administratieve kosten. De
personele lasten komen voort uit het formatieplan.
Onder de bovenschoolse kosten zijn gemeenschappelijke posten opgenomen, zoals kosten voor
ADV spaarverlof en Persoonsgebonden budget (PB50), nascholingskosten, mobiliteitskosten en
gemeenschappelijke huisvestingslasten (dotatie onderhoudsvoorziening, aanschaf en onderhoud
software en advieskosten). In de bovenschoolse begroting worden zoveel mogelijk posten
opgenomen, waar de vestigingen geen invloed op kunnen uitoefenen. Naar de huisvestingslasten
wordt ook bovenschools gekeken. De motivatie hiervoor is dat het belangrijk is om centraal de
kosten die hiermee gemoeid gaan in de grip te houden en de aanbestedingsregels op
stichtingsniveau in acht te nemen. Daarnaast is het belangrijk dat de scholen zich voor honderd
procent kunnen richten op het onderwijs en dat zij uit mogen gaan van goede randvoorwaarden
gefaciliteerd door de Stichting. Een ander motivatie is dat de invloed welke scholen hebben op de
hoogte van de huisvestingslasten beperkt is.
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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.
Strategisch personeelsbeleid
Het is van belang dat er aandacht is voor de kerntaak van de scholen. Door het in kaart brengen
van de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve bezetting middels een te ontwikkelen systematiek
voor strategische personeelsplanning kan er gewerkt worden aan de docent van de toekomst.
Het komende jaar zal voor de afdeling P&O in het teken staan van de volgende speerpunten:
Administratieve processen verder optimaliseren.
Instrumentarium ontwikkelen om de gevolgen van de demografische krimp te managen
(tool strategische personeelsplanning).
Het verlagen van het ziekteverzuimpercentage (zie onderstaand).
Het samenwerken binnen VOTA verder uit te bouwen.
Het opzetten van een gesprekscyclus.
In het kader van de samenwerking binnen VOTA om te komen tot een vorm van gezamenlijke
formatieplanning is het hebben van strategische personeelsplanning een must. De aangesloten
schoolbesturen binnen VOTA hebben afgesproken te werken aan het opzetten van een
strategische personeelsplanningstool. Deze tool moet voorzien in het inzichtelijk maken van de
kwantitatieve behoefte van de schoolbesturen evenals de mogelijkheid de kwalitatieve staat van
het personeelsbestand in kaart te brengen.
De wens is uitgesproken om voor de formatiebesprekingen van het schooljaar 2021-2022 deze tool
gereed te hebben. OSG Hengelo gaat er vanuit dat eind 2020, begin 2021 deze tool operationeel
zal zijn. Voor OSG Hengelo is strategische personeelsplanning een instrument om te anticiperen op
externe ontwikkelingen als krimp en leerlingendaling. Met de implementatie van deze tool is OSG
Hengelo beter in staat om meerjarige voortschrijdende formatieplanningen te maken.
Strategische personeelsplanning is een onderdeel van het te ontwikkelen HR-beleid, waarin verder
aandacht zal zijn voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en professionele ontwikkeling.
Mede gezien het feit dat de arbeidsmarkt veroudert en mensen langer zullen doorwerken, zoeken
wij naar mogelijkheden om een gezonde en vitale organisatie te zijn.
Ziekteverzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage voor OSG Hengelo is in 2019 met 1,06% gestegen naar 6,77%.
Het landelijke gemiddelde is 5,5%. Het ziekteverzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door
een aantal langdurige ziektegevallen.
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In onderstaande grafiek is het ziekteverzuim per school weergegeven.

Om het ziekteverzuim beter te beheersen en te managen is in 2019 gestart met een andere aanpak
bij ziekte. Hierbij wordt door de afdeling P&O samengewerkt met de Arbodienst en de
casemanagers.
Met de aanbesteding van de arbodienstverlening is ingestoken op het bewust omgaan met
ziekteverzuim en in te zetten instrumenten. Naast het begeleiden van zieke werknemers, worden ook
andere initiatieven ontplooid voor het voorkomen van uitval. Door het inzetten van het thema
Vitaliteit krijgt het gezondheidsbeleid een bredere focus dan alleen maar verzuim. De nadruk wordt
gelegd op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

CAO VO 2019-2020
Op basis van de cao 2018-2019 zijn de salarissen per 1 juni 2019 verhoogd met 2,15%.
De cao 2018-2019 liep tot 1 oktober 2019.
Op 7 april j.l. hebben de VO-raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over
een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Onderwijzend en ondersteunend
personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op
1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni
2020 een eenmalige uitkering van 750 euro.
In de nieuwe cao vo 2019-2020 zijn verder afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant
personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen
voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben de
cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van
arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.
Functiemix
De functiemix is bedoeld om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en zo meer goede leraren
aan te trekken of te behouden. Goed onderwijs is van groot belang voor de gehele samenleving.
Tegelijkertijd komen er veel uitdagingen af op de scholen. Denk aan digitalisering, passend
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onderwijs, krimp en de bezuinigingen. Met elkaar kunnen we deze uitdagingen aan. Met een
passende onderwijsvisie, met diverse teams, goed opgeleide leraren die zich blijven ontwikkelen. De
functiemix biedt mogelijkheden aan leerkrachten, die meer willen en kunnen, carrière te maken voor
de klas.
De sociale partners hebben geconstateerd dat de functiemixstreefcijfers over het algemeen in
Nederland zijn behaald. Het is nu aan de scholen zelf om over de functiemixpercentages in overleg
te blijven, samen met de P(G)MR en als onderdeel van het formatieplan.
De functiemix en de percentages vormen een onderdeel van het formatieplan, waarover scholen
overleg voeren met de P(G)MR. Dit betekent dat afspraken uit het verleden over de functiemix in
overleg tussen P(G)MR en de school gewijzigd kunnen worden waarbij uitgangspunt is de
afgesproken streefpercentages te respecteren.
OSG Hengelo heeft de afgelopen jaren gewerkt om de doelstelling die geformuleerd is te
verwezenlijken. De doelstelling en realisatie voor brinnummer 20CS, waar het Bataafs Lyceum, het
Montessori College Twente en het C.T. Stork College onder vallen, is:
Salarisschaal
LB

Doelstelling
Realisatie
2020-2021 1 oktober 2019
30,70%
40,99%

LC

43,80%

35,16%

LD

25,50%

23,85%

De doelstelling en realisatie voor brinnummer 23EJ, waar 't Gensler ondervalt, is als volgt:
Salarisschaal
LB

Doelstelling
Realisatie
2020-2021 1 oktober 2019
45,00%
53,15%

LC

55,00%

46,85%

LD

0,00%

0,00%

De functiemix wordt jaarlijks uitgevoerd met peildatum 1 oktober en in lijn gebracht met de
doelstelling.
Samenwerking arbeidsmarkt
Vanuit de urgentie van de aanstaande krimp, het toenemende lerarentekort en andere
arbeidsmarktvraagstukken in de regio Twente-Achterhoek en de kwetsbaarheid als zogenaamde
“eenpitter-scholen”, zijn de bestuurders en P&O-verantwoordelijken van het Assink lyceum, het
Erasmus, het Stedelijk Lyceum, OSG Hengelo, het Staring College en de Waerdenborch begin 2019
een intentieverklaring aangegaan om te komen tot een bestuurlijke samenwerking.
Met deze samenwerking willen de schoolbesturen de onderwijskwaliteit voor leerlingen in de regio
waarborgen en waar mogelijk verhogen. De zes schoolbesturen hebben de handen ineengeslagen
om te kunnen inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen, zoals het toenemende
lerarentekort en leerlingendaling. De schoolbesturen hebben goed werkgeverschap hoog in het
vaandel. De samenwerking biedt meer loopbaanmogelijkheden voor de medewerkers van de
scholen. Zo willen de scholen opleidingen en begeleiding in de toekomst gezamenlijk vorm geven.
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Bestuurlijke samenwerking in een Regionaal Mobiliteitscentrum
De schoolbesturen hebben in 2019 gezamenlijk het RMC omgebouwd naar VOTA.
VOTA staat voor Voortgezet Onderwijs Twente en de Achterhoek en is een samenwerkingsverband
van zes zelfstandige VO-scholen: De Waerdenborch, OSG Hengelo, Het Erasmus, Het Stedelijk
Lyceum, Het Assink lyceum en het Staring College.
Gezamenlijk hebben deze besturen de krachten gebundeld om aan de slag te gaan met de
gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort.
Website vota.nl
De website VOTA.nl heeft als doel loopbaanmogelijkheden en
loopbaanbewustheid te verbeteren. Daarbij staan de vacatures
bij de zes deelnemende scholen centraal. Medewerkers van één
van deze scholen kunnen niet alleen alles lezen over wat VOTA
voor hun kan betekenen, maar ook waar men bijvoorbeeld met
voorrang kan solliciteren. VOTA biedt medewerkers de
mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.
Naast het delen van de vacatures, wil VOTA ook samenwerken op het gebied van formatieve
bezetting binnen de scholen, op het gebied van duurbare inzetbaarheid (vitaliteit) en scholing en
training.
Het dreigende lerarentekort in het voortgezet onderwijs vraagt om een creatieve oplossing. Zeker als
het gaat om schaarstevakken, zullen scholen breder moeten kijken. VOTA richt zich daarom ook
actief op het aantrekken van zij-instromers
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 2019 zijn twee ontslaguitkeringen verstrekt.
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4

HUISVESTING

In 2018 is de nieuwbouw van het C.T. Stork College (CTSC) aan de Fré Cohenstraat
opgeleverd en in gebruik genomen door de ‘moederscholen’ Scholengroep Carmel
Hengelo en Stichting OSG Hengelo.
De omvang van de dotatie en de onttrekking aan de voorziening onderhoud is vastgesteld op basis
van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De onderhoudsplanning voor de nieuwbouw van het
C.T. Stork College is opgesteld in 2019. De eerste jaren zal er geen groot onderhoud plaats vinden
op het C.T. Stork College. Dit valt onder de garantietermijn van de aannemer.
In 2019 is voor de andere vestigingen het achterstallig onderhoud ingelopen. Daarmee is een
zogenaamd nulpunt bereikt, van waaruit regulier onderhoud kan plaatsvinden.
De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in 2019 kunnen als volgt worden samengevat:
Montessori College Twente
(MCT)

H&S-werk
Binnenschilderwerk
Installatieonderhoud
Dichtzetten vides fase 1

Bataafs Lyceum
(BL)

Toiletrenovatie fase 2
Binnenschilderwerk
Installatieonderhoud

’t Genseler
(Gen)

Vervangen verlichting door LED-verlichting
Vervangen vloerafwerking metaallokaal
Installatieonderhoud

Doordat inzake het onderhoud het achterstallige onderhoud is weggewerkt, kan de focus worden
verlegd naar de toekomst. Een duurzame toekomst. In de lange termijnvisie op huisvesting zal OSG
Hengelo inzetten op duurzaamheid. Verder wordt het reguliere onderhoud zoveel mogelijk
duurzaam gedaan; hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de toepassing van LED-verlichting.
In 2019 zijn de locaties Sloetsweg (MCT/BL) en Jasmijnstraat (GEN) voorzien
van zonnepanelen. Op het dak van het Bataafs Lyceum zijn voor de
locatie Sloetsweg 444 zonnepanelen geplaatst. Bij het ’t Genseler is ten
behoeve van de plaatsing van de nieuwe zonnepanelen allereerst de
dakbedekking vervangen, omdat deze binnen afzienbare tijd toch al
vervangen moest worden. Na vervanging van de dakbedekking zijn er bij
het ’t Genseler 272 zonnepanelen geplaatst.
In de lange termijn visie op huisvesting wordt naast duurzaamheid, ook gekeken naar de huisvesting
in het licht van de onderwijskundige functionaliteit als gevolg het veranderende onderwijslandschap
en de krimp.
Het facilitair management continueert het centraal inkoop- en aanbestedingsbeleid. Centrale
inkoop heeft niet alleen voordeel in financiële zin, ook op het gebied van kwaliteit, contractbeheer
en onderhoudsafspraken is samen inkopen voordelig.
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In 2019 is onder andere centraal aanbesteed en ingekocht:
schoonmaakonderhoud,
OLP leermiddelen en
ICT-hardware.
Het tekort aan lokalen voor het Montessori College Twente is in 2019 opgevangen door de huur van
7 lokalen in de Saxion laagbouw. De gemeente Hengelo heeft dit gebouw voor een langere periode
gehuurd van Saxion en OSG Hengelo huurt het op haar beurt weer van de gemeente Hengelo voor
2 jaar; de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.
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ICT

Onderwijs en ICT
Alle scholen binnen de stichting maken gebruik van mobiele devices in het onderwijsproces. Daarbij
wordt stichtingbreed ‘in the cloud’ gewerkt. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het
gebied van infrastructuur en het gebruik van app’s in de lokalen. Afgelopen jaar is er flink gewerkt
aan de infrastructuur om deze op het juiste niveau te krijgen. Zowel het wifi-netwerk als de beveiliging
is aangepast en op orde gebracht. Volledige dekking binnen de scholen en gescheiden netwerken
tussen medewerkers en leerlingen is daarbinnen een tweetal zaken die het afgelopen daarbij is
ingericht.
Op de scholen wordt hard gewerkt aan ‘gepersonaliseerd’ leren. Hierdoor verandert de rol van de
afdeling ICT. De afdeling wordt bij het primaire en
wordt ook steeds crucialer en veranderd. Van een
reactieve en ondersteunende gaat de ICT naar een
instructieve en pro-actiever ondersteunende rol.
Instructie over het gebruik van devices en apps en
vooraf acteren op eventuele ontwikkelingen wordt
steeds belangrijker onderdeel van de helpdesk.
Belangrijke partners hierbij zijn marktpartijen (contentaanbieders,
aanbieders
van
persoonlijke
leeromgevingen) en de overheid (OCW en de
onderwijsinspectie). De kracht van OSG Hengelo op
het gebied van ICT in het onderwijs ligt in de
samenwerking met de scholen en het flexibele karakter
om aanpassingen snel door te voeren. 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 ICT in het onderwijs binnen de scholen en een snellere, informatieve verbinding met
de omgeving. In dit kader zal komend jaar opnieuw geïnvesteerd worden in de
onderwijsontwikkeling.
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FINANCIËN

De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 597.207 Het resultaat is daarmee aanzienlijk
voordeliger dan in de begroting oorspronkelijk was geraamd (€ 1.123.658 nadelig). Een deel van het
resultaat wordt onttrokken aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve ‘onderwijsvernieuwing’.
Het resterende deel wordt vervolgens toegevoegd aan de algemene reserve. Na resultaatverdeling
bedraagt de algemene reserve per 31 december 2019 € 5.624.214. Gezien de omvang van de
stichting en het ingeschatte risicoprofiel mag daarmee geconcludeerd worden dat de financiële
positie van stichting OSG Hengelo gezond is.
Als gevolg van deze gezonde vermogenspositie kan – ondanks een negatief meerjarenperspectief
– toch met vertrouwen naar de toekomst worden gekeken. Investeringen in de kwaliteit van het
onderwijs in de ruimste zin des woords kunnen de komende periode worden gecontinueerd. Door
de gezonde financiële positie kunnen de gevolgen van de krimp beter worden opgevangen.
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste verschillen tussen de balansen per 31
december, de rekening 2019 enerzijds en de begroting 2019 en de rekening 2018 anderzijds nader
gespecificeerd en toegelicht.

6.1

Balans

De verkorte balans per 31 december van OSG Hengelo kan als volgt worden weergegeven:

Balans OSG Hengelo
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA

VASTE ACTIVA
Immateriële v aste activ a

0

Materiële v aste activ a

5.970.180

5.987.365

Financiële v aste activ a

0

0

5.970.180

5.987.365

0

0

852.210

402.313

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Effecten

Eigen v ermogen

8.045.183

Resultaat boekjaar

7.167.558

597.207

877.625

2.466.452

2.185.786

Langlopende schulden

0

0

TOTAAL VASTE PASSIVA

11.108.842

10.230.969

Kortlopende schulden

3.437.306

3.274.225

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

3.437.306

3.274.225

14.546.148

13.505.194

Voorzieningen

VLOTTENDE PASSIVA

0

0

Liquide middelen

7.723.758

7.115.516

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

8.575.968

7.517.829

14.546.148

13.505.194

ACTIVA

31-12-2018

VASTE PASSIVA
0

TOTAAL VASTE ACTIVA

31-12-2019

PASSIVA

Het balanstotaal van de stichting is in 2019 toegenomen met bijna € 1.041.000.
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Een aantal verschillen bij posten op de activa-zijde van de balans (debetzijde; de bezittingen) en
de passiva-zijde van de balans (creditzijde; hoe zijn de bezittingen gefinancierd), wordt hieronder
kort toegelicht.
De toename van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de vordering op Scholengroep
Carmel ad € 320.000 inzake de verrekening van loonkosten over het schooljaar 2018-2019.
De stijging van de liquide middelen mag volledig worden toegerekend aan het voordelig
rekeningresultaat. Voor een toelichting op de stijging van de liquide middelen wordt verder
verwezen naar het kasstroomoverzicht.
De stijging van het eigen vermogen wordt volledig veroorzaakt door de toevoeging van het
voordelig rekeningresultaat van 2018. Ten aanzien van de voorzieningen valt op dat deze aanzienlijk
zijn gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door het opnemen van een tweetal personele
voorzieningen. Daarnaast wordt er ingaande 2019 ook een bedrag gedoteerd voor de
onderhoudsvoorziening voor het C.T. Storkcollege, waardoor ook deze voorziening toeneemt.

6.2

Kengetallen

Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Een van
de onderdelen van dat financiële toezicht is het zogenaamde toezicht op de financiële continuïteit:
de vraag of een schoolbestuur financieel gezond is en op korte en langere termijn aan haar
financiële verplichtingen kan voldoen.
Dit toezicht, dat deel uitmaakt van het geïntegreerd toezicht, vindt risicogericht plaats. Op grond
van een analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het
jaarverslag of eventueel signalen, bepaalt de inspectie of de positie van het schoolbestuur nader
moet worden onderzocht. Bij de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een set
kengetallen.
Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Het
onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel toezicht en het
behalen van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het opheffen van aangepast financieel
toezicht als daar sprake van is. De bepaling van aangepast financieel toezicht vindt plaats in de
vorm van een uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen.
De set kengetallen waar de inspectie sinds 2016 gebruik van maakt, geldt voor alle schoolbesturen.
Niettemin zijn er, afhankelijk van de context waarin zij opereren, verschillen in het belang van de
kengetallen en de te gebruiken grenswaarden voor de signalering. In het onderstaande overzicht
wordt dat duidelijk gemaakt:
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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

Een kengetal of financiële ratio is een verhoudingsgetal dat veel gebruikt wordt als analyseinstrument. Een kengetal heeft als voordeel dat organisaties op relevante onderdelen rationeel met
elkaar vergeleken kunnen worden (externe benchmark). Binnen de eigen organisatie ontstaat er
bovendien in de loop van de tijd een trend die een signaleren werking heeft (interne benchmark).
In onderstaande tabel worden de kengetallen van 2016 tot en met 2019 genoemd.

Cijfers jaarrekening

Rekening
2016

Rekening
2017

Rekening
2018

Rekening
2019

25.305.453

27.167.887

27.086.665

27.656.110

Weerstandsvermogen
- reserves / totale lasten

23,41%

27,81%

30,70%

31,94%

Solvabiliteit
(1)
- eigen vermogen / totaal passiva

50,12%

57,42%

59,57%

59,41%

Solvabiliteit
(2)
- (eig. verm. + voorz. ) / totaal passiva

71,63%

76,11%

75,76%

76,37%

2,54

3,03

2,30

2,49

Huisvestingsratio
- (huis.vest.lst. + afschr.geb. ) / tot. lasten

7,91%

7,02%

7,84%

7,43%

Rentabiliteit
- resultaat / totale baten

2,60%

5,15%

3,24%

2,16%

Baten gewone bedrijfsvoering
- baten gewone bedrijfsvoering

Liquiditeit
- vlottende activa / kortlopende schulden

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht van de organisatie. Is de
organisatie voldoende in staat eventuele financiële tegenvallers op te vangen? Het
weerstandsvermogen vormt daarmee een buffer voor eventuele calamiteiten. Een
weerstandsvermogen beneden de 10% is te laag en brengt de weerbaarheid van de organisatie
om risico’s op te kunnen vangen in gevaar.
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Het weerstandsvermogen van OSG Hengelo is door het positieve rekeningresultaat gestegen.
Als streefwaarde is door OSG Hengelo de minimale ‘eis’ van 19% tot 25% gesteld. Het
weerstandsvermogen is daardoor – ook op basis van interne criteria - gezond te noemen.
Solvabiliteit (1)
De ratio ‘solvabiliteit’ geeft de mate aan waarin OSG Hengelo in staat is om op de lange termijn aan
al haar financiële verplichtingen te voldoen. Als norm werd hierbij vaak gesteld dat deze verhouding
op minimaal 33% diende te liggen. De ‘commissie Don’ heeft een aantal jaren geleden echter
gesteld dat voor alle onderwijssectoren een solvabiliteit van 20% als ondergrens kan worden
gehanteerd. Op grond van beide gegevens is de solvabiliteit ruim voldoende.
Als streefwaarde is in het verleden door OSG Hengelo een solvabiliteitsratio benoemd van 30%. Met
een ‘score’ van ruim 59% voldoet de stichting in 2019 ruim aan deze intern gestelde norm. Ten
opzichte van voorgaand jaar is deze ratio overigens iets gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de
stijging van de voorzieningen.
Solvabiliteit (2)
Deze ratio is in beginsel vergelijkbaar met de voorgaande solvabiliteitsratio. Nu worden echter de
voorzieningen erbij betrokken. Door het voordelig resultaat van de jaarrekening 2019, laat deze ratio
ten opzichte van het voorgaande verslagjaar wel een positieve ontwikkeling zien.
Liquiditeit
Deze ratio berust op de gedachte dat voor de vlottende activa (voor zover niet in liquide vorm
aanwezig) op korte termijn geld wordt ontvangen (debiteuren worden geïnd), terwijl daar tegenover
voor het kort vreemd vermogen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Als tegenover de
schulden maar voldoende vlottende activa aanwezig zijn, is de liquiditeit "in orde". In beginsel dient
dit verhoudingsgetal dus minimaal 1 te bedragen. In principe is dit - zeker in het primair onderwijs in
het algemeen en bij OSG Hengelo in het bijzonder waar op de balans geen voorraden worden
gewaardeerd – voldoende. De ‘current ratio’ zoals deze liquiditeitsratio ook wel wordt genoemd,
beweegt zich bij OSG Hengelo rond de 2,5. Dit geeft aan dat de liquiditeit prima is. Per ultimo
december 2019 bedraagt deze ratio 2,49.
Huisvestingsratio
In zijn algemeenheid liggen de percentages van de huisvestingsratio binnen het voortgezet
onderwijs rond de 7%. Voor OSG Hengelo bedraagt de huisvestingsratio eveneens 7%. Ten opzichte
van voorgaand jaar is het percentage daarbij iets gedaald; een positieve ontwikkeling derhalve.
Logischerwijze lag in de jaren dat OSG Hengelo veel heeft geïnvesteerd in het (wegwerken van
achterstallig) onderhoud aan gebouwen (2016 en 2018), deze ratio hoger. Een ratio die de 8% niet
overschrijd wordt door OSG Hengelo als passend ervaren. Gemiddeld is deze ratio bij OSG Hengelo
iets hoger dan landelijk. Hiermee wordt bevestigd dat OSG Hengelo de laatste jaren ook veel
aandacht heeft geschonken aan een goede en prettige leeromgeving door zorg te dragen voor
goede huisvesting.
Rentabiliteit
Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een 'maat voor het begrotingsoverschot' Als norm voor
dit kengetal kan worden genoemd een percentage van 0% tot 3%. Bij een negatief
jaarrekeningresultaat ontstaat er dus een negatief percentage. Bij een percentage van 0% is er
daarbij bovendien geen sprake van 'koopkrachthandhaving van het eigen vermogen´. Gemiddeld
genomen zien de gerealiseerde rentabiliteitspercentages er bij OSG Hengelo prima uit. Het
percentage van 2,16% uit 2019 past prima in dat beeld. Hierbij moet overigens wel worden bedacht
dat het positieve resultaat wel tot stand is gekomen door met name een tweetal incidentele baten.
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Voor een externe benchmark is het goed de ratio’s van OSG Hengelo af te zetten tegenover
landelijke gemiddelden voor het voortgezet onderwijs. Deze landelijke gemiddelden kunnen als
volgt worden weergegeven:

Indien bovenstaande landelijke cijfers worden vergeleken met de cijfers van OSG Hengelo, dan kan
worden vastgesteld dat over 2019 de ratio’s van OSG Hengelo boven het landelijk (geraamde)
gemiddelde lagen.
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6.3

Analyse resultaat

6.3.1 Algemeen
De exploitatieresultaten kunnen in een – qua opzet – enigszins vereenvoudigde staat van baten en
lasten als volgt worden weergegeven:

Staat van baten en lasten
Rekening
2019

Begroting
2019

Rekening
2018

Rek. 2019
vs.
Rek. 2018

Rek. 2019
vs.
Begr. 2019

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Werk in opdracht van derden
Overige baten
Financiële baten

26.399.012
315.156
0
940.603
1.338

24.767.591
93.000
0
1.127.161
0

25.973.351
291.831
0
817.844
3.639

425.662
23.325
0
122.760
-2.301

1.631.421
222.156
0
-186.558
1.338

Totaal baten

27.656.110

25.987.752

27.086.665

569.445

1.668.358

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Financiële lasten

20.690.612
1.329.741
1.820.685
3.209.798
8.067

20.357.138
1.286.801
1.632.050
3.835.421
0

20.011.092
1.171.802
1.910.729
3.109.764
5.653

679.520
157.939
-90.044
100.034
2.415

333.474
42.940
188.635
-625.623
8.067

Totaal lasten

27.058.903

27.111.410

26.209.040

849.863

-52.507

597.207

-1.123.658

877.625
-280.417

1.720.865

Exploitatiesaldo
Afwijking

In de begroting werd een tekort geraamd van € 1.123.658. Uiteindelijk is een voordelig resultaat
gerealiseerd van € 597.207. Hiermee is het overschot van 2019 € 1.720.865 groter dan was geraamd.
Ten opzichte van de uitkomsten van 2018 is er een ´verslechtering´ zichtbaar. Het resultaat is ten
opzichte van 2018 met € 280.417 afgenomen. De belangrijkste oorzaken voor het overschot zijn terug
te leiden naar het niet volledig inzetten van de middelen vanuit de bestemmingsreserve
‘onderwijsvernieuwing’, het ontvangen van de aanvullende bekostiging voor onder andere
werkdrukverlichting, het ontvangen van extra gelden vanuit het samenwerkingsverband en het
ontvangen van de afrekening van de loonkosten van het C.T. Storkcollege met Scholengroep
Carmel.
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De resultaten vanaf 2013 waren als volgt:

Rekeningresultaten
Jaar

Resultaat

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-1.030.589
-161.561
49.380
656.735
1.398.142
877.625
597.207

Cumulatief 2013/2019

2.386.939

In de jaren (2013-2019) is een totaal positief resultaat gerealiseerd van € 2.386.939. Het voordelig
jaarrekeningresultaat van 2019 wordt voor het grootste deel toegevoegd aan de algemene reserve
en aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor ‘werkdrukverlichting’.
De gehele voorgestelde resultaatverdeling kan als volgt worden weergegeven:

Voorstel tot resultaatbestemming
Resultaat 2019

597.207

Toe te voegen aan:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve werkdrukvermindering

404.885
466.120
871.005

Te onttrekken aan:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing

0
273.798
273.798

Totaal bestemd resultaat

597.207

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste verschillen tussen de rekening 2019 enerzijds en
de begroting 2019 en de rekening 2018 anderzijds nader gespecificeerd en toegelicht.
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6.3.2 Rekening 2019 versus begroting 2019
Op grond van de onderstaande tabel wordt duidelijk dat het positieve resultaat ten opzichte van
de begroting ad € 1.720.865 met name kan worden toegerekend aan de hoger dan verwachte
baten (€ 1.668.358). De lasten zijn zelfs iets lager dan geraamd (€ 52.507). De baten over 2019 zijn
uiteindelijk 6,42% hoger dan verwacht, terwijl de lasten met 0,19% dalen.
Rekening
2019

Begroting
2019

R2019 vs. B2019
absoluut
relatief

Baten
Rijksbijdragen OCW
Ov erige ov erheidsbijdragen
Werk in opdracht v an derden
Ov erige baten
Financiële baten

26.399.012
315.156
0
940.603
1.338

24.767.591
93.000
0
1.127.161
0

1.631.421
222.156
0
-186.558
1.338

6,59%
238,88%

Totaal baten

27.656.110

25.987.752

1.668.358

6,42%

Lasten
Personele lasten
Afschrijv ingen
Huisv estingslasten
Ov erige lasten
Financiële lasten

20.690.612
1.329.741
1.820.685
3.209.798
8.067

20.357.138
1.286.801
1.632.050
3.835.421
0

333.474
42.940
188.635
-625.623
8.067

1,64%
3,34%
11,56%
-16,31%

Totaal lasten

27.058.903

27.111.410

-52.507

-0,19%

597.207

-1.123.658

Exploitatiesaldo
Afwijking

-16,55%

1.720.865

Baten
Rijksbijdragen (€ 1.631.421 hoger)
De belangrijkste parameters die de hoogte van de rijksbekostiging bepalen zijn het leerlingenaantal,
het aantal scholen en de gemiddelde personele last (GPL) van het onderwijzend en leidinggevend
personeel. De rijksbekostiging wordt per brinnummer (dus per school) berekend.
De belangrijkste oorzaken van de hogere rijksbijdragen kunnen worden verklaard door de
ontvangen aanvullende bekostiging van eind 2019 (‘decembermiddelen’) en de extra ontvangen
middelen van het samenwerkingsverband.
In december 2019 is in het kader van de regeling ‘bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO
2019’ een bedrag ontvangen van ruim € 466.000. Deze bijdrage is een uitvloeisel van het convenant
dat een aantal partijen - waaronder de VO-raad - begin november 2019 met de minister van OCW
heeft gesloten. Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt hiermee eenmalig € 150 miljoen. In het
kader van deze regeling is per leerling een bedrag van € 154,96 ontvangen. De extra middelen
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kunnen de komende jaren worden uitgeven aan bijvoorbeeld meer
werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van
onderwijsinnovatie of maatregelen in verband met arbeidsmarktvraagstukken.

ontwikkeltijd,
zij-instromers,

Bovenop de reguliere bekostiging krijgen schoolbesturen van de overheid bijvoorbeeld ook nog een
bedrag per leerling dat ze kunnen inzetten voor onder meer:
taal en rekenen
wetenschap en techniek
talentontwikkeling
professionalisering
Dit bedrag wordt de prestatiebox genoemd. Ten opzichte van de begroting (€ 295) werd uiteindelijk
per leerling door prijsaanpassingen behoorlijk meer (€ 323,50) ontvangen. Dit geeft in de exploitatie
over 2019 uiteindelijk een voordeel van ruim € 82.000.
In het kader van ‘Passend Onderwijs’ worden via het samenwerkingsverband VO 2302 de
rijksmiddelen ontvangen in het kader van (extra) ondersteuning’ (basisondersteuning en
arrangementen). Geraamd was een bedrag van € 530.000. De uiteindelijke vergoeding was ruim
€ 650.000 hoger en kwam daardoor uit op een bedrag van ruim € 1.180.000. Dit was inclusief een
incidentele nabetaling van ruim € 109.000 vanuit de reserves van het samenwerkingsverband.
Met name als gevolg van vorenstaande oorzaken is over 2019 per saldo een hogere rijksbijdrage
ontvangen van ruim € 1,6 miljoen. De specificatie hiervan kan – deels recapitulerend - als volgt
worden weergegeven:

Rijksbijdragen
Afwijkingen

Bedrag

Lumpsum personeel
Prestatiebox
Lerarenbeurs
Zorgmiddelen
Prestatiesubsidie Voortijdig School Verlaters
Leerplusarrangement
Maatregel 2B VSV Plusklas
Overig subsidies

689.000
82.000
67.000
10.000
43.000
23.000
33.000
34.000

Samenwerkingsverband

650.000
1.631.000

Overige overheidsbijdragen (€ 222.156 hoger)
De belangrijkste oorzaak van deze hogere baten is de bate in verband met diverse projecten:
€ 164.000. Deze projecten worden in de begroting geraamd onder de overige baten. Er is op dit
onderdeel derhalve sprake van een verschuiving. De projecten die in 2019 tot de genoemde bate
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hebben geleid, hebben met name betrekking op het project ‘Impuls Baankansen’ van ’t Genseler
en het project ‘Erasmus+’ op het Bataafs Lyceum en het Montessoricollege Twente.
Overige baten (€ 186.558 lager)
Met name als gevolg van de hierboven vermelde verschuiving zijn de overige baten iets lager dan
begroot.
Lasten
Personele lasten (€ 333.474 hoger)
De personele lasten overschrijden de begroting met € 333.474 (1,64%).
De salariskosten in de begroting 2019 zijn berekend aan de hand van de formatie zoals die binnen
de stichting aanwezig was in oktober 2018. Bij het berekenen van de verwachte salariskosten voor
2019 werd destijds reeds rekening gehouden met de toen bekende natuurlijke uitstroom
(pensionering et cetera). Tevens werd al een inschatting gemaakt van de noodzakelijke formatie en
de daarmee gepaard gaande personele lasten van het nieuwe schooljaar 2019-2020. Uiteindelijk
ontstaat er ten opzichte van de begroting slechts een geringe overschrijding.
Als wordt gekeken naar de lonen en salarissen ten opzichte van de begroting, dan valt op dat deze
lasten € 6 ton hoger zijn dan begroot. Dit mag echter volledig worden toegerekend aan
vervangingskosten wegens ziekte. Tegenover deze extra lasten staan eveneens hogere ontvangsten
vanuit het Risicofonds: € 615.000.
Uiteindelijk worden de hogere personele kosten voor een deel veroorzaakt door de noodzaak tot
het vormen van een tweetal nieuwe personele voorzieningen. Hiervoor was een – niet begrote –
dotatie noodzakelijk van € 131.500.
Huisvestingslasten (€ 188.635 hoger)
De huisvestingslasten zijn uiteindelijk ruim 11,5% hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak
hiervan kan worden gevonden in het aanpassen van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De
dotatie aan de onderhoudsvoorziening was in de begroting van 2019 nog gebaseerd op het ‘oude’
meerjarenonderhoudsplan. Bovendien was er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) beschikbaar voor het C.T. Storkcollege. De beide genoemde
MJOP’s zijn in de loop van 2019 geactualiseerd respectievelijk gereed gekomen. Mede in het licht
van de lopende discussie omtrent de correcte berekening van de hoogte van
onderhoudsvoorziening, is besloten om de dotatie gedurende het jaar te berekenen op basis van
het meest recente MJOP. De dotatie is op grond daarvan opgehoogd met ruim € 166.000 (tot
€ 601.364)
Overige lasten (€ 625.623 lager)
De overige lasten zijn aanzienlijk lager dan begroot.
OSG Hengelo merkt nu net als andere vo-instellingen in Twente de krimp van het aantal leerlingen;
een krimp die in het primair onderwijs een jaar of 10 geleden begon en nu ook het vo heeft bereikt.
Het budget voor PR en marketing is daarom in de loop van het jaar aangepast. Ten opzichte van de
primaire ramingen is in 2019 uiteindelijk bijna € 50.000 meer besteed.
De steeds verdergaande digitalisering is de laatste jaren duidelijk zichtbaar in de snel stijgende
kosten voor licenties. Ook in 2019 werd het geraamde budget hiervoor weer overschreden. De
overschrijding bedroeg uiteindelijk ruim € 60.000.
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Een derde post binnen de ‘overige lasten’ die opvallend is overschreden heeft betrekking op de
‘leer- en hulpmiddelen’ en ‘schoolreizen en culturele activiteiten’. In totaal werden de hiervoor
geraamde budgetten met een bedrag van ruim € 550.000 overschreden. Specifieke bijzonderheden
hierbinnen hebben zich niet voorgedaan. Op basis hiervan zijn de budgetten in de begroting 2020
aangepast.
Ondanks bovenstaande overschrijdingen is het totale budget voor ‘overige lasten’ duidelijk
onderschreden. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de geraamde last ‘projecten’ (lasten die
gedekt worden uit de bestemmingsreserve ‘onderwijsvernieuwing’) niet is gerealiseerd. Hierdoor
ontstaat op dat onderdeel een voordeel ten opzichte van de begroting van ruim € 1 miljoen.
Enerzijds zijn niet alle voorgenomen projecten uitgevoerd, anderzijds zijn de projecten die wel zijn
uitgevoerd, verantwoord onder de reguliere exploitatieposten; Dekking kon derhalve worden
gevonden binnen de reguliere bedrijfsvoering.

6.3.3 Rekening 2019 versus rekening 2018
Het negatieve resultaat van 2019 ten opzichte van de vergelijkende cijfers van 2018 ad € 280.417
wordt veroorzaakt door een toename van de lasten (€ 849.863) en een (minder sterke) toename van
de baten (€ 569.445). De baten in 2019 zijn daarmee 2,10% hoger dan de baten in 2018. De lasten
zijn 3,24% hoger uitgekomen.
Rekening
2019

Rekening
2018

Baten
Rijksbijdragen OCW
Ov erige ov erheidsbijdragen
Ov erige baten
Financiële baten

26.399.012
315.156
940.603
1.338

25.973.351
291.831
817.844
3.639

425.662
23.325
122.760
-2.301

1,64%
7,99%
15,01%
-63,24%

Totaal baten

27.656.110

27.086.665

569.445

2,10%

Lasten
Personele lasten
Afschrijv ingen
Huisv estingslasten
Ov erige lasten
Financiële lasten

20.690.612
1.329.741
1.820.685
3.209.798
8.067

20.011.092
1.171.802
1.910.729
3.109.764
5.653

679.520
157.939
-90.044
100.034
2.415

3,40%
13,48%
-4,71%
3,22%

Totaal lasten

27.058.903

26.209.040

849.863

3,24%

597.207

877.625

Exploitatiesaldo
Afwijking

R2019 vs. R2018
absoluut
relatief

-280.417
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Baten
Rijksbijdragen (€ 425.662 hoger)
De rijksbijdragen zijn in 2019 hoger dan in 2018 (€ 26.399.012 versus € 25.973.351). Een toename
derhalve van 1,64%. Het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 was 117 lager dan het jaar daarvoor
(1 oktober 2017). Uitgaande van die daling zou de verwachting gerechtvaardigd zijn dat ook de
rijksbijdragen dalen. Ruw berekend ‘kost’ een afname van 117 leerlingen ongeveer € 800.000 aan
‘gederfde’ rijksvergoedingen.
Dat er bij de rijksbijdragen uiteindelijk geen sprake is van een daling, maar zelfs van een stijging van
de ontvangen bedragen, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de in december 2019
ontvangen middelen in het kader van de ‘bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’.
In het kader van deze regeling is een bedrag ontvangen van ruim € 466.000. Op grond van de
verstrekte richtlijnen mag deze post niet worden toegerekend aan het kalenderjaar 2020. Het
rekeningresultaat van 2019 wordt hiermee incidenteel dus positief beïnvloed.
Een tweede factor die vermeld moet worden heeft betrekking op de toegekende middelen in het
kader van ‘Passend Onderwijs’. Via het samenwerkingsverband VO 2302 worden rijksmiddelen
ontvangen in het kader van (extra) ondersteuning’ (basisondersteuning en arrangementen). Vorig
jaar werd hiervoor een bedrag ontvangen van in totaal € 871.000. Mede onder invloed van een
incidentele nabetaling van ruim € 109.000 vanuit de reserves van het samenwerkingsverband, is dit
bedrag in 2019 gestegen tot ruim € 1.180.000. Ten opzichte van voorgaand jaar een stijging derhalve
van bijna € 310.000.
Een derde en laatste factor die een rol speelt is de aanpassing van de parameters die een rol spelen
bij het toekennen van de rijksbekostiging. Om cao-aanpassingen en premiestijgingen in de sociale
verzekerings- en pensioenpremies te kunnen financieren past OCW jaarlijks de bedragen in de
bekostiging aan. Ten opzichte van 2018 ontstaat hierdoor in de rijksbekostiging een voordeel van
ruim € 400.000.
Overige baten (€ 122.760 hoger)
De overige baten zijn met name als gevolg van hogere detacheringsbaten (ruim € 75.000 meer dan
in 2018) hoger dan voorgaand jaar.
Lasten
Personele lasten (€ 679.520 hoger)
Als gevolg van de leerlingendaling is het aantal fte’s in de formatie bij OSG Hengelo per 1 augustus
2019 naar beneden toe bijgesteld, waardoor in beginsel ook een lager bedrag aan loonkosten
verwacht zou mogen worden. De doorwerking van hogere sociale verzekeringspremies leidt echter
tot een stijging van de gemiddelde lasten per persoon. Daarnaast heeft ook het toekennen van
periodieken uiteraard een kostprijsverhogend effect. Ondanks de daling van de formatie komen de
totale loonkosten mede daardoor uiteindelijk boven de lasten van 2018 uit: 3,40%.
De post ‘lonen en salarissen’ maakt onderdeel uit van het totaal aan personele kosten. Ten opzichte
van voorgaand jaar zijn deze lonen en salarissen bijna € 500.000 hoger. Een belangrijke oorzaak
hiervan is naast de stijging van de gemiddelde kosten per persoon, ook het gestegen ziekteverzuim.
Tegenover de hiermee gepaard gaande extra (ziekte)lasten staan uiteraard hogere baten uit het
risicofonds: ruim € 250.000.
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Ook hier geldt dat de hogere personele kosten ten opzichte van 2018 voor een deel ook veroorzaakt
worden door de noodzaak tot het vormen van een tweetal nieuwe personele voorzieningen.
Hiervoor was een dotatie noodzakelijk van € 131.500.
Het totale bedrag aan personele kosten werd voorgaand jaar bovendien positief beïnvloed door
een vrijval van een andere personele voorziening ad € 400.000. De incidentele afrekening (bate) die
de personele lasten van 2019 beïnvloedt (€ 320.714; zijnde de afrekening van de loonkosten over het
schooljaar 2018-2019 met Scholengroep Carmel), kon dit voordeel niet geheel evenaren.
Afschrijvingen (€ 157.939 hoger)
De hogere afschrijvingslasten zijn vrijwel bij elke activagroep zichtbaar. Uiteraard vloeien de hogere
afschrijvingskosten voort uit een toename van het bedrag aan (vervangings-) investeringen. De
meest in het oog springende activagroep is hierbij zonder meer de ‘ICT’. Als gevolg van de
investeringen die daarin de laatste jaren (2017-2019) hebben plaats gevonden in combinatie met
de relatief korte afschrijvingsduur, leidt dit tot een stijging van de afschrijvingskosten van € 114.000
ten opzichte van 2018.
Huisvestingslasten (€ 90.044 lager)
Rekening houdende met het feit dat de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2019 aanzienlijk
hoger is dan de dotatie over 2018, is een uiteindelijke daling op dit onderdeel opvallend.
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2019 gebaseerd op het meest recente meerjarenonderhoudsplan. Tevens wordt ingaande 2019 gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening voor het
C.T. Storkcollege. Als gevolg van deze beide oorzaken is de dotatie in 2019 ruim € 176.000 hoger dan
in 2018.
Dat er uiteindelijk sprake is van een daling komt doordat er ten opzichte van 2018 minder kosten zijn
gemaakt voor schoonmaken en energie. De lagere kosten voor schoonmaken (€ 71.000) vloeien
voort uit een nieuw schoonmaakcontract dat tot stand is gekomen uit een traject van Europese
aanbesteding. De lagere energiekosten zijn met name zichtbaar bij ‘gas’. De doorwerking van de
nieuwbouw van het C.T. Storkcollege speelt hierin een rol, maar ook de installatie van zonnepanelen
heeft reeds een positieve invloed op het gasverbruik. Een derde oorzaak is er in gelegen dat in 2018
rekening werd gehouden met een afrekening van ‘gas’ met scholengroep Carmel ad € 26.000. In
2019 bleek opname hiervan niet noodzakelijk te zijn, waardoor dit bedrag in 2019 weer is afgeboekt
en het resultaat daarmee nu in positieve zin beïnvloed.
Een laatste factor die vermeld mag worden is dat er in 2018 veel kosten zijn gemaakt (€ 65.000) voor
de verhuizing van het C.T. Storkcollege.
Overige lasten (€ 100.034 hoger)
Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de kosten voor boeklicenties en werkboeken aanzienlijk
gestegen. In 2019 werd hieraan bijna € 328.000 meer uitgegeven. Op de budgetten ‘advieskosten’
(€ 140.000), ‘PR en marketing’ (€ 79.000) en ‘schoolreizen c.a.’ (€ 74.000) werd uiteindelijk veel minder
uitgegeven, waardoor uiteindelijk de overschrijding van de overige lasten ten opzichte van het
voorgaande jaar beperkt bleef tot ruim € 100.000.
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6.4

Treasury

6.4.1 Algemeen
Treasury kan worden omschreven als “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële
posities en de hieraan verbonden risico’s”. Treasury ontwikkelt zich bij onderwijsinstellingen nog
steeds. Belangrijke redenen daarvoor zijn met name de ontwikkelingen op de geld- en
kapitaalmarkten, de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten en de voortschrijdende
professionalisering die van de treasury in het algemeen wordt
geëist. Treasury is een belangrijk instrument geworden en krijgt
daardoor steeds meer bestuurlijke betekenis. Het bestuur heeft
daarom zorg gedragen voor een verantwoordelijke en
professionele inrichting van de treasuryfunctie. Een bindend kader
hiertoe is in de Regeling ‘Beleggen en belenen” weergegeven die
sinds 2001 van kracht is. In 2010 en 2016 is deze regeling deels
herzien en geactualiseerd.
OSG Hengelo beschikt over een treasurystatuut dat in 2019 is
geactualiseerd.
OSG Hengelo heeft tot op heden nog nooit leningen afgesloten.
De beleggingen kennen een laag risico. De gelden worden in het
kader van risicospreiding belegd bij een drietal grote
‘systeembanken’.
Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk
rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in
de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk werd in 2019
invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van diverse (internet)spaarrekeningen.
Het financiële beleid en het beheer van OSG Hengelo is dienstbaar aan het realiseren van de
publieke doelstellingen, en is daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit. OSG
Hengelo voert het vermogensbeheer (de uitvoering van het treasurybeleid en de treasuryfunctie) uit
in eigen beheer. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nummer WJZ/800938 (6670), houdende regels
voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het
aangaan van verbintenissen door financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016).
De uitvoering van het treasurybeleid en de treasuryfunctie behoort tot de verantwoordelijkheid van
het Bestuur. OSG Hengelo heeft het beleid de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen.

6.4.2 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is in de jaarrekening opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat het saldo aan
liquide middelen in 2019 is toegenomen met € 608.000 (in 2018 was er nog sprake van een
aanzienlijke afname van € 1.538.343; met name als gevolg van investeringen in het C.T. Stork
College). De toename in 2019 kan door middel van een vereenvoudigd kasstroomoverzicht als volgt
worden gespecificeerd:
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2019
(- = nadelig)
Rekeningresultaat (excl. rente) 2019

604.000

Afschrijv ingen (w el kosten; geen uitgav en)
1.330.000
I nv esteringen (w el uitgav en; geen kosten)
-1.313.000
Afname 'Vorderingen' (debiteuren hebben meer 'betaald')
-450.000
Toename 'Kortlopende schulden' (minder crediteuren zijn betaald) 163.000
Mutatie v oorzieningen (w el kosten; geen uitgav en)
281.000
Ontv angen rente
-7.000
4.000
608.000

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12

7.116.000
7.724.000
608.000

De toename van de liquide middelen mag voor een belangrijk deel worden toegerekend aan de
in december 2019 ontvangen middelen in het kader van de bijzondere en aanvullende bekostiging
PO en VO 2019’: € 466.120.
De liquiditeitspositie van OSG Hengelo is ultimo 2019 goed. Zoals blijkt uit de meerjarenbalans
(continuïteitsparagraaf) zal het saldo aan liquide middelen de komende jaren naar verwachting wel
dalen (van € 7,7 miljoen in 2019 naar € 4,7 miljoen in 2024). Hieraan ten grondslag liggen bewuste
beleidsmatige keuzes om gelden weer terug in het onderwijs te laten vloeien. Deels hebben deze te
maken met de verwachte krimp van het leerlingenaantal, voor een deel bijvoorbeeld ook met
voorgenomen toekomstige investeringen.

Totaaloverzicht

INVESTERINGEN

Gebouwen aanpassingen (30 jaar)
Gebouwen aanpassingen (10 jaar)
Meubilair
Machines VMBO
Leer- en hulpmiddelen
Hardware
Software
Apparatuur en machines
Inrichting
Werkboeken
Nieuwe boeken
Vervoermiddelen

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

140.000
270.000
150.000
0
10.000
177.500
0
35.000
60.000
58.000
319.000
0

0
344.893
150.000
30.000
10.000
320.000
0
35.000
0
58.000
287.986
0

0
351.790
150.000
50.000
10.000
237.500
0
35.000
0
58.000
252.863
15.000

0
358.826
150.000
0
10.000
207.500
0
35.000
0
58.000
245.658
0

0
366.003
150.000
0
10.000
460.000
0
35.000
0
58.000
237.090
0

140.000
1.691.512
750.000
80.000
50.000
1.402.500
0
175.000
60.000
290.000
1.342.597
15.000

1.219.500

1.235.878

1.160.153

1.064.984

1.316.093

5.996.609

In de bovenstaande investeringsbegroting is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen en
investeringswensen gericht op de veranderende maatschappij. In het Meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) zijn de gebouwen bovendien geschouwd op de reguliere onderhoudsregels. De
onderwijsgebouwen in de 21e eeuw vragen een andere, meer flexibele, inrichting. Eigentijds gebruik
van onderwijsgebouwen betekent ook dat aanpassingen in een ander licht komen te staan. Dit
vraagt om meer investeringen om de school aan te passen aan de maatschappelijke omgeving en

Pagina 55

Jaarrekening

het hedendaagse onderwijs en de daarbij behorende kwaliteitseisen. Gekeken wordt naar het
bouwkundig aanpassen van ruimtes binnen de bestaande huidige panden om extra capaciteit te
creëren. Met het oog op de krimp zal hiermee externe huisvesting kunnen worden afgebouwd. Ook
duurzame huisvesting is één van de speerpunten van het facilitaire beleid.

6.4.3 Financiering
De functie van het eigen vermogen van OSG Hengelo is
vierledig en wordt in het hiernaast staande diagram
weergegeven.
Het aanwezige eigen vermogen van OSG Hengelo heeft
altijd een financieringsfunctie, maar kent daarnaast nog
een drietal andere functies:
Bufferfunctie
De bufferfunctie is eigenlijk de belangrijkste functie van
het eigen vermogen. Reserves zijn één van de
instrumenten om risico’s af te dekken. Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit
van OSG Hengelo: de middelen die kunnen worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Naast
de reserves zijn dit langlopende voorzieningen en ruimte op de begroting. De verhouding tussen
weerstandscapaciteit en risico’s is het weerstandsvermogen. Dit is het vermogen van OSG Hengelo
om financiële tegenvallers op te vangen teneinde de onderwijstaken te kunnen voortzetten.
Bestedingsfunctie
OSG Hengelo heeft de mogelijkheid geld te sparen om het vervolgens uit te geven. Als de
bestemming van een reserve uiteindelijk ‘consumptieve uitgaven’ betreft, wordt gesproken over een
reserve met een bestedingsfunctie.
Inkomensfunctie
Renteopbrengsten voortvloeiende uit reserves kunnen op verschillende manieren worden besteed.
Ten eerste kunnen de rentebaten aan het eigen vermogen worden toegevoegd (voor een deel
wellicht noodzakelijk om te zorgen voor koopkrachthandhaving). Daarnaast kan de rente zowel
incidenteel als structureel worden gebruikt als dekking in de begroting. Er is sprake van reserves met
een inkomensfunctie wanneer de rente structureel wordt gebruikt als dekkingsmiddel. Deze reserves
kunnen niet voor iets anders worden gebruikt. Bij een besluit dit toch te doen zal het ontstane
dekkingstekort op de begroting moeten worden opgevangen door aanvullende inkomensstromen
of bezuinigingen op de uitgaven. De reserves van OSG Hengelo worden hiervoor niet gebruikt.
Voor een verdere uiteenzetting ten aanzien van het eigen vermogen en een aantal zaken die
daarmee annex zijn, wordt tevens verwezen naar de continuïteitsparagraaf.
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7

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Schoolbesturen moeten in het bestuursverslag een continuïteitsparagraaf opnemen, waarin de
financiële situatie van het bestuur wordt verantwoord aan de hand van een aantal vastgestelde
onderwerpen. Ook in toekomstige jaarverslagen zal een dergelijke paragraaf verplicht zijn. Dit past
in een trend om in het jaarverslag niet alleen te rapporteren over het handelen in het verleden, maar
ook aandacht te besteden aan de continuïteit van de organisatie in de toekomst.
Corona-crisis
De uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) heeft op de hele wereld een flinke impact. In het
onderwijs in het algemeen en bij OSG Hengelo in het bijzonder is dat niet anders. Het onderwijsproces
wordt door de scholen vanaf 16 maart 2020 op afstand vormgegeven. Bizarre omstandigheden
waarbij bij alle medewerkers een beroep wordt gedaan op inventiviteit, maar ook op flexibiliteit.
OSG Hengelo verwacht dat door de coronacrisis de leerprestaties van leerlingen wellicht toch in
enige mate negatief beïnvloed worden. De financiële gevolgen van de crisis voor het onderwijs zijn
moeilijk in te schatten, maar zijn naar verwachting niet materieel. OSG Hengelo verwacht zeker geen
liquiditeitsproblemen en verwacht ook geen significante impact op het exploitatieresultaat 2020. Wel
zal de invloed van de crisis mogelijk merkbaar zijn in de schoonmaaklasten en wellicht ook in de
overige huisvestingslasten (meer ruimtebehoefte wellicht om les te geven en daarbij de afstandsvoorschriften in acht te blijven nemen) en personele lasten (ziekteverzuim). Of en in welke mate hier
ook additionele financiering tegenover zal staan is op dit moment nog onzeker.
Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle
werkzaamheden van stichting OSG Hengelo waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn, ook in
de toekomst kunnen worden voorgezet; het zogenaamde continuïteitsbeginsel. Voor de aanpak
van Covid-19 kijkt stichting OSG Hengelo ook wat de stichting, aanvullend op de landelijk
maatregelen van het Rijk, zelfstandig nog kan doen. OSG Hengelo streeft naar een zo adequaat
mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit
van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Gezien de wijze
waarop in Nederland het onderwijs wordt gefinancierd, heeft de Corona-crisis geen gevolgen voor
de continuïteit van de stichting en vindt de waardering van alle posten in de jaarrekening daarom
plaats op basis van 'going-concern'.

7.1

Kengetallen

Leerlingenaantal
De scholen van OSG Hengelo liggen in een krimpgebied (het primair onderwijs in de regio is de
laatste jaren ook al sterk gekrompen). Daarnaast is het marktaandeel van OSG Hengelo de laatste
jaren ook iets gedaald. Het gevolg van het bovenstaande is dat naar verwachting het aantal
leerlingen de komende jaren aanzienlijk zal dalen.
Het aantal leerlingen neemt op basis van de prognoses af van 2.847 in 2019-2020 tot 2.210 leerlingen
in 2023-2024. Een daling derhalve van circa 22,4%. Deze daling van het leerlingenaantal brengt
uiteraard met zich mee dat er minder inkomsten van het Rijk worden ontvangen. OSG Hengelo
focust zich daarom op een flexibilisering van de kosten (met name op het gebied van personeel).
Dit vraagt om strategische formatieplanning. Middelen uit de bestemmingsreserve krimp zullen
worden aangewend om het personeelsbestand kwalitatief in stand te houden.
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Het verwachte verloop van het aantal leerlingen kan voor de komende jaren als volgt worden
gepresenteerd:

Ontwikkeling van het aantal leerlingen
Brinnr.

20CS
20CS
20CS
23EJ

Leerlingen MJP per 1-10

Naam

2019

2020

2021

2022

2023

Bataafs Lyceum
Montessoricollege
C.T. Storkcollege
t Genseler

789
1.507
350
201

733
1.410
298
210

634
1.244
307
195

585
1.181
289
198

560
1.170
289
191

Totaal

2.847

2.651

2.380

2.253

2.210

Formatie
De toekomst laat ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de scholen dus een
continue krimp zien. Aangezien de onderwijsbekostiging voor het belangrijkste deel is gebaseerd op
het aantal leerlingen, betekent dit dat komende jaren minder rijksbijdragen zullen worden
ontvangen. Uiteraard heeft de daling van de rijksbijdragen consequenties voor de begroting 2020
en het Meerjarenperspectief (MJP) van de stichting. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet
gemonitord en er worden tijdig adequate beleidsmatige maatregelen getroffen.
Het verwachte verloop van personeel kan uitgedrukt in fte’s als volgt worden weergegeven:

Personeel

2019

2020

2021

2022

2023

Directie
Personeel primair proces (OP)
Ondersteunend personeel (OOP)

6,1
199,2
63,2

5,6
181,3
57,6

5,6
161,9
51,4

5,6
152,8
48,5

5,6
149,7
47,5

Totaal

268,6

244,5

218,9

206,9

202,8

(in fte's)

(Formatie einde jaar)

Leerlingenaantallen komende jaren

2.847

2.651

2.380

2.253

2.210

(Aantallen per teldatum)

7.2

Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2024

De begroting 2020 sluit met een negatief saldo van € 527.653. Het meerjarenperspectief (MJP 20212024) laat een wisselend beeld zien. In 2021 en 2022 lopen de tekorten naar verwachting op tot bijna
€ 730.000, maar doordat vanaf dat jaar naar verwachting het aantal leerlingen minder hard gaat
dalen (de daling zet overigens ook daarna wel gewoon door), loopt het tekort daarna snel terug.
OSG Hengelo kiest er bewust voor het aanpassen van de formatie getemporiseerd toe te passen,
zodat de kwaliteit van het onderwijs kan worden gegarandeerd. De goede vermogenspositie maakt
deze keuze ook mogelijk. Ondanks de dalende inkomsten zorgt OSG Hengelo er voor dat het

Pagina 58

Jaarrekening

onderwijsaanbod gevarieerd, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft. Daarnaast blijft innoveren
en samenwerken noodzakelijk.

Begroting 2020 en Meerjarenperspectief 2021-2024
Begroting
2020

Begroting
2021

Baten
Rijksbijdragen OCW
24.161.811
Ov erige ov erheidsbijdragen
55.024
Werk in opdracht v an derden
0
Ov erige baten
910.325
Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Afschrijv ingen
Huisv estingslasten
Ov erige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten
en lasten

Exploitatiesaldi

Begroting
2022

22.370.943
8.233
0
845.137
25.127.160

19.726.011
1.294.028
1.680.494
2.954.280

Begroting
2023

20.368.108
8.233
0
771.097
23.224.313

18.109.206
1.199.487
1.665.981
2.876.492

Begroting
2024

19.674.891
8.233
0
752.782
21.147.438

16.316.251
1.127.060
1.645.664
2.787.435

18.979.114
8.233
0
730.097
20.435.907

14.981.423
1.081.108
1.645.664
2.765.871

19.717.445

14.374.965
1.037.864
1.645.664
2.738.175

25.654.813

23.851.166

21.876.409

20.474.065

19.796.668

-527.653

-626.852

-728.971

-38.158

-79.224

0

0

0

0

0

-527.653

-626.852

-728.971

-38.158

-79.224

De noodzaak van het (meerjarig) blijven vinden van de balans tussen ambities, financiën en de
benodigde capaciteit om de gestelde doelen te behalen, blijft de komende jaren onverminderd
aandacht vragen.
Op grond van deze geprognosticeerde exploitatieresultaten en rekening houdende met het
meerjareninvesteringsplan inzake gebouwen, meubilair, leermiddelen en ICT en het
meerjarenonderhoudsplan kunnen voor de komende jaren de volgende balansprognoses worden
gepresenteerd:
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Balans OSG Hengelo MJP
ACTIVA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

I mmateriële activ a
Materiële activ a
Financiële activ a

0
5.970.180
0

0
5.895.652
0

0
5.932.045
0

0
5.965.137
0

0
5.949.013
0

0
6.227.242
0

Totaal vaste activa

5.970.180

5.895.652

5.932.045

5.965.137

5.949.013

6.227.242

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

0
852.210
0
7.723.758

0
803.657
0
6.944.317

0
748.330
0
6.156.564

0
671.831
0
5.238.102

0
635.982
0
5.180.418

0
623.843
0
4.758.306

Totaal vlottende activa

8.575.968

7.747.974

6.904.893

5.909.933

5.816.400

5.382.149

14.546.148

13.643.627

12.836.938

11.875.070

11.765.413

11.609.391

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8.642.390
2.466.452
0

8.114.737
2.287.415
0

7.487.885
2.330.736
0

6.758.914
2.406.389
0

6.720.756
2.479.486
0

6.641.532
2.451.646
0

11.108.842

10.402.152

9.818.621

9.165.303

9.200.242

9.093.178

Vlottende passiv a

3.437.306

3.241.474

3.018.317

2.709.768

2.565.171

2.516.213

Totaal vlottende passiva

3.437.306

3.241.474

3.018.317

2.709.768

2.565.171

2.516.213

14.546.148

13.643.627

12.836.938

11.875.070

11.765.413

11.609.391

Vaste activa

Vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen v ermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

De komende jaren blijven de materiële vaste activa gehandhaafd rond het niveau van 2019: circa
€ 5,9 miljoen. Pas in 2024 wordt hierin een substantiële stijging verwacht. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de voorgenomen investering in dat jaar in ICT. Van de investeringen in de komende
jaren kan het volgende overzicht worden verstrekt:
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Totaaloverzicht
INVESTERINGEN

Gebouwen aanpassingen (30 jaar)
Gebouwen aanpassingen (10 jaar)
Meubilair
Machines VMBO
Leer- en hulpmiddelen
Hardware
Software
Apparatuur en machines
Inrichting
Werkboeken
Nieuwe boeken
Vervoermiddelen

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

140.000
270.000
150.000
0
10.000
177.500
0
35.000
60.000
58.000
319.000
0

0
344.893
150.000
30.000
10.000
320.000
0
35.000
0
58.000
287.986
0

0
351.790
150.000
50.000
10.000
237.500
0
35.000
0
58.000
252.863
15.000

0
358.826
150.000
0
10.000
207.500
0
35.000
0
58.000
245.658
0

0
366.003
150.000
0
10.000
460.000
0
35.000
0
58.000
237.090
0

140.000
1.691.512
750.000
80.000
50.000
1.402.500
0
175.000
60.000
290.000
1.342.597
15.000

1.219.500

1.235.878

1.160.153

1.064.984

1.316.093

5.996.609

Meest opvallende aan de debetzijde van de meerjarenbalans is verder de afname van de liquide
middelen. Deze afname wordt uiteraard veroorzaakt door de geraamde negatieve
rekeningresultaten voortkomende uit het meerjarenperspectief. Deze resultaten zorgen er ook voor
dat het eigen vermogen de komende jaren terugloopt van ruim € 8,6 miljoen per 31 december 2019
naar ruim € 6,6 miljoen per ultimo 2024.

7.3

Rapportage aanwezigheid
controlesysteem

en

werking

van

het

risicobeheersings-

en

Het risicobeheersingssysteem kan niet los worden gezien van het weerstandsvermogen.
“De omvang van het weerstandsvermogen is een maat voor de ‘robuustheid’ van de
exploitatie van OSG Hengelo. Dit is van belang wanneer zich er een financiële
tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden
voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen”.

De essentie in dezen is dat OSG Hengelo zich zelf dient af te vragen hoeveel vermogen ze nodig
heeft om de continuïteit en efficiency van de activiteiten te kunnen waarborgen. Deze paragraaf
bevat daarom onder andere een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en van de risico's.
Nadat de risico’s in beeld zijn gebracht, kan de weerstandscapaciteit worden berekend. De risico’s
kunnen vervolgens aan de weerstandscapaciteit worden gerelateerd. Het weerstandsvermogen is
tenslotte de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die de stichting loopt.
Het vorenstaande kan modelmatig als volgt worden vormgegeven:
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Relatie risico’s en weerstandscapaciteit
Risico’s

Weerstandscapaciteit

Demografisch
(leerlingenkrimp)
Economisch
Politiek
Juridisch
Et cetera

Reserves
Ruimte op de
begroting
Langlopende
voorzieningen

Flexibiliteit

Samenloop van risico’s

Weerstandsvermogen

7.3.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Doordat onderwijsactiviteiten worden ondernomen wordt een veelheid aan risico`s gelopen. In het
kader van bestuurlijke transparantie is het daarom verstandig, dat risico`s in kaart gebracht worden.
Dit stelt als randvoorwaarde dat de stichting in staat moet zijn om het proces van identificatie,
analyse en beheersing van risico`s goed te doorlopen. Door effectief risicomanagement te bedrijven
is de stichting zowel in staat om bestuurlijke transparantie te garanderen, als ook de bedrijfsvoering
efficiënter te doen verlopen. Dit maakt dat risicomanagement middelen kan opleveren; middelen
die weer ten goede kunnen komen aan de kerntaak van de stichting: het faciliteren van het geven
van goed onderwijs.
De risico’s worden hier in zijn algemeenheid benoemd. Het gaat daarbij om risico’s waarvoor nog
geen maatregelen getroffen zijn, maar die, mochten deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen, van
materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de stichting. Voor het dekken
van deze risico’s is een financiële buffer noodzakelijk.
In onderstaande figuur wordt een belangrijk aantal van de terreinen waarop risico’s worden gelopen
in beeld gebracht:
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Krimp

Ten aanzien van de schaderisico’s geldt dat het belangrijkste deel hiervan is verzekerd. Hierbij wordt
het risico op het optreden van schade afgewenteld op de verzekeraar. Uiteraard staat hier
premiebetaling tegenover. Voor overige risico’s van te verwachten verplichtingen of verliezen
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten worden voorzieningen getroffen. Deze
voorzieningen vormen een onderdeel van het vreemd vermogen en zijn daarom niet vrij inzetbaar
De volgende risico’s kunnen worden aangemerkt als risico’s die (voor een belangrijk deel) niet
beheersbaar zijn en niet (altijd tijdig) voorzien kunnen worden:
Fluctuatie in leerlingenaantallen (krimp wordt vertaald in het meerjarenperspectief).
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten.
Instabiliteit in de bekostiging / onvolledige indexatie van de bekostiging.
Aan deze drie risico’s wordt een algemeen ‘restrisico’ toegevoegd. Dit restrisico omvat alle risico’s
die niet hoog genoeg (of onvoldoende kwantificeerbaar) zijn voor het berekenen van een
individueel risicopercentage, maar die cumulatief wel een buffer rechtvaardigen.
De commissie ‘Don’ is in haar eindrapportage gekomen tot een globale kwantificering van de
financiële buffer waarover een onderwijsinstelling zou moeten kunnen beschikken, afhankelijk van
onderwijssector en grootteklasse (uitgedrukt in procenten van de totale jaarlijkse baten van de
instelling). Voor het voorgezet onderwijs komt de commissie ‘Don’, rekening houdende met de
omvang, uit op een percentage van 10%.
Op basis van de genoemde berekeningssystematiek kan voor OSG Hengelo het werkelijke
percentage worden bepaald op 31% (stand per ultimo 2019):
Jaarrekening

Eigen vermogen
Baten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.224.446
20.668.128

5.063.302
21.356.463

5.112.682
22.796.370

5.769.417
25.305.453

7.167.559
27.165.009

8.045.183
27.086.665

8.642.390
27.656.110

25%

24%

22%

23%

26%

30%

31%

(standen van het eigen vermogen zijn na de resultaatverdeling)
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Het berekende percentage ligt ruim boven de minimale buffer die de commissie ‘Don’ heeft gesteld.
Op grond daarvan is de conclusie dat het weerstandsvermogen van OSG Hengelo voldoende is.
Als meest risicovolle aspect wordt voor OSG Hengelo de ontwikkeling van het aantal leerlingen
ingeschat. Er is de komende jaren sprake van verder dalende leerlingenaantallen. 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. Leerlingstromen kunnen ook wijzen
op de effecten van de op handen zijnde krimp die in deze regio zijn intrede heeft gedaan.
Onderstaand wordt nog een overzicht gegeven van een aantal overige risico’s en onzekerheden
voor OSG Hengelo, welke van invloed zullen zijn op het beleid in 2020.
Realisering taakstellingen scholen
In de meerjarenbegroting 2020-2024 worden taakstellingen aan de scholen opgelegd om
uiteindelijk weer 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 daarom ook komende
jaren weer worden uitgegaan van het ‘t=1’-principe.
Onzekere bekostiging rijksoverheid
De bekostiging van de rijksoverheid blijft achter bij de stijgende kosten in het voortgezet
onderwijs. De effecten van de invoering van de vereenvoudigde bekostiging in combinatie
met de leerlingendaling vormen daarbij een risico (op dit moment ziet het er overigens naar
uit dat OSG Hengelo een klein voordeel heeft bij de nieuwe bekostiging).
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 de 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. Dit vergt een
kritisch professionele houding van onze medewerkers om zo gezamenlijk te komen tot een
verhoging van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.
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. Tevens moet dit passen binnen de financiële ruimte. Een risico is dat wij als organisatie
onvoldoende vermogen hebben om de onderwijsvernieuwing op een juiste manier tot stand
te brengen.
Ontwikkeling loonkosten
Naar verwachting zullen de werkgeverslasten, mede als gevolg van stijgende sociale
verzekeringspremies, de komende jaren stijgen. De compensatie voor deze stijging wordt
gerelateerd aan de stijging van de werkgeverslasten in de marktsector. In het verleden waren
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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.
Huisvesting
OSG Hengelo is verantwoordelijk voor goede en veilige huisvesting voor haar leerlingen, die
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 daarbij echter een risico.
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. 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 hiervoor niet toereikend.
AVG / datalek
Om te voldoen aan de AVG-wetgeving en de risico’s zoveel mogelijk te beperken hebben wij
een functionaris binnen onze Stichting aangesteld als interne kartrekker van het AVG-beleid.
Deze kartrekker (Privacy Officer) heeft kennis van het thema privacy binnen OSG Hengelo. Een
dataregister is opgezet en wordt onderhouden door de Privacy Officer. Daarnaast heeft het
afgelopen jaar veel aandacht gelegen op het vergroten van de bewustwording bij het
personeel. Een externe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld om periodieke audits
uit te voeren om het interne informatiebeveiligings- en privacybeleid te toetsen. Al deze
maatregelen hebben tot doel de regelgeving uit de AVG na te leven en de kans op een
datalek te minimaliseren.
Onderhoudskosten
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gaan uit van het gelijkmatig opbouwen van de
voorziening groot onderhoud per gebouw én
per
onderhoudscomponent
tussen
de
momenten van het uitvoeren van het groot
onderhoud (onderhoudscyclus). De grootste
groep besturen, waaronder OSG Hengelo, die
gebruik maakt van een voorziening groot
onderhoud hanteert echter een methodiek
waarbij
de
kosten
over
het
gehele
onderhoudsplan van de onderwijspanden (en
niet per component) worden bepaald en deze
vervolgens wordt gedeeld door de looptijd van
het onderhoudsplan. Indien de door OSG
gevolgde systematiek zou moeten worden
aangepast, heeft dat een negatief effect op
het eigen vermogen van ruim € 3,1 miljoen.
Hoewel
door
deze
aanpassing
de
daadwerkelijke uitgaven aan groot onderhoud
niet zullen toenemen, is het effect op het eigen
vermogen groot. De Raad voor de
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jaarverslaggeving kan zich daarom vinden in een tijdelijke aanpassing van de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs voor de verslagjaren 2018 tot en met 2020. Voor deze jaren kan
de ‘oude’ systematiek van doteren nog worden toegepast. OSG Hengelo maakt daarom – in
afwachting van de definitieve voorwaarden – ook voor 2019 nog gebruik van de
overgangsregeling.
Modernisering van de bekostiging
Een aspect dat in dit kader bovendien niet mag worden vergeten, betreft de risico’s die
gepaard gaan met de voornemens van het Rijk om over een aantal jaren (waarschijnlijk vanaf
1 januari 2022) de bekostigingssystematiek rigoureus aan te passen (te vereenvoudigen). Er zal
vanaf die datum naar verwachting worden gerekend met 4 parameters (momenteel zijn dat
er nog 42):
 een vaste voet voor een hoofdvestiging (ca. € 220.000),
 een vaste voet voor een nevenvestiging (ca. € 170.000),
 een bedrag per leerling voor het algemeen vormend onderwijs (ca. € 6.800) en
 een bedrag per leerling in het praktijkonderwijs een leerling in de bovenbouw van het
voorbereidend beroepsonderwijs (ca. € 7.700).
Vereveningseffecten (oude minus nieuwe systematiek) zullen
naar verwachting in de eerste 4 jaar gerekend vanaf 2022
gedeeltelijk en afbouwend worden gecompenseerd (80% in
het eerste jaar, 60% in het tweede jaar, 40% in het derde jaar
en 20% in het vierde jaar). Verder is er een motie aangenomen
waarin de Tweede Kamer aangeeft, dat laatste scholen in de
regio moeten worden ondersteund.
Het ministerie van OCW heeft op haar website een rekentool
geplaatst waarmee schoolbesturen een indicatie kunnen
krijgen van de financiële gevolgen van de nieuwe bekostiging.
De huidige berekeningen zijn gebaseerd op de teldatum van
1 oktober 2018. De resultaten die uit deze berekening
voortvloeien, laten zien dat de invloed van de nieuwe
bekostiging op de rijksbijdragen voor OSG Hengelo
waarschijnlijk ‘beperkt’ is. Op basis van deze rekentool heeft
de modernisering op dit moment een klein positief effect.
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7.3.2 Beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
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. Ook in 2020 zal verder gewerkt worden aan ICTtoepassingen voor het inrichten van managementdashboards met realtime stuurinformatie, het
sturen op risico’s door het structureel inbedden van risicomanagement in de planning- en
controlcyclus en het verder digitaliseren van workflows en processen. In 2018 en 2019 is uitvoering
gegeven aan het AVG beleid binnen de organisatie.
Gedurende het jaar 2020 zal - conform hetgeen ook in voorgaande jaren reeds gebruikelijk was - de
werkelijke ontwikkeling nauwgezet worden gevolgd.
De daartoe opgezette planning- en controlcyclus moet het mogelijk maken om tijdig ontwikkelingen
te signaleren en daarop te anticiperen, zodat middelen efficiënt ten behoeve van een optimaal
onderwijsproces kunnen worden aangewend. Een volwaardige cyclus vereist een terugkoppeling
van de financiële raming met de inhoudelijke doelstellingen. Bij de toetsing en controle achteraf
dienen op een soortgelijke wijze de financiële afrekening en de inhoudelijke realisatie met elkaar in
verband gebracht te worden.

Meerjarenraming

7.4

Begroting

Managementrapportages

Jaarrekening

Weerstandscapaciteit

Een precies sluitende begroting zonder dat weerstandscapaciteit in welke vorm dan ook aanwezig
is, leidt er toe dat elke tegenvaller (ongeacht de omvang), een probleem oplevert. Het
onderwijskundig beleid staat op dat moment direct onder druk. Een buffer in de vorm van
weerstandscapaciteit is daarom wenselijk. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die
kunnen worden ingezet om optredende tegenvallers op te kunnen vangen: naast de reserves is dit
de eventuele ruimte op de begroting. Wanneer de weerstandscapaciteit zich op precies het
gewenste niveau bevindt, leidt een financiële tegenvaller uiteraard onmiddellijk tot een te lage
weerstandscapaciteit.
Bij nieuw optredende risico’s moet de weerstandscapaciteit worden verhoogd, bij het vervallen van
risico’s kan de weerstandscapaciteit worden verlaagd. Er ontstaat dus een dynamisch geheel. Het
tempo waarin het aanpassen van de weerstandscapaciteit gebeurt, is afhankelijk van de flexibiliteit
van de stichting. Sommige kostenposten kunnen snel worden omgebogen, andere (bijvoorbeeld
afschrijvingen) pas op langere termijn. Bij samenloop van tegenvallers kan in principe een groot deel
van de weerstandscapaciteit in korte tijd verloren gaan. Bij elkaar snel opvolgende tegenvallers
ontbreekt daarbij de tijd om de verloren gegane weerstandscapaciteit weer op te bouwen.

Pagina 67

Jaarrekening

Het door OSG Hengelo gevoerde beleid ten aanzien van de weerstandscapaciteit is onveranderd
ten opzichte van voorgaande jaren. De weerstandscapaciteit is onder te verdelen in incidentele en
in structurele weerstand. Beide onderdelen worden toegelicht.
Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit betreft het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van onderwijstaken op het geldende niveau. Inzet
van de incidentele middelen is alleen noodzakelijk als het bestuur hiervoor geen budget op de
begroting heeft geautoriseerd. Dit vereist daardoor altijd een bestuursbesluit. De incidentele
weerstandscapaciteit wordt bepaald door de stand van de algemene reserve en van de
bestemmingsreserves. Van de bestemmingsreserves ligt de bestedingsrichting in meer of mindere
mate vast. Het bestuur kan echter de bestedingsrichting van de bestemmingsreserves – indien
noodzakelijk - wijzigen.
Ook stille reserves maken onderdeel uit van de incidentele weerstandscapaciteit. Met stille reserves
worden activa bedoeld die niet tegen de (hogere) marktwaarde op de balans worden
gewaardeerd. Hierbij kan worden gedacht aan directeurswoningen of aan in bezit zijnde aandelen.
Stille reserves bestaan alleen in die gevallen waarbij deze activa direct verkoopbaar zijn en dus niet
noodzakelijk zijn voor de directe uitvoering van onderwijskundige taken. Dergelijk reserves komen bij
OSG Hengelo op dit moment niet voor.
In de volgende tabel wordt de incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van eigen vermogen
op 31 december 2019 (nog voor de resultaatverdeling van 2019) weergegeven.
Omschrijving
Algemene reserve
Algemeen
algemene reserve

(bedragen x € 1)

5.219.328
5.219.328

Bestemmingsreserves
Publiek
Onderwijsvernieuwing
Krimp
Nieuwbouw VMBO
Nieuwbouw 't Genseler
Bapo
Privaat
Schoolfonds

876.332
380.000
756.907
463.843
26.078
322.695
2.825.855

Bestemmingsfondsen
Publiek
Privaat
-

0
0
0

Rekeningresultaat
Resultaat 2019
Totale incidentele weerstandscapaciteit

597.207
8.642.390

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen worden
om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de
uitvoering van bestaande onderwijstaken over meerdere jaren. De structurele weerstandscapaciteit
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zou kunnen bestaan in een in de begroting opgenomen bedrag voor ‘onvoorzien’. Bij OSG Hengelo
is een dergelijk post echter niet aanwezig.

7.5

Weerstandsvermogen

Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen naast weerstandscapaciteit en risico’s als
zodanig ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit
van de organisatie en om de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen. Op zichzelf genomen kleine
risico’s kunnen door toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep
op de weerstandscapaciteit noodzakelijk is. De kansen op verschillende soorten tegenvallers kunnen
afhankelijk zijn.
Door de relatie tussen risicomanagement en de weerstandsparagraaf in begroting en de
jaarrekening, ligt de nadruk op het inschatten van de financiële gevolgen. Risicomanagement gaat
echter ook voor een belangrijk deel om bewustwording. De kracht van een goed in de stichting
beklijfd risicomanagement is dat de stichting zich bewust is welke onzekerheden de door het bestuur
gestelde doelstellingen in de weg staan. En dat maatregelen hiertegen kunnen worden getroffen…
De richting van de ontwikkeling van het risicomanagement is van “reactief” naar “actief”. De
komende jaren zal hieraan verder aandacht worden geschonken.
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8

RAAD VAN TOEZICHT

OSG Hengelo hanteert de governancecode “Goed onderwijsbestuur VO 2019” als leidraad voor het
uitoefenen van het intern toezicht. 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 waarin de principes van de code zijn verankerd.
De Raad van Toezicht zorgt voor een bestendiging of verhoging
van de kwaliteit van het toezicht. Daartoe volgen de leden
cursussen bij de VTOI-NVTK en/of nemen deel aan informatieve
bijeenkomsten over ontwikkelingen in het onderwijs. In 2019 werd
door leden onder andere deelgenomen aan het VTOI-congres en
themabijeenkomst passend onderwijs.
De governancecode is in 2019 gewijzigd. Wij zullen als Raad van toezicht in 2020 bezien of dit
aanleiding is tot wijziging van het Reglement Raad van Toezicht en de wijze waarop wij ons tot elkaar,
het bestuur, de scholen en stakeholders verhouden. Wij beraden ons op het opstellen van een
toezichtskader, zoals in de gewijzigde code geadviseerd wordt. In afwijking van de code heeft in
2019 geen brede zelfevaluatie plaatsgevonden. Wel is de taakverdeling tussen de leden van de
Raad van Toezicht besproken en zijn hierover afspraken gemaakt.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2019 als volgt:
Mevr. J.G. Mengerink-Hogevonder
Dhr. drs. N. Lindenberg
Dhr. F.H. Frantzen
Mevr. mr. E.W. de Groot
Dhr. G.B.J. Raanhuis

(voorzitter en remuneratiecommissie)
(auditcommissie)
(auditcommissie)
(remuneratiecommissie)
(lid)

De heer Raanhuis is op basis van de voordracht van de Raad van Toezicht van december 2018 op
7 mei 2019 door de gemeenteraad benoemd. Mevrouw E. de Groot is op 10 juni 2019 herbenoemd
voor een tweede periode in de Raad van Toezicht.
De honorering van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening. De nevenfuncties van
de leden staan in het jaarverslag.
Auditcommissie
Twee leden van de Raad van Toezicht vormen de auditcommissie. De focus van de auditcommissie
ligt op financiële informatievoorziening, zoals de werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen, de toepassing van de wet- en regelgeving voor financiële beheershandelingen
en de aanbevelingen van de accountant met het oog op een rechtmatige en doelmatige
besteding van middelen
De commissie besprak het afgelopen jaar met de voorzitter College van Bestuur en het hoofd
Financiën en control de financiële stukken voorafgaand aan de vergadering van de Raad van
Toezicht, waaronder jaarverantwoording met accountantsverslag, begroting, de 5- en 8-
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maandsrapportage en kaderbrief. Dit conform de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de planningen controlcyclus van OSG Hengelo. De auditcommissie constateerde dat de uitvoering van de
begroting op orde was en dat de financiële verslaglegging inzichtelijk is, maar dat de inhoudelijke,
beleidsmatige planning en verantwoording voor verbetering vatbaar zijn. We hebben er bij de
voorzitter van het College van Bestuur (de bestuurder) op aangedrongen hierop voor 2020 actie te
ondernemen.
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 eerste helft van 2019 kende deze
commissie een vacature waarin inmiddels is voorzien. Door het uitvallen van de bestuurder vlak na
de zomervakantie heeft de commissie samen met de andere leden van de Raad van Toezicht en in
samenspraak met gemeente en GMR voorzien in de werving van een interim-bestuurder. Verder
vroegen het vertrek van de directeur van het Bataafs Lyceum en de directeurswisseling bij ‘t
Genseler om betrokkenheid, mede vanwege ziekte van de bestuurder.
Naleving wettelijke voorschriften
OSG Hengelo is lid van de VO-Raad en hanteert de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ voor het
Voortgezet Onderwijs. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders en directeuren in het voortgezet onderwijs. Zie ook paragraaf 1.2.
Benoeming externe accountant
De Raad van Toezicht heeft in 2018 Van Ree Accountants benoemd om met ingang van verslagjaar
2018 de controle te doen voor de periode van 4 jaren. De accountantsdienstverlening bestaat uit
de controle van de jaarrekening, de interim-controle, het uitbrengen van een accountantsverslag
inclusief bespreking met de Raad van Toezicht, controle van de bekostigingsgegevens inclusief de
daarbij horende assurance-rapportage en aanvullende onderwerpen te bepalen door de Raad van
Toezicht.
Terugblik 2019
Wij hechten eraan om een goede informatierelatie te blijven onderhouden met betrokken binnen
en buiten OSG Hengelo zowel op formele als informele momenten. Halfjaarlijkse formele afstemming
was er met de GMR. Daarnaast is er overleg geweest over het uitvallen van de bestuurder en urgente
openstaande beleidsmatige zaken die om besluitvorming vroegen.
De Raad van Toezicht heeft in 2019 vijf keer vergaderd. Naast deze reguliere vergadermomenten,
waren er de volgende (thema)bijeenkomsten:
15 januari
7 maart
8 maart
15 november

overleg afvaardiging Raad van Toezicht met bestuurder over de
managementletter.
bijeenkomst met een afvaardiging van de gemeenteraad en de directeuren
van de scholen over ontwikkelingen en projecten op de scholen.
themabijeenkomst over ontwikkeling leerlingenaantallen, krimp.
themabijeenkomst: personele aangelegenheden en bespreking bestuurlijke
prioriteiten.

Er ligt een belangrijke opgave voor OSG Hengelo om de voorziene daling van leerlingenaantallen
vanwege demografische ontwikkelingen de komende jaren in goede banen te leiden. Verder
blijven onderwijsvernieuwing, ontwikkeling van vakmanschap, samenwerking tussen de scholen en
regionale samenwerking belangrijke thema’s, evenals de dialoog over de kernwaarden van OSG.
Hieraan kon in 2019 niet de tijd worden besteed die nodig is om tot een gedragen
gemeenschappelijke koers voor de toekomst te komen. Wij vinden het belangrijk dat het
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management en medewerkers van onze scholen samen optrekken om in 2020 het strategisch beleid
vorm te geven.
Specifieke besluiten van de Raad van Toezicht in 2019
Conform de aanbevelingen van de beroepsvereniging van toezichthouders VTOI-NVTK benoemen
wij hierna de specifieke besluiten van de Raad van Toezicht in 2019:
Bestuurlijk convenant gemeente Hengelo – Stichting OSG
Bezoldigingsmaximum 2019
Vaststelling Treasurystatuut
Functieprofiel waarnemend bestuurder OSG
Instemming producten planning- en controlcyclus:
jaarverantwoording met resultaatbestemming 2018
5 en 8-maandsrapportage 2019
kaderbrief, jaarplan en begroting 2020
Profiel en voordracht nieuw lid Raad van Toezicht
Vanwege de afwezigheid van de bestuurder in het derde kwartaal is door de voorzitter van de Raad
van Toezicht een aantal bestuursbesluiten geaccordeerd. Door voorafgaande interne samenspraak
met belanghebbenden hebben zich hierbij geen (potentieel) tegenstrijdige situaties voor gedaan.
Het jaar 2019 was een jaar om vanuit bestuur en toezicht scherp aan de wind te zeilen. In het
bijzonder willen wij de leden van de GMR en de medewerkers van het bestuursbureau bedanken
voor hun alerte en coöperatieve inzet voor onze organisatie. Verder gaat onze dank uit naar alle
medewerkers op de scholen die ook in 2019 weer voor goed onderwijs hebben gezorgd en de
leerlingen hebben weten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling!
J.G. Mengerink-Hogevonder
Voorzitter Raad van Toezicht
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
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 2019 tot en met 31 december 2019.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Continuïteitsveronderstelling
Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle
werkzaamheden van stichting OSG Hengelo waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn, ook in
de toekomst kunnen worden voorgezet; het zogenaamde continuïteitsbeginsel. De uitbraak van
COVID-19 (Corona) in het voorjaar van 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijkt
stichting OSG Hengelo ook wat de stichting, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk,
zelfstandig nog kan doen. OSG Hengelo streeft naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de
landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Gezien de wijze waarop in
Nederland het onderwijs wordt gefinancierd, heeft de Corona-crisis geen gevolgen voor de
continuïteit van de stichting en vindt de waardering van alle posten in de jaarrekening daarom
plaats op basis van 'going-concern'.
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
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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..
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.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen op de materiële vaste activa zijn als volgt:
Afschrijvingstermijn
Gebouwen (nieuwbouw C.T. Stork College)
Gebouwen en terreinen (noodlokalen)
Gebouwen (verbouwing)
Inrichting en meubilair
Apparaten en machines
ICT hardware
ICT software
Leer- en hulpmiddelen
Boeken
Werkboeken
Vervoermiddelen

40
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 en de eigen bijdrage in de nieuwbouw
van het C.T. Stork College.

Vlottende activa
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
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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.

Vaste passiva
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
huisvestingsaanpassingen, passend bij onderwijskundige ontwikkelingen.

nieuwbouw

en

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.
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 21ste-eeuwse vaardigheden en hiervoor is de
bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing bestemd.
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Bestemmingsreserve krimp
De komende jaren krijgt OSG Hengelo te maken met een forse leerling daling. De
bestemmingsreserve krimp is gevormd door 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 Rijks Bekostiging. 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 2019 is bepaald door het saldo per einde
schooljaar 2018-2019 (31 juli 2019) van de gespaarde ADV-uren te vermeerderen met 5/12 deel van
de mutatie in schooljaar 2019-2020. 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 1% (2018: 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 2019 is bepaald door het saldo per einde schooljaar 20182019 (31 juli 2019) van de gespaarde PB50-uren te vermeerderen met 5/12 deel van de mutatie in
schooljaar 2019-2020. 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 (40 jaar). De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
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Overige personele voorzieningen
De overige personele voorziening bestaat uit de verwachte lasten verband houdende met de
aanstaande krimp en overige personeel gerelateerde zaken.

Vlottende passiva
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.
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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
97,8% (peildatum: eind december 2019) tegen 97,04% eind december 2018.
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BALANS PER 31 DECEMBER
De balans van stichting OSG Hengelo per 31 december kan als volgt worden gepresenteerd:

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

0

0

5.970.180

5.987.365

Financiële vaste activa

0

0

5.970.180

5.987.365

0

0

852.210

402.313

0

0

Liquide middelen

7.723.758

7.115.516

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

8.575.968

7.517.829

14.546.148

13.505.194

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Effecten

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Voorzieningen

8.045.183

7.167.558

597.207

877.625

2.466.452

2.185.786

Langlopende schulden

0

0

TOTAAL VASTE PASSIVA

11.108.842

10.230.969

Kortlopende schulden

3.437.306

3.274.225

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

3.437.306

3.274.225

14.546.148

13.505.194

VLOTTENDE PASSIVA

PASSIVA

Pagina 83

Jaarrekening

EXPLOITATIEREKENING

Rekening 2019

Begroting 2019

Rekening 2018

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidbijdragen
Werk van derden
Overige baten

26.399.012

24.767.591

25.973.351

315.156

93.000

291.831

0

0

0

940.603

1.127.161

817.844

Totaal baten

27.654.772

25.987.752

27.083.026

Lasten
Personeelslasten

20.690.612

20.357.138

20.011.092

Afschrijvingen

1.329.741

1.286.801

1.171.802

Huisvestingslasten

1.820.685

1.632.050

1.910.729

Overige lasten

3.209.798

3.835.421

3.109.764

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten/lasten
Resultaat

27.050.836

27.111.410

26.203.387

603.937

-1.123.658

879.638

-6.729

0

-2.013

597.207

-1.123.658

877.625
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KASSTROOMOVERZICHT
Rekening 2019

Rekening 2018

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (excl. rente)

603.937

879.638

Aanpassingen v oor:
Afschrijv ingen
Mutatie v oorzieningen

1.329.741

1.171.802

280.665

-147.960
1.610.406

1.023.842

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie kortlopende v orderingen
Mutatie kortlopende schulden

-449.897
163.082

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontv angen interest
Betaalde interest

-25.739
301.157
-286.815

275.418

1.927.528

2.178.898

1.338

3.639

-8.067

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-5.653
-6.729

-2.013

1.920.799

2.176.885

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Inv esteringen in materiële v aste activ a
Ov erige mutaties materiële v aste activ a

-1.326.286

-3.757.543

13.730

42.314

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

-1.312.556

-3.715.229

0

0

608.243

-1.538.344

Liquide middelen
Beginstand liquide middelen

7.115.516

8.653.860

Eindstand liquide middelen

7.723.758

7.115.516

Mutatie liquide middelen

608.243

-1.538.344
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
De activa omvatten alle bezittingen van de stichting. De activa worden onderverdeeld in vaste
activa en vlottende activa.
Vaste activa zijn bezittingen van de stichting die voor langere tijd dienstbaar zijn aan de
bedrijfsvoering; in het algemeen kan worden gesteld dat indien de bezittingen voor langer dan 1
jaar dienstbaar zijn, deze als vaste activa worden beschouwd.
Het begrip vlottende activa wordt gehanteerd voor alle bezittingen van de stichting welke over het
algemeen korter dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de bedrijfsvoering.

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa hebben in z’n algemeenheid betrekking op kosten samenhangende
met het sluiten van geldleningen en kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief.
Dit soort activa komt in het onderwijs niet vaak voor. Ook bij OSG Hengelo zijn hier nog nooit kosten
voor gemaakt.
Materiële vaste activa
Op grond van de verslaggevingsvoorschriften dienen de (overige) materiële vaste activa in ieder
geval te worden verbijzonderd naar gronden en terreinen, terreinen, inventaris en apparatuur en
overige materiële vaste activa.
Het verloopschema van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
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Verloop in 2019:

Gebouwen

Inventaris, Overige materiële
Materiële vaste
apparatuur en
vaste activa
activa in uitvoering
leermiddelen (vervoermiddelen)

Totaal materiële
vaste activa

Stand aan het begin van de periode
Aanschafwaarde
Cumulatiev e afschrijv ingen
Boekwaarde per 1 januari

2.544.550

7.819.126

29.592

13.730

10.406.998

-323.139

-4.086.456

-10.036

0

-4.419.631

2.221.411

3.732.670

19.556

13.730

5.987.367

706.509

619.777

0

1.326.286

-189.289

-1.136.111

-4.342

-1.329.742

Verloop gedurende de periode
Inv esteringen
Desinv esteringen
Afschrijv ingen

0

Afschrijv ing op desinv esteringen

0

Ov erige mutaties
Mutatie gedurende de periode

517.220

-516.334

-4.342

-13.730

-13.730

-13.730

-3.456

Stand aan het eind van de periode
Aanschafwaarde
Cumulatiev e afschrijv ingen
Boekwaarde per 31 december

3.251.059

8.438.903

29.592

13.730

11.733.284

-512.428

-5.222.567

-14.378

-13.730

-5.763.103

2.738.631

3.216.336

15.214

0

5.970.181

De investeringen in gebouwen hebben voor een belangrijk deel betrekking op de aanschaf van
zonnepanelen. Daarnaast hebben in 2019 een aantal (interne) verbouwingen plaats gevonden. Net
als voorgaande jaren bestaan de investeringen bij ‘inventaris, apparatuur en leermiddelen met
name uit investeringen op het gebied van meubilair, ICT en leermiddelen.
De belangrijkste investeringen die in 2019 hebben plaats gevonden kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
Gebouwen
Zonnestroominstallaties scholen

274.212

Renov atie toiletten

149.665

Interne v erbouwingen

230.239

Ov erig (< € 50.000)

52.394
706.509

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Meubilair (tafels, stoelen, bureaus c.a.)

226.497

ICT (iPads, iPhones, MacBooks, touchscreens c.a.)

206.648

Leermiddelen en boeken

173.045

Ov erig (< € 50.000)

13.587
619.777
1.326.286

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa hebben meestal betrekking op deelnemingen of meerjarige
beleggingen. Hieronder wordt ook begrepen het aanhouden van een effectenportefeuille waarbij
de effecten aangeschaft zijn met het oogmerk deze langer dan een jaar aan te houden.
Financiële vaste activa komen op dit moment binnen OSG Hengelo niet voor.
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Vlottende activa
Vorderingen
Specificatie per:

31-12-2019

31-12-2018

191.302

105.391

1

1

Vooruitbetaalde lasten

162.608

195.909

Ov erige v orderingen en ov erlopende activ a

498.298

101.012

Totaal van de vorderingen

852.210

402.313

Debiteuren
OCW
Vorderingen ov erige ov erheden

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Onder de post ‘debiteuren’ is per 31 december 2019 een voorziening voor oninbare debiteuren
opgenomen ad € 26.642 (31 december 2018: € 13.794).
Op basis van artikel 5 van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging
bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk: WJZ-2005/54063802) is een vordering opgenomen
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.
Een specificatie van de vooruitbetaalde lasten kan als volgt worden weergegeven:
Vooruitbetaalde bedragen (ov erig; < € 10.000)

40.449

Huur 1e kw 2020 bestuursbureau

10.790

Vergoeding gebruik laagbouw Saxion

20.318

Microsoft licenties 2020

21.780

VAVO prog. 19-20

69.273
162.608

Een specificatie van de overige overlopende activa kan als volgt worden weergegeven:
Ov erige ov erlopende activ a (ov erig; < € 10.000)

44.548

Risicofonds; uitkering nov ember 2019

48.462

Risicofonds; uitkering december 2019
Afrekening loonkosten C.T. Stork College 2018-2019

84.574
320.714
498.298

De afrekening van de loonkosten inzake het C.T. Storkcollege over het schooljaar 2018-2019 met
Scholengroep Carmel, verklaart met name het grote verschil tussen de standen van de vorderingen
per 31 december 2019 en 31 december 2018.
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Het C.T. Stork College is een samenwerkingsschool voor VMBO-opleidingen van zowel OSG Hengelo
als Scholengroep Carmel. De kosten worden conform de volumeafspraken verdeeld in de
verhouding 30% (OSG) en 70% (SCH). De bekostiging alsmede de loonkosten volgen het brinnummer
en vallen niet in de gezamenlijke verdeling van 30-70. Getracht wordt de leerlingen zo te verdelen
dat de verhouding daarbij 30-70 is. Op basis hiervan zal de bekostiging ook ongeveer in de
verhouding 30-70 toekomen aan OSG en SCH. Op deze wijze wordt echter voorbijgegaan aan de
zwaarte van de leerlingen. SCH heeft meer LWOO-leerlingen dan OSG. Op basis van dit gegeven
wordt de exacte verdeling van de baten en lasten na afloop van ieder schooljaar daarom
nagecalculeerd.
De afloop van de vorderingen vertoont een normaal verloop.
Liquide middelen
Specificatie per:

31-12-2019

Kasmiddelen

31-12-2018

1.553

3.021

Banken

6.260.876

5.651.666

Deposito’s

1.461.329

1.460.829

Totaal van de liquide middelen

7.723.758

7.115.516

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

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Verloop in 2019:

Stand aan het begin van de periode
Verloop gedurende de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode
Stand aan het eind van de periode

Algemene
reserve

Bestemm.
reserve
(publiek)

Bestemm.
reserve
(privaat)

Totaal eigen
vermogen

5.219.328

2.503.160

322.695

8.045.183

404.885
0

192.322
0

0
0

597.207
0

5.624.213

2.695.482

322.695

8.642.390

Het resultaat over 2019 bedraagt € 597.207 (2018: € 877.625).
Voor een goed begrip van bovenstaande posten is het van belang te onderkennen dat, indien een
deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dit deel wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. Als deze
beperking is aangebracht vanwege derden, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Tevens is het van belang onderscheid te maken tussen reserves die zijn opgebouwd uit publieke
middelen en reserves die zijn opgebouwd uit niet-publieke (private) middelen. Reserves die
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aantoonbaar zijn opgebouwd uit private middelen, worden niet onder de algemene reserve
opgenomen, maar worden als bestemmingsreserve dan wel als bestemmingsfonds gerubriceerd.
De belangrijkste functie van de algemene reserve is de bufferfunctie. De aanwezigheid van een
gezonde buffer leidt er toe dat voorkomen kan worden dat elke tegenvaller (ongeacht de omvang)
een probleem oplevert. Met de bufferfunctie van de algemene reserve wordt voorkomen dat het
onderwijskundig beleid bij een tegenvaller direct onder druk komt te staan. Een buffer in de vorm
van weerstandscapaciteit is daarom wenselijk. Met een buffer in de vorm van een algemene reserve
van circa € 5,5 miljoen per ultimo verslagjaar, kent OSG Hengelo een gezonde financiële positie.
Onderstaand is een specificatie opgenomen van de bestemmingsreserve (publiek).
Bestemm.reserve(publiek)
Verloop in 2019:
Stand aan het begin van de periode
Verloop gedurende de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode
Stand aan het eind van de periode

OnderwijsWerkdrukvernieuwing vermindering

Krimp

Nieuwbouw
VMBO

Nieuwbouw
't Genseler

Bestemmingsreserve Bapo

876.332

0

380.000

756.907

463.843

26.078

-273.798
0

466.120
0

0
0

0
0

0
0

0
0

602.534

466.120

380.000

756.907

463.843

26.078

Het ministerie van OCW heeft eind 2019 de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en
VO 2019’ gepubliceerd. Daarmee heeft het voortgezet onderwijs eenmalig € 150 miljoen extra
ontvangen. De regeling is een uitvloeisel van het convenant dat een aantal partijen - waaronder de
VO-raad - begin november met de minister sloot. De regeling geeft aan dat vo-scholen per leerling
€ 154,96 euro ontvangen. Scholen kunnen deze extra middelen uitgeven aan bijvoorbeeld meer
ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers,
onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. Het volledige bedrag – voor OSG
Hengelo gaat het in totaal om € 466.120 – is eind december in één keer uitbetaald en beïnvloed
daarmee het rekeningresultaat van 2019.
Op grond van de regelgeving is het niet toegestaan de baten via de balans naar 2020 over te
hevelen. Er ontstaat hierdoor een ‘mismatch’ tussen baten en lasten. Dit betekent dat over 2019 een
incidenteel voordeel wordt gepresenteerd en dat over 2020 en 2021 te zijner tijd een extra last moet
worden verantwoord. Dit is onwenselijk. Via de resultaatverdeling wordt er daarom een bedrag ter
grootte van de incidentele extra bate toegevoegd aan de publieke bestemmingsreserve
‘werkdrukvermindering’. Vanuit deze reserve zullen de extra lasten van 2020 en 2021 worden gedekt.
Hiermee wordt bereikt dat er in ieder geval boekhoudkundig een match tussen de baten en lasten
wordt gelegd.
Voorzieningen
De jaarverslaggevingsvoorschriften schrijven voor dat een voorziening moet worden getroffen als
wordt voldaan aan de voorwaarden daartoe. Er moet sprake zijn van een feitelijke verplichting die
in rechte afdwingbaar is en het moet mogelijk zijn om een goede schatting te maken van de
noodzakelijke bedragen. Andere categorieën van voorzieningen zijn onder andere voorzieningen
voor claims, geschillen en rechtszaken, reorganisatievoorzieningen en voorzieningen groot
onderhoud.
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Een specificatie van de voorzieningen per balansdatum voor OSG Hengelo kan als volgt worden
weergegeven:
Personele
voorzieningen

Groot onderhoud

Totaal
voorzieningen

1.103.675

1.082.111

2.185.786

273.934
13.593
0

601.364
581.040
0

875.298
594.633
0

Stand aan het eind van de periode

1.364.016

1.102.436

2.466.452

Kort lopende deel < 1 jaar
Langlopende deel > 1 jaar

164.710
1.199.306

683.871
418.565

848.581
1.617.871

Verloop in 2019:
Stand aan het begin van de periode
Verloop gedurende de periode
Dotaties
Ontrekkingen
V rijval

Onderstaand is de verdere specificatie opgenomen van het verloop van de personele
voorzieningen in 2019.
Personele voorzieningen

ADV
spaarverlof

Jubilea

PB50

Overige personele
voorzieningen

Totaal personele
voorzieningen

389.908

268.193

445.574

0

1.103.675

43.517
0
0

59.076
13.593
0

39.841
0
0

131.500
0
0

273.934
13.593
0

Stand aan het eind van de periode

433.425

313.676

485.415

131.500

1.364.016

Kort lopende deel < 1 jaar
Langlopende deel > 1 jaar

29.058
404.367

21.777
291.899

14.300
471.115

99.575
31.925

164.710
1.199.306

Verloop in 2019:
Stand aan het begin van de periode
Verloop gedurende de periode
Dotaties
Ontrekkingen
V rijval

Tot 2019 bedroeg het disconteringspercentage voor de berekening van de voorziening voor
ambtsjubilea 2,25%. Gezien de huidige rentestanden is een percentage van 2,25% te hoog.
Ingaande 2019 wordt de voorziening voor ambtsjubilea dan ook berekend op basis van een
disconteringspercentage van 1%. Als gevolg hiervan is de dotatie aan deze voorziening
aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren (2019: € 59.076; 2018: € 22.915).
Als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving dient ingaande 2020 er bij uitdiensttreding
in voorkomende gevallen een transitievergoeding te worden betaald. In de balans is hiervoor
een voorziening gevormd van € 67.650. Voor de kosten voortvloeiende uit een
vaststellingsovereenkomst met een voormalig medewerker is een voorziening gevormd van
€ 63.850.
In de sector VO zijn vanaf 2005 de gelden voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen
overgegaan van de gemeente naar het schoolbestuur. Het onderwijs wordt daardoor
geconfronteerd met de vraag of groot-onderhoudskosten moeten worden geactiveerd, of dat
hiervoor een voorziening wordt getroffen. Complicerende factor hierbij is het blijvende
onderscheid tussen het economisch eigendom en het groot onderhoud. Gelet op het feit dat
het economisch eigendom van het gebouw bij de gemeente blijft, geven meerdere partijen aan
dat het inrichten van een voorziening groot onderhoud de voorkeur geniet. Ook OSG Hengelo
geeft hieraan de voorkeur en heeft op grond hiervan al jaren een voorziening groot onderhoud.
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De voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan dat
geactualiseerd.

periodiek wordt

Het daadwerkelijk onderhoud dat de komende jaren ten laste van de voorziening zal worden
gebracht, kan grafisch als volgt worden gepresenteerd.

In de komende jaren zal bij het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan ook nauwgezette
aandacht worden geschonken aan de geraamde kosten voor groot onderhoud in het jaar 2050.
Deze bedragen bijna € 8 miljoen. Wellicht dat een deel van de kosten kan vervallen (renovatie).
Daarnaast zal een deel van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden over een langere
periode worden ‘uitgesmeerd’, zodat de werkelijke uitgaven over een langere periode kunnen
worden verdeeld.
De voorzieningen dragen in beginsel een langlopend karakter (langer dan één jaar).
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Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Specificatie per:

31-12-2019

31-12-2018

410.706
860.523
263.445

558.949
855.100
245.021

1.534.674

1.659.070

299.964
785.929
223.161
16.666
576.911

278.236
784.210
164.867
0
387.842

Subt ot aal overlopende passiva

1.902.632

1.615.155

Totaal van de kortlopende schulden

3.437.306

3.274.225

31-12-2019

31-12-2018

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
G2 Subsidie met verrekeningsclausule
Overige subsidies
Investeringssubsidie noodlokalen

203.174
0
50.000
46.790

116.816
0
44.444
116.975

Totaal van de kortlopende schulden

299.964

278.235

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Subt ot aal kort lopende schulden
V ooruitontvangen investeringssubsidies
V akantiegeld en bindingstoelage
V ooruitontvangen lesgelden
Schulden aan verbonden partij
Overige overlopende passiva

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Vooruitontvangen investeringssubsidies, specificatie per:
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Onderstaand is de specificatie opgenomen van de (niet) geoormerkte subsidies OCW met
prestatieverplichting of verrekeningsclausule.

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Kenmerk

Toewijzing
Datum

Bedrag

Ontvangen t/m
verslagjaar

Prestatie
afgerond?

Subsidie voor studieverlof 20CS

940982-1
933896-1
930064-1
1007865-1
1009909-1
1012366-1
1020012-1

19-12-2018
20-11-2018
20-09-2018
20-09-2019
22-10-2019
20-11-2019
19-12-2019

-8.615
6.600
92.106
58.032
3.686
6.900
9.858
168.568

-8.615
6.600
92.106
58.032
3.686
6.900
9.858
168.568

ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee

Subsidie voor studieverlof 23EJ

940990-1
929981-1

19-12-2018
20-09-2018

-1.757
28.802
27.045

-1.757
28.802
27.045

ja
ja

Aanvullende bekostiging technisch V MBO 20CS

923837-1
964135-2

19-12-2018
20-11-2019

72.938
108.908
181.846

72.938
108.908
181.846

nee
nee

377.459

377.459

Totaal

OSG Hengelo heeft in 2019 geen subsidies ontvangen met een verrekeningsclausule te
verantwoorden in model G2.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Contractuele verplichtingen
Stichting OSG Hengelo is de volgende contractuele verplichtingen aangegaan die niet in de
balans zijn opgenomen:
Bedrag boekjaar

Huurcontracten
Schoonmaakcontracten
Energiecontracten
Leermiddelen
ICT en beheercontracten
Kopieerapparatuur
V erzekeringen
Personele contracten
Totaal

2020
< 1 jaar

2021 -2024
1 - 5 jaar

2025
> 5 jaar

138.877
402.751
170.971
530.982
186.315
90.456
924.720
35.171

104.509
399.346
190.000
838.617
188.000
100.000
898.647
14.655

146.507
632.299
240.000
752.889
0
10.000
195.292
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2.480.243

2.733.774

1.976.987

0

Naast
bovengenoemde
contractuele
verplichtingen
is
OSG
Hengelo
een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Scholengroep Carmel Hengelo inzake
uitbesteding van het onderwijs van het C.T. Storkcollege. Alle gezamenlijke lasten van het C.T.
Storkcollege worden in de verhouding 70% Scholengroep Carmel en 30% OSG Hengelo verrekend
conform de overeenkomst ‘verdeling besluit volume VMBO Hengelo’ van 3 maart 2017. De
gezamenlijke lasten worden geadministreerd door Scholengroep Carmel en maandelijks doorbelast
aan OSG Hengelo conform het hiervoor genoemde verdelingsbesluit.
Investeringsverplichtingen
Stichting OSG Hengelo heeft per 31 december 2019 geen investeringsverplichtingen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Rijksbijdragen
De van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen (OCW) bedragen kunnen
als volgt worden gespecificeerd:
Jaarrekening 2019

Rijksbijdragen OCW

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

23.892.652

23.166.156

23.713.427

Ov erige subsidies OCW

1.326.120

1.071.435

1.389.052

Ontv angen doorbetalingen rijksbijdrage SW V

1.180.240

530.000

870.872

Totaal rijksbijdragen

26.399.012

24.767.591

25.973.351

In december 2019 is in het kader van de regeling ‘bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO
2019’ een bedrag ontvangen van ruim € 466.000. Deze bijdrage is een uitvloeisel van het convenant
dat een aantal partijen - waaronder de VO-raad - begin november 2019 met de minister van OCW
heeft gesloten. Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt hiermee eenmalig € 150 miljoen. In het
kader van deze regeling is door OSG Hengelo per leerling een bedrag van € 154,96 ontvangen. De
extra middelen kunnen de komende jaren worden uitgeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd,
werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers,
onderwijsinnovatie of maatregelen in verband met arbeidsmarktvraagstukken.
De financiële middelen uit dit onderwijsconvenant die in december zijn uitgekeerd, zullen volledig
als baten 2019 moeten worden geboekt in de administratie van scholen. De regelgeving voor het
jaarverslag laat op dit punt geen andere mogelijkheid toe. Tot deze conclusie kwam de Werkgroep
Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in een extra vergadering over het boeken van
de convenantsmiddelen. Er bestaat daardoor een mogelijkheid om de baten en de lasten op dit
gebied te ‘matchen’.
De ontvangst en verantwoording van het genoemde bedrag van € 466.000 verklaart met name de
stijging van de rijksbijdragen OCW.
De rijksbijdragen zijn uiteraard ook iets hoger als gevolg van de compensatie van de
contractloonontwikkeling, incidentele loonontwikkeling en vergoeding voor pensioen- en overige
sociale werkgeverslasten op basis van het referentiemodel.
Met passend onderwijs (PO; in werking getreden per 1 augustus 2014) heeft OSG Hengelo de
verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek
te bieden. OSG Hengelo heeft hierbij een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen werkt OSG
Hengelo samen met een aantal andere besturen in een regionaal samenwerkingsverband: Stichting
Samenwerkingsverband VO 2302. Het doel van Passend Onderwijs is om de kwaliteit van de
leerlingenzorg te verbeteren zodat meer leerlingen met gepaste ondersteuning binnen het regulier
onderwijs kunnen blijven. Geraamd was een bedrag van € 530.000. De uiteindelijke vergoeding was
ruim € 650.000 hoger en kwam daardoor uit op een bedrag van ruim € 1.180.000. Dit was inclusief
een incidentele nabetaling van ruim € 109.000 vanuit de reserves van het samenwerkingsverband.
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Onderstaand is de specificatie opgenomen van de toegekende overige subsidies OCW:
Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Geoormerkte subsidies
Tot aal geoormerkt e subsidies
Niet-geoormerkte subsidies
Prestatiebox
Technisch V MBO
Lerarenbeurs
Zorgmiddelen
Prestatiesubsidie V oortijdig School V erlaters
Leerplusarrangement

0

973.088
0
101.027
10.000
43.239
143.559

0

890.605
0
56.430
0
0
120.900

0

921.285
24.450
188.131
6.917
46.631
149.650

Promotiebeurs

18.054

0

0

Lerarenontwikkelfonds
Maatregel 2B V SV Plusklas

4.018
33.135

3.500
0

13.714
38.275

Tot aal niet -geoormerkt e subsidies

1.326.120

1.071.435

1.389.052

Totaal overige subsidies OCW

1.326.120

1.071.435

1.389.052

De overige subsidies OCW zijn hoger dan begroot en komen daardoor uit op min of meer hetzelfde
niveau als 2018. Het ontvangen bedrag uit de prestatiebox is hoger dan begroot als gevolg van
aanpassing van het bedrag per leerling in 2019 van € 295 naar € 323,50.
In de begroting is geen rekening gehouden met de gelden uit het project Sterk Techniek Onderwijs
in de regio. In het kalenderjaar 2018 heeft OSG Hengelo gelden ontvangen voor de planvorming in
het kader van het Technisch VMBO. In 2018 is hiervoor een bedrag van € 72.938 ontvangen. Een
bedrag van € 24.450 is destijdse reeds aangewend voor het project in 2018. In 2019 zijn nog geen
gelden vanuit dit project verantwoord Het restant zal in de komende jaren worden aangewend
conform het hiervoor geschreven bestedingsplan.
De ontvangsten uit de ‘Regeling VSV’ zijn in 2018 en 2019 niet begroot, aangezien er in eerste
instantie geen duidelijkheid bestond over het feit of deze baten een structureel karakter zouden
dragen.
Ook ontvangsten uit de lerarenbeurs worden niet begroot, omdat op voorhand niet duidelijk is welke
medewerkers van een lerarenbeurs gebruik gaan maken. Overigens draagt deze post een min of
meer budgettair neutraal karakter. Tegenover de bate staat een namelijk een last in de vorm van
personele kosten voor vervanging.
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Overige overheidsbijdragen
De specificatie van de overige overheidbijdragen kan als volgt worden weergegeven:
Jaarrekening 2019

Ov erige gemeentelijke bijdragen en -subsidies
Ov erige ov erheidsbijdragen

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

95.010

0

108.421

220.146

93.000

183.410

Totaal overige overheidsbijdragen

315.156

93.000

291.831

In de begroting is geen rekening gehouden met de investeringssubsidie van de gemeente Hengelo
voor de noodlokalen en de uitbreidingsvergoeding voor de huur van het Saxion-gebouw.
Onderstaand is de specificatie opgenomen van de overige overheidsbijdragen:
Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Overige overheidsbijdragen
ESF
Projecten
Ov erige ov erheidsbijdrage

56.373

40.000

110.369

163.773

0

71.301

0

53.000

1.740

Totaal overige overheidsbijdragen

220.146

93.000

183.410

Totaal overige overheidsbijdragen

220.146

93.000

183.410

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot doordat er meer is ontvangen uit projecten
Erasmus+ en Impuls baankansen.
Erasmus+ is het EU-programma voor onder andere onderwijs. Het Erasmus+ programma van OSG
Hengelo loopt van 2018 tot en met 2020 en heeft als doel bij te dragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van jongeren en jongeren kennis laten maken met verschillende culturen. Voor dit
project betreft het leerlingen uit Polen, Spanje en Duitsland. Het geld dat het Bataafs Lyceum
ontvangen heeft, wordt ingezet voor de uitwisselingen en kosten die worden gemaakt om het
project in Nederland goed te laten verlopen.
Met het project Impuls Baankansen werken scholen samen om het effect van het vroegtijdig
uitgeputte ESF budget te minimaliseren. De samenwerking wordt, conform het advies van het
Ministerie van SZW, gecontinueerd op basis van de reeds opgebouwde infrastructuur en goede
ervaringen die zijn opgedaan via de eerder uitgevoerde ESF-projecten in de regio Hengelo. Hierdoor
kan OSG Hengelo blijven(d) inzetten op een optimale dienstverlening gericht op de doelgroep
(bijvoorbeeld het aanbieden van branchegerichte cursussen , stagebegeleiding en arbeidstraining)
Overige baten
De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Jaarrekening 2019

Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen /excursies
Catering
Ov erige baten
Totaal overige baten

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

58.202

48.000

37.083

145.078

31.000

69.234

-4.826

0

0

546.761

537.321

610.531

80.835

141.840

66.181

114.553

369.000

34.815

940.603

1.127.161

817.844

De overige baten zijn hoger dan voorgaand jaar. Dat wordt met name veroorzaakt door de hogere
ontvangsten die zijn voortgevloeid uit het detacheren van personeel bij met name Scholengroep
Carmel Hengelo.
Ten opzichte van de begroting blijven de overige baten overigens duidelijk achter. Enerzijds worden
minder baten gegenereerd vanuit de kantineverkopen, anderzijds zit er een verschuiving in voor
wat betreft de ontvangst vanuit een aantal bovenschoolse interne projecten met de hieraan
verbonden lasten gepresenteerd onder de overige lasten in de begroting.

Pagina 101

Jaarrekening

Lasten
Personeelslasten
De totstandkoming van de totale personele lasten van bijna € 20,7 miljoen kan als volgt worden
weergegeven:
Jaarrekening 2019

Lonen en salarissen
Ov erige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

19.979.368

19.381.148

1.729.826

975.990

975.586

-1.018.581

0

-447.294

Totaal personele lasten

20.690.612

19.482.801

20.357.138

20.011.092

Onderstaand is een nadere specificatie opgenomen van de posten behorende tot de
personeelslasten.
Specificatie personele lasten

Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Lonen en salarissen
Brutoloon en salarrissen

15.666.519

19.381.148

15.407.883

Sociale lasten

1.924.124

0

1.882.502

Pensioenlasten

2.388.724

0

2.192.416

Totaal lonen en salarisssen

19.979.368

19.381.148

19.482.801

Ov erige personele lasten
Dotaties aan personele v oorzieningen

273.934

144.000

-275.896

Extern personeel

684.988

168.040

702.495

Ov erige personele kosten

770.904

663.950

548.987

Totaal ov erige personele lasten

1.729.826

975.990

975.586

Ontv angen v ergoedingen
Uitkeringen UW V

-82.605

0

-89.601

Uitkeringen Risicofonds

-615.262

0

-357.694

Verrekening gezamelijke loonkosten

-320.714

0

0

Totaal ontv angen v ergoedingen

-1.018.581

0

-447.294

Totaal personele lasten

20.690.612

20.357.138

20.011.092

Als gevolg van de leerlingendaling waar ook OSG Hengelo mee te kampen heeft, is het aantal
fte’s in de formatie naar beneden toe bijgesteld. Hierdoor zou een lager bedrag aan loonkosten
verwacht mogen worden. De doorwerking van hogere sociale verzekeringspremies leidt echter
tot een stijging van de gemiddelde lasten per persoon. Daarnaast heeft ook het toekennen van
periodieken uiteraard een kostprijsverhogend effect. Ondanks de daling van de formatie komen
de totale loonkosten mede daardoor uiteindelijk hoger uit.
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De post ‘lonen en salarissen’ maakt onderdeel uit van het totaal aan personele kosten. Ten
opzichte van voorgaand jaar zijn deze lonen en salarissen bijna € 500.000 hoger. Een belangrijke
oorzaak hiervan is naast de stijging van de gemiddelde kosten per persoon, ook het gestegen
ziekteverzuim. Tegenover de hiermee gepaard gaande extra (ziekte)lasten staan uiteraard
hogere baten uit het risicofonds: ruim € 250.000.
Als gevolg van de vrijval van een personele voorziening in 2018 van € 400.000 was de post
‘dotaties aan personele voorzieningen’ in 2018 negatief. In 2019 leidt de noodzaak tot het
vormen van een tweetal nieuwe voorzieningen op het personele vlak juist tot een overschrijding
van begrote dotaties.
De samenwerking met Scholengroep Carmel Hengelo inzake het C.T. Storkcollege leidt tot een
verrekening van de gezamenlijke werkelijke personele kosten. Op basis van de overeenkomst
‘verdeling besluit volume VMBO Hengelo’ van 3 maart 2017 worden de loonkosten periodiek
verrekend. Over het schooljaar 2018-2019 heeft de verdeling geleid tot een voordelige afrekening
van ruim € 320.000.
In 2019 waren gemiddeld 269 medewerkers in dienst bij OSG Hengelo op basis van een fulltime
dienstverband (2018: 272 fte; 2017: 280 fte). Onderstaand is aangegeven hoe deze formatie over
de diverse functiegroepen is verdeeld:

Directie (vast)
Directie (tijdelijk)
OP (vast)
OP (tijdelijk)
OOP (vast)
OOP (tijdelijk)

2019

2018

2017

5
1
159
41
49
14

6
156
49
48
13

7
154
59
45
15

269

272

280

Het gemiddeld aantal personeelsleden is in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018 als gevolg van
de afname van het aantal leerlingen. Het gemiddeld aantal personeelsleden is afgenomen met
3 fte, een daling van 1,1%.
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Afschrijvingen
Jaarrekening 2019

Afschrijv ingslasten gebouwen
Afschrijv ingslasten v erbouwingen
Afschrijv ingslasten machines en apparatuur

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

44.734

231.031

20.235

144.555

0

122.766

57.312

55.115

53.970

Afschrijv ingslasten meubilair

157.264

134.172

136.609

Afschrijv ingslasten ICT hardware

528.368

330.822

414.434

0

31.781

24

8.701

6.592

7.094

352.144

416.302

362.828

32.322

78.445

50.073

4.341

2.541

3.771

Afschrijv ingslasten software
Afschrijv ingslasten leermiddelen
Afschrijv ingslasten nieuwe boeken
Afschrijv ingslasten werkboeken
Afschrijv ingslasten v erv oersmiddelen
Totaal afschrijvingslasten

1.329.741

1.286.801

1.171.802

Zowel ten opzichte van de begroting als ook ten opzichte van de jaarrekening van 2018 zijn de
afschrijvingslasten hoger. Deze stijging mag eigenlijk volledig worden toegerekend aan de
hogere afschrijvingskosten op ICT. Als gevolg van de investeringen in hard- en software in 2018
en 2019 is deze post aanzienlijk gestegen.
Huisvestingslasten
De specificatie van de huisvestingslasten kan als worden weergegeven:
Jaarrekening 2019

Huur

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

168.311

224.500

994

0

272

Onderhoud

272.983

66.900

233.782

Energie en water

220.810

272.000

353.083

Schoonmaakkosten

500.443

472.200

566.868

38.897

111.900

55.413

601.364

435.000

425.000

16.884

49.550

78.856

Verzekeringen

Heffingen
Dotatie onderhoudsv oorzieningen
Ov erige huisv estingslasten
Totaal overige instellingslasten

1.820.685

197.454

1.632.050

1.910.729

De huisvestingslasten zijn uiteindelijk hoger dan geraamd. Naast hogere kosten voor klein
onderhoud (klachtenonderhoud) is de belangrijkste oorzaak hiervan het aanpassen van de
dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening was in de
begroting van 2019 nog gebaseerd op het ‘oude’ meerjarenonderhoudsplan. Bovendien was er
ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
beschikbaar voor het C.T. Storkcollege. De beide genoemde MJOP’s zijn in de loop van 2019
geactualiseerd respectievelijk gereed gekomen. Mede in het licht van de lopende discussie
omtrent de correcte berekening van de hoogte van onderhoudsvoorziening, is besloten om de
dotatie gedurende het jaar te berekenen op basis van het meest recente MJOP. De dotatie is
op grond daarvan opgehoogd met ruim € 166.000 (tot € 601.364)
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De belastingen en heffingen zijn lager dan begroot, als gevolg van de vergoeding van de gemeente
Hengelo voor de gemeentelijke belastingen (deze wordt niet begroot).
Overige lasten
De overige lasten komen op rekeningbasis lager uit dan begroot. De specificatie van deze post
kan als volgt worden weergegeven:
Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Administratie- en beheerslasten

814.656

734.400

1.037.949

Inv entaris en apparatuur

414.080

330.400

267.359

1.160.416

759.600

929.627

26.642

0

13.794

794.004

2.011.021

861.035

Leer- en hulpmiddelen
Dotatie ov erige v oorzieningen
Ov erige kosten onderwijs
Totaal overige baten

3.209.798

3.835.421

3.109.764

Onder de post overige instellingslasten zijn de leerlinggebonden lasten opgenomen, zoals de
lasten van schoolreizen, culturele activiteiten, examenkosten en de lasten van de aula. De
overige lasten zijn lager dan begoot.
OSG Hengelo merkt nu net als andere vo-instellingen in Twente de krimp van het aantal
leerlingen; een krimp die in het primair onderwijs een jaar of 10 geleden begon en nu ook het vo
heeft bereikt. Het budget voor PR en marketing is daarom in de loop van het jaar aangepast.
Ten opzichte van de primaire ramingen is in 2019 uiteindelijk bijna € 50.000 meer besteed.
De steeds verdergaande digitalisering is de laatste jaren duidelijk zichtbaar in de snel stijgende
kosten voor licenties. Ook in 2019 werd het geraamde budget hiervoor weer overschreden. De
overschrijding bedroeg uiteindelijk ruim € 60.000.
Ook de leer- en hulpmiddelen hebben de begroting fors overschreden. In totaal bedroeg de
overschrijding ruim € 550.000. Specifieke bijzonderheden hierbinnen hebben zich echter niet
voorgedaan.
Ondanks deze overschrijdingen is het totale budget voor ‘overige lasten’ duidelijk
onderschreden. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de geraamde last ‘projecten’ (lasten die
gedekt worden uit de bestemmingsreserve ‘onderwijsvernieuwing’) niet is gerealiseerd. Hierdoor
ontstaat op dat onderdeel een voordeel ten opzichte van de begroting van ruim € 1 miljoen.
Enerzijds zijn niet alle voorgenomen projecten uitgevoerd, anderzijds zijn de projecten die wel
zijn uitgevoerd, verantwoord onder de reguliere exploitatieposten; Dekking kon derhalve worden
gevonden binnen de reguliere bedrijfsvoering.
Binnen de ‘administratie- en beheerslasten’ worden ook de accountantskosten verantwoord. De
totale kosten hiervan over 2019 bedroegen bijna € 27.500.
Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Accountantskosten
Accountantskosten
Totaal accountasntskosten

27.443

43.500
27.443

38.102
43.500

38.102
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De verplichte specificatie van deze accountantskosten luidt als volgt:
Accountantshonorarium

Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Kosten onderzoek jaarrekening
- v erslagjaar
- v oorgaand v erslagjaar

22.385

30.000

22.385

1.210

Andere controle-opdrachten
Adv iezen op fiscaal terrein

6.141
23.595

30.000

1.634

5.000

28.526

0

Ov erige werkzaamheden
Totaal accountantshonorarium

2.215

8.500

9.577

27.443

43.500

38.102

Financiële baten en lasten
Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Rentebaten

1.338

0

3.639

Rentelasten

-8.067

0

-5.653

Totaal financiële baten en lasten

-6.729

0

-2.013

Tijdelijk overtollige liquide middelen worden zo veel mogelijk rentedragend 'uitgezet'. Bij het
uitzetten van gelden wordt geconformeerd aan het treasurystatuut. Met de uitzettingen wordt
getracht de renteopbrengst te optimaliseren. Door de dalende rentepercentages van de laatste
jaren daalt ook het bedrag aan ontvangen rente.

Hierboven wordt de historische rente getoond van spaarrekeningen in Nederland. Voor iedere
maand is daarvoor in kaart gebracht wat de (internet)spaarrekening was met de hoogste
rentevergoeding op jaarbasis zonder aanvullende voorwaarden (dit betekent zonder eisen aan
minimale of maximale bedragen voor het spaarbedrag/-saldo op de spaarrekening en kosten
voor storten dan wel opnemen).
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WET NORMERING TOPINKOMENS
In 2013 is de Wet normering topinkomens ingevoerd. Deze wet heeft als doelstelling het tegengaan
van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Het belang dat wordt nagestreefd is een doelmatige besteding van
overheidsgelden en subsidies. De WNT is van toepassing op OSG Hengelo. Het voor OSG Hengelo
toepasselijke bezoldigingsmaximum bedraagt voor 2019 € 164.000 en is gebaseerd op het WNTmaximum voor het onderwijs, klasse E (gebaseerd op 13 complexiteitspunten).
Deze klasse-indeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn
vastgesteld:
Gemiddelde totale baten

6

Gemiddeld aantal studenten

3

Gewogen aantal onderwijssoorten

4

Totaal aantal complexiteitspunten

13
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Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.

(bedragen x € 1)

D.H.M.P. Dams

Gegevens 2019
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2019

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

120.690

Beloningen betaalbaar op termijn

19.548

Bezoldiging

140.238

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

164.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging 2019

140.238

Overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2018

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

115.351
17.814

Bezoldiging

133.165

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

146.000

Totaal bezoldiging 2018

133.165

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
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bedragen x € 1

Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in 2019
Aantal kalendermaanden functievervulling

Voorzitter College van Bestuur a.i.
2019

2018

1/12 - 31/12

n.v.t.
n.v.t.

1,0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

187

Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijk maxium gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
Bezoldiging (alle bedragen excl. BTW)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

182

25.900

-

18.513

-

Ja

n.v.t.

11.880

-

11.880

Onverschuldigd betaald en nog niet terug
ontvangen bedrag

0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

11.880

Overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

J.G. MengerinkHogevonder

E. W. de Groot

N. Lindenberg

F.H. Frantzen

G.B.J. Raanhuis

Voorzitter
Raad van
Toezicht
1/1 - 31/12

Lid
Raad van
Toezicht
11/6 - 31/12

Lid
Raad van
Toezicht
1/1 - 31/12

Lid
Raad van
Toezicht
1/1 - 31/12

Lid
Raad van
Toezicht
1/5 - 31/12

Gegevens 2019

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

7.000

2.000

4.000

4.000

2.667

24.600

9.031

16.400

16.400

11.008

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Voorzitter
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Uitkeringen wegens
dienstbetrekking

beëindiging

7.000

4.000

4.000

4.000

21.900

14.600

14.600

14.600

dienstverband

aan

topfunctionarissen

met

of

zonder

In 2019 zijn er geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met of zonder
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging (boven het individuele WNT-maximum) hebben
ontvangen. Er zijn in 2019 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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NEVENFUNCTIES VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Vermelding nevenfuncties bestuurder(s) 2019 (CvB)
Naam

Nevenfunctie

Organisatie

Ingangsdatum

Einddatum

D.H.M.P. Dams

-

-

-

-

Vermelding nevenfuncties toezichthouders 2019 (RvT)
Naam

Nevenfunctie

Organisatie

J.G. Mengerink-Hogevonder

Lid Commissie

KOS-Actiz

Voorzitter RvC

IZIT

Lid Stuurgroep

Twente Mobiel

Voorzitter

Stichting Kans voor een Kind

Lid Raad van Advies

TNO centrum zorg en bouw

Voorzitter-plaatsvervanger

Regionaal Tuchtcollege voor de

E. de Groot

F.H. Frantzen

G.B. J. Raanhuis

N. Lindenberg

Ingangsdatum

Einddatum

01 mei 2005

Gastdocent/freelance docent Gezondheidszorg
Radboud Universiteit

01 oktober 2013

Gastdocent/freelance docent Instituut voor Arbeidsrecht

01 oktober 2013

Senior-rechter

Rechtbank Gelderland

01 september 2019

Kroonlid

Hof van Discipline

01 januari 2020

Voorzitter

Volksuniversiteit Steenwijkerland e.o.

01 oktober 2018

Penningmeester

Stichting U 3L

01 september 2016

Partner

VOF iVier

01 april 1996

Directeur/bestuurder

Organsatie- en adviesbureau Gumale

Vice-voorzitter

Stichting W ensAmbulance Oost-Nederland

Lid

Raad van Advies toekomstbestendige binnenstad 01 januari 2018

Lid

Stichting Centrummanagement Hengelo

01 februari 2020

Voorzitter

Hof van Twentse Uitdaging

01 oktober 2014

Voorzitter

Raad van Toezicht Oyfo Kunst & Techniek

01 maart 2020

-

-

-

01 januari 2020

01 februari 2020

01 september 2019
31 december 2019
31 december 2019

-
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VERBONDEN PARTIJEN
Samenwerkingsverband VO2302
Stichting OSG Hengelo participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband VO2302 inzake
Passend Onderwijs. In dit samenwerkingsverband heeft Stichting OSG Hengelo geen overwegende
zeggenschap.
Transacties
Van transacties met verbonden partijen is sprake als er 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 nietzakelijke grondslag.
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Overige gegevens
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VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING
Het College van Bestuur van Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de
vergadering van 15 juni 2020.
Voorzitter College van Bestuur a.i.

J.D. Speelman
Hengelo, 15 juni 2020

De Raad van Toezicht van Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de
vergadering van 15 juni 2020.
Voorzitter Raad van Toezicht

J.G. Mengerink-Hogevonder
Hengelo, 15 juni 2020
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RESULTAATBESTEMMING
In de statuten is bepaald dat het besluit omtrent de bestemming van het behaalde resultaat aan
goedkeuring onderhevig is van de Raad van Toezicht.
Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 597.207.
Bij ongewijzigde vaststelling door het College van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht
zal het resultaat als volgt worden verdeeld:

Voorstel tot resultaatbestemming
Resultaat 2019

597.207

Toe te voegen aan:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve werkdrukvermindering

404.885
466.120
871.005

Te onttrekken aan:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing

0
273.798
273.798

Totaal bestemd resultaat

597.207

De algemene reserve is vrij inzetbaar ten behoeve van de onderwijs gerelateerde activiteiten van
de stichting.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Of een ‘gebeurtenis na balansdatum’ moet worden verwerkt in de jaarrekening is afhankelijk van
het tijdstip waarop deze gebeurtenis zich voordoet en de impact daarvan. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt naar gebeurtenissen die
tijdens het opstellen van de jaarrekening plaats hebben gevonden;
tot en met de formele opmaakdatum van de jaarrekening worden ‘de gebeurtenissen die
nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum’ in de jaarrekening
opgenomen;
ontstaan na het opstellen van de jaarrekening tot het moment van goedkeuring door de
Raad van Toezicht;
na de formele opmaakdatum moet alleen de jaarrekening worden aangepast ‘voor zover
de gebeurtenissen na balansdatum onontbeerlijk zijn voor het inzicht’, ofwel van materieel
belang zijn.
Modelmatig kan het voorgaande als volgt worden weergegeven

“Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019 van
stichting OSG Hengelo. Beleidsmatige effecten zijn er wel in 2020 en wellicht zelfs in de jaren daarna,
maar of hieruit financiële gevolgen gaan ontstaan en zo ja, hoe groot deze financiële impact dan
zal zijn, is nu nog niet met zekerheid te bepalen.
De verwachting is echter dat deze invloed relatief beperkt zal blijven. Op dit moment wordt
ingeschat dat de crisis in 2020 met name de huisvestingslasten (wellicht hogere schoonmaakkosten
en de doorwerking van hogere kosten door de eventuele toenemende ruimtebehoefte als gevolg
van de noodzaak van het lesgeven in kleinere groepen) zal beïnvloeden. Mogelijk dat ook de
personele kosten worden beïnvloed (ziekteverzuim).
Stichting OSG Hengelo monitort de risico’s voortdurend. De stichting loopt gezien de wijze waarop
het onderwijs in Nederland wordt gefinancierd geen risico’s voor de continuïteit. De liquiditeitspositie
van de stichting wordt daarbij voortdurend bewaakt. Er zijn adequate maatregelen genomen om
de onderwijsinhoudelijke taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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VAN REE / 'ACCOUNTANTS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

íegisteíaccountants en belastingadviseuís

Aan: de raad van toezicht van Stichting OSG Hengelo

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Scmevenweg 3-9
8024 HB Zwolle
Postbus 1509
8001 BM Zwolle

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting OSG Hengelo te Hengelo

T (038) 303 2140

gecontroleerd.

zwolle@vaníeeacc.nl
www.vameeacc.nl
KvK ní. 08107895

Naar ons oordeel:
u

m

geefi de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting OSG Hengelo op
3al december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 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 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper31december20l9;
2. destaatvanbatenenlastenover2019;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 2Cll9
vallen. 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.

Van Ree Accoimíanís is een handelinaam yan Van Ree Accounían{s BV.

Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene vooywaaíden van íoepaxsing die geaeponeeíd zijn onöeí nummeí bOá81A% bij de K;ímeí van Koophandel {e Uííeím.
Op venoek women öeze koslelocs {cegezoiióen.
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Nalevíng anticumulatiebepaling WNT níet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel l.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
Ieidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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:
ä

u

bestuursverslag;
overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
m

N

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 2019 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 afwíjkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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.

VAN REE

ACCOUNTANTS
íegiiíeíactouníaníi en belaiíingadviseuíi

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekeníng
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 wet- en 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 continu'íteit 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.
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 fraude of fouten 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
m

het identificeren en inschatten van de risico's

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
*

s

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede

de balansmutaties, die van materieel belang zijn
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;
s

m

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 continuaiteit niet langer kan
handhaven;

s

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen: en

s

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderlíggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

VAN REE / ACCOUNTANTS
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwíjdte
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.
Barneveld, 29 juni 2020
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA

Bijlagen
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GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON

Algemene gegevens
Naam v an de instelling
Adres
Postcode
Plaats

Stichting OSG Hengelo
Welbergw eg 90
7556 PE
Hengelo

Bestuursnummer

41824
074-2919860
cedi@osghengelo.nl
www.osghengelo.nl

Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

dhr. D. Speelman (v z. College v an Bestuur a.i.)
074-2919860
cedi@osghengelo.nl

Scholen, sector en leerlingen
Brinnr.

Naam

20CS

OSG Hengelo

Sector

School

Montessoricollege
C.T. Storkcollege

t Genseler
Totaal

2017

2018

2019

949

943

918

789

1.628

1.605

1.542

1.507

380

371

347

350

2.957

2.919

2.807

2.646

226

217

212

201

3.183

3.136

3.019

2.847

VO
Bataafs Lyceum

23EJ

2016

VO
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Toelichting onderwijsresultaten 2020
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. De onderwijspositie ten opzichte van advies
po betreft het gemiddelde van de schooljaren 2017-2018 t/m 2019-2020.
Onderbouwsnelheid
Deze indicator geeft weer hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2
en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Het gaat om het gemiddelde van de schooljaren 2016-2017 t/m
2018-2019.
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. Deze indicator is berekend als
het gemiddelde van de schooljaren 2016-2017 t/m 2018-2019.
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. Het gaat om het gemiddelde van de schooljaren 2016-2017 t/m 2018-2019.
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