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Voorwoord 
 

2021 was wederom een jaar dat in het teken van Corona stond met veel uitdagingen die van de mensen 

in onze organisatie om veel flexibiliteit vroegen. De Corona-maatregelen hadden ook dit jaar weer veel 

impact op ons onderwijs en ons welbevinden. 

Met het uitvoeren van de NPO-plannen, natuurlijk in lijn met onze jaarplannen, hebben we getracht 

aan te sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen en verbeteringen in gang gezet. Over deze 

ontwikkelingen, en nog veel andere, leest u meer in dit bestuursverslag.  

Ondanks het (deels) sluiten van de scholen en het werken op afstand hebben we met ruim 70 

medewerkers gewerkt aan een nieuw Strategisch beleidsplan. In een tijd waarbij er sprake was van 

een hogere werkdruk bij onze ondersteuners, docenten en directeuren hebben zij tijd en energie 

geïnvesteerd om met elkaar aan ons nieuwe strategie te bouwen. Een geweldig mooi proces. Ook in 

dit voorwoord wil ik iedereen daarvoor nogmaals hartelijk danken. 

Een van de strategische thema’s van ons strategisch beleidsplan is het intern samenwerken vanuit 

‘win-win’. We willen de kracht van onze vier scholen meer bundelen in onze OSG-organisatie. Een 

eerste stap die we hierin gezet hebben is het vormen van regiegroepen op de verschillende 

beleidsterreinen. In de regiegroepen zitten zowel directeuren, teamleiders, docenten  als 

ondersteuners en stafmedewerkers in. Met deze kruisbestuiving hebben we een eerste aanzet gedaan 

om van - en met elkaar te leren en te komen tot besluiten die breed in de organisatie gedragen worden.  

We willen als scholen en scholengroep blijvend van betekenis zijn voor leerlingen in en om Hengelo. 

Daarom willen we werken aan een duurzaam voortbestaan in een omgeving waarin allerlei 

ontwikkelingen plaatsvinden. Om hiertoe te komen is er een aantal vacant staande posities ingevuld 

binnen de organisatie. Zo ben ik na een periode van bestuurswisselingen en een interim-periode per 1 

januari 2021 als jullie nieuwe bestuurder aangesteld. Tevens is er op het Bataafs Lyceum gekozen voor 

een andere directie vorm om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Op het stafbureau zijn er 

twee nieuwe hoofden aangesteld en is er een vacature opgesteld voor een adviseur kwaliteitszorg. Een 

nieuwe functie binnen onze organisatie die moet zorgen voor een verdere verbetering van de 

onderwijskwaliteit.  

Als we het over de onderwijskwaliteit hebben dan is mooi om te zien dat op verschillende scholen het 

strategische thema “Maatwerk in Onderwijs” meteen werd opgepakt. Zo heeft Het Montessori College 

Twente het Montessoriaans onderwijs verder vormgegeven en is ook binnen ‘t Genseler en het Bataafs 

Lyceum al een vertaalslag gemaakt vanuit het strategisch beleidsplan naar de school. 

We willen medewerkers aan OSG blijven binden. Er zijn daarom stappen gezet om te werken aan de 

lerarentekorten die ons landelijk en regionaal treffen, dit ondanks de daling van het aantal leerlingen. 

Naar verwachting zal de regio Twente in 2022 een tekort van 38 fte hebben dat oploopt in 2026 naar 

63 fte (landelijk ruim 2500 fte). Logischerwijs vergen de NPO-interventies zoals extra ondersteuning, 

instructie in kleinere groepen en meer aandacht voor welzijn extra menskracht op school een extra 

uitdaging. 

Een andere belangrijke ontwikkeling voor OSG Hengelo is het werken aan het strategische thema 

‘bouwen aan een community’. Het Huis van Onderwijs (de huisvesting van stafbureaus van 

verschillende onderwijsstichtingen in Hengelo in één pand), een nadere kennismaking met OSG 

Erasmus Almelo, de deelname aan De Stedenband VO en VOTA zijn daar voorbeelden van. Tevens is 

natuurlijk onze samenwerkingsschool CT Stork College een prachtig voorbeeld waar diepgaand 

gebouwd wordt aan een blijvende onderwijscommunity.  
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Voor het realiseren van onze visie en strategische thema’s hebben we een gezonde financiële basis. 

Mede met de middelen NPO waren we in staat om de kwaliteit van het onderwijsproces, ook financieel 

gezien, te waarborgen. We hebben in 2021 een goed financieel resultaat behaald.  

Tot slot wil ik aangeven dat dit mijn eerste jaar was binnen OSG Hengelo. Ondanks Corona heb ik toch 

een goede eerste indruk weten te krijgen van de organisatie en heb ik veel mensen kunnen spreken. 

Dat heeft mij een heel positief beeld gegeven van de organisatie die inmiddels ook voor mij onze 

organisatie voelt. Ik heb veel enthousiaste mensen gezien die echt voor het onderwijs willen gaan. 

Men is open, zelfreflectief en positief kritisch. Men is bereid dingen op te pakken en men is flexibel. 

Maar bovenal is men er voor de leerling.  

 

 

Arjan Brunger 

Bestuurder OSG Hengelo 
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A. Bestuursverslag 
 

Inleiding 
OSG Hengelo is een openbare scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs zijn 

vertegenwoordigd. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling en elke docent. Ons 

onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Onze scholengroep heeft wel 

scholen die vanuit bepaalde onderwijskundige uitgangspunten lesgeven, waardoor leerlingen de 

mogelijkheid hebben om te kiezen voor de manier van leren die bij ze past. 

De OSG wordt gevormd door vier scholen die eigen opleidingsmogelijkheden aanbieden, een eigen 

pedagogisch - didactische werkwijze hanteren, met een eigen team, in een apart gebouw zorgen voor 

een specifieke sfeer en het onderwijs op een zelfstandige wijze organiseren. 

- Bataafs Lyceum voor havo, atheneum, gymnasium en masterclass. 

- C.T. Stork College (in samenwerking met de Stichting Carmel) voor vmbo 

- ’t Genseler voor praktijkonderwijs 

- Montessori College Twente voor mavo, havo, atheneum en havo- en atheneum TTO 

Het Bataafs Lyceum 

Het Bataafs Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo-onderwijs gevestigd aan de 

Sloetsweg 155. Het Bataafs Lyceum is onderscheidend in een krimpende markt met een breed aanbod 

van onderwijs en verrijkende activiteiten voor leerlingen. De school zoekt actief de verbinding met de 

buitenwereld en is daarmee een maatschappelijk partner in brede zin. Ze streven naar een optimale 

ontwikkeling van al onze leerlingen, zowel op het gebied van leerresultaten als bij de sociale en 

persoonlijke ontwikkeling. 

C.T. Stork College 

Het C.T. Stork College is een samenwerkingsschool aan de Fré Cohenstraat tussen Scholengroep 

Carmel Hengelo en Stichting OSG Hengelo. Sinds 1 augustus 2018 wordt intensief samengewerkt om 

vorm en inhoud te geven aan het vmbo-onderwijs. 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. 

Praktijkonderwijs ‘t Genseler 

’t Genseler is een school voor praktijkonderwijs en is gevestigd aan de Jasmijnstraat 15. ’t Genseler 

leidt als school voor voortgezet onderwijs leerlingen op voor de arbeidsmarkt en verdere diplomering. 

Een belangrijke kerntaak is leerlingen voor te bereiden op het participeren als volwaardige burger in 

de maatschappij. De school gaat uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen, 

met de focus op de sociale- en beroepsvaardigheden en het eigen maken van relevante kennis. Het 

aanbod bestaat uit praktijkvakken en theorie. Er is veel aandacht voor creatieve vakken als CKV en 

muziek. Sport en bewegen zijn naast een gezonde leefstijl aandachtspunten binnen de school.  

Montessori College Twente 

De school is ook gevestigd aan de Sloetsweg 153. In het Montessori College Twente wordt gewerkt 

volgens de ideeën van Maria Montessori. Het doel is leerlingen kwalitatief goed opleiden voor een 

diploma op mavo-, havo- of vwo-niveau, in de tijd die daarvoor staat. Daarnaast doen zij nog meer om 

hun brede ontwikkeling te bevorderen. De school heeft een aantal onderwijskundige keuzes gemaakt 
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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 

Wereldklas.  

Stafbureau 

De scholen worden ondersteund door medewerkers van het stafbureau op verschillende gebieden. Zij 

zijn gevestigd aan de Welbergweg 90 in Hengelo. 

Leerlingen 

OSG Hengelo telt op 1 oktober 2021 2.520 leerlingen. Er is wederom sprake van een lichte daling t.o.v. 

voorgaande schooljaren (2020 2.646 leerlingen en 2019 2.810 leerlingen). De leerlingen komen onder 

meer uit de gemeente Hengelo, Borne, Delden, Haaksbergen en omstreken. 

 

Werknemers 

Er werken op 1 augustus 2021 319 personeelsleden bij OSG Hengelo. De stichting werkt met 

onderwijzend personeel (de docenten) en onderwijsondersteunend personeel, waaronder 

onderwijsassistenten, conciërges, stafmedewerkers etc.. Tevens werken wij met vrijwilligers die 

daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen. Elke school heeft eigen managementstructuur. De 

stichting heeft een bestuurder die eindverantwoordelijk is en een Raad van Toezicht met een 

toezichthoudende rol.  

Aanbod onderwijssoorten 

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de onderwijssoorten, profielen en eventuele extra 

keuzes die worden aangeboden binnen stichting OSG Hengelo, uitgesplitst naar school.  
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Tabel – overzicht en mogelijkheden OSG Hengelo 

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

Niveaus pro-vmbo 
pro-ROC 
uitstroom vervolgonderwijs 
uitstroom werken 
uitstroom dagbesteding 

vmbo  basisberoepsgericht (b) 
vmbo  kaderberoepsgericht (k) 
vmbo  gemengde theoretische 
 leerweg (gl) 
vmbo  theoretische leerweg (t) 

mavo 
havo 
atheneum 
 

havo 
vwo 
gymnasium 
masterclass 

Profielen - fase 1: onderbouw 1 en 2  
oriënterende fase 

- fase 2: onderbouw 3  
2 keuzevakken voor verdieping. 

- fase 3: certificeringstraject op 2 
uitstroomprofielen 

 
Uitstroomprofielen ‘t Genseler 
- metaalbewerking 
- bouw wonen en interieur 
- schoonmaak groot huishouding 
- horeca  
- zorg en welzijn 
- assistent baliemedewerker 

gastheer/gastvrouw 
- logistiek en detail 
- onderhoud Tuin Park & Landschap 
- Textiel (geen certificering) 
- Bloemschikken (geen certificering) 

- Leerwerktraject (LWT) Z&W  
- Leerwerktraject  (LWT) BWI 
 
basis - en kadergericht: 
- bouwen, wonen en interieur (BWI) 
- economie en ondernemen (E&O) 
- produceren, installeren en energie 

(PIE) 
- zorg en welzijn (Z&W) 
- dienstverlening en producten (D&P) 
 
gemengde theoretische leerweg: 
- economie 
- groen (landbouw) 
- techniek  
- zorg en welzijn 
 

mavo: 
- economie 
- landbouw (groen) 
- techniek 
- zorg en welzijn 
 
havo en atheneum: 
- cultuur en maatschappij (CM) 
- economie en maatschappij (EM) 
- natuur en techniek (NT) 
- natuur en gezondheid (NG) 

havo: 
- cultuur en maatschappij (CM) 
- economie en maatschappij (EM) 
- natuur en techniek (NT) 
- natuur en gezondheid (NG) 

Extra 
keuze 

Overige certificeringstrajecten 
- SWB. Start werk en blijf veilig. erkend 

certificaat basis voor VCA  
- VCA (bovenbouw) 
- Heftruck certificaat 
- T-Rijbewijs (tractor) 
 

 - Klas 1 en 2 mavo/havo wereldklas 
- havo/atheneum tweetalig, junior tto 
- Cambridge Engels 
- Goethe certificaten Duits 
- Delf-certificaten Frans CIE Engels  

- Taalcertificaten: Cambridge Engels, 
Goethe, Delf 

- Extra keuze vakken:  filosofie, 
wiskunde D, BSM, informatica. 

- Olympiadeschool 
- Keuze modules  
- Peer Assisted Learning (PAL)  
- BEAT  
- Bataafse Leerlingenvereniging  
- Bataafse Leerlingenraad 
- Debatclub 
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Kernwaarden, visie en strategische ambities 
 

Kernwaarden 
Kernwaarden laten zien waar we voor staan, wat de waarden zijn waar vanuit we willen werken. We 

zijn openbare scholen en bouwen voort op de kernwaarden van openbaar onderwijs Nederland. Vanuit 

dit fundament zijn onze eigen kernwaarden voortgekomen: 

De drie kernwaarden van de OSG 

Erkenning Vrijheid vraagt om erkenning 

Elk mens doet ertoe. Met alles dat hij of zij meeneemt. Een mens met een verleden, met persoonlijke 

verhalen die hem of haar vormden en dromen over de toekomst. Deze verhalen en dromen brengen 

we samen, want pas vanuit ‘samen’ ontstaat begrip, erkenning, respect en verbinding: zo belangrijk in 

onze maatschappij vantegenwoordig. We hebben oog voor ieder mens en erkennen wat we zien. Dit 

brengt geen vrijblijvendheid, maar juist verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid 

om ook anderen te erkennen in wie zij zijn. 

Groei  We groeien vanuit ontmoeting 

We zijn gericht op groei en op het zetten van een volgende stap en beseffen: groeiendoe je niet alleen, 

maar is aanstekelijk en vraagt om samen. Daarom ontmoeten we elkaar, kennen we elkaar en dragen 

we bij aan elkaars groei. De korte lijnen, wendbaarheid en flexibiliteit binnen onze stichting helpen 

hierbij. We zijn nieuwsgierig naar elkaar, dagen uit, zijn betrokken, stellen vragen, en hebben oog en 

oor voor de verhalen die dan klinken. Zo gaan we rijker naar huis dan we kwamen. 

Kansrijk  Gelijkwaardigheid, ontstaat vanuit kansen  

Want, we weten: mensen verschillen. Hebben eigen talenten, uniek potentieel en grote of kleine 

dromen. Ondanks deze verschillen blijven wij onszelf er steeds weer aan herinneren dat de een niet 

meer waard is dan de ander. We reiken dan  ook keuzes aan. Kansrijke keuzes die recht doen aan de 

unieke mogelijkheden en het potentieel dat soms nog verscholen is. Ook helpen we deze keuzes te 

benutten. Zo bouwen we aan ruimte om iedereen de vruchten te laten plukken van ons onderwijs, 

ieder op een eigen manier. Dit vanuit de gedachte dat het werkelijk erkennen van talenten en 

mogelijkheden bijdraagt aan de gelijkwaardigheid in onze maatschappij als geheel. 

Naast de OSG-kernwaarden heeft iedere school eigen kernwaarden vastgesteld. Deze 

schoolkernwaarden typeren de vier verschillende scholen binnen de OSG en maken duidelijk waar de 

medewerkers van de school voor staan en wat de leerlingen kunnen verwachten van de school, dit 

komt bovenop waar de OSG al voor staat. 
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Visie 
Wat staat ons te doen Onze maatschappelijke opdracht 

Een school is van en voor de samenleving, dit geldt helemaal voor openbare scholen. We leven meer 

en meer in een samenleving waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden verdient: ongeacht 

afkomst, religie, taal, voorkeuren, uiterlijk, gedachten of werk- en denkniveau. Daarmee is de 

maatschappelijke opdracht van de scholen binnen de OSG helder: 

de leerlingen op onze scholen te laten groeien in hun ontwikkeling om betekenisvol mee te kunnen doen 

én bij te dragen aan onze samenleving. 

Missie 
Wij heten onze leerlingen welkom op onze vier scholen. We zien scholen als minisamenleving waar we 

elkaar ontmoeten vanuit gemeenschappelijke waarden. Een veilige en vertrouwde ontmoetingsplek 

waar we samen leven, samen werken, samen leren en samen bouwen, uiteraard in verbinding met de 

maatschappij. 

- Een plek waar je erkenning voelt voor wie je bent; werkelijk gezien wordt als mens. 

- Een plek waar we keuzes aanreiken, je uitdagen en steunen in je talent- ontwikkeling. 

Maar ook een plek waar jij jezelf uitdaagt; een plek waar je meer en meer kunt worden 

wie jij wilt zijn. 

- En een plek waar je anderen ontmoet, fouten maakt en opstaat, zodat je groeit als mens 

en de school zelfbewust en met nieuwe verhalen verlaat; klaar voor de volgende stap. 

Wij zijn een openbare scholengroep en we bundelen onderling onze krachten. We werken waar van 

waarde voor onze leerlingen samen. Daarnaast verschillen we en koesteren we de eigen identiteit en 

(onderwijs)visie van de vier scholen. Immers, alleen dan is elke school in staat maatwerk te leveren: 

passend bij de eigen leerlingenpopulatie en het schoolprofiel. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende 

omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij 

wenselijk. 

Strategische thema’s 
De ontwikkeling van OSG Hengelo (en haar scholen) kan niet los worden gezien van ontwikkelingen die 

gaande zijn in de maatschappij. De ontwikkelingen die het meest van invloed zijn op onze strategische 

keuzes de komende jaren zorgen ervoor dat OSG Hengelo zich de komende jaren op de volgende 

strategische thema’s richt: 

1. Maatwerk in onderwijs 

2. Professionalisering vanuit persoonlijk leiderschap 

3. Intern samenwerken vanuit ‘win-win’ 

4. Bouwen aan de community 

In het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2021-2025 is de strategische koers uitgewerkt d.m.v. een aantal 

richtinggevende uitspraken bij de thema’s. De thema’s krijgen een vertaalslag in de regiegroepen en 

in de schoolplannen van de scholen. 
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Onderwijsontwikkelingen 
De grenzen van het huidige onderwijssysteem knellen, zo merken we in de praktijk. Niet alleen vindt 

leren meer en meer plaats op andere plekken dan in een klassieke les in een klaslokaal maar ook 

worden roosters steeds flexibeler, aansluitend bij de talenten van individuele leerlingen. We streven 

naar onderwijs dat keuzes biedt, uitdagend, adaptief en afwisselend is. Dit is niet altijd eenvoudig: 

systeemgrenzen en gewoontes zijn soms belemmerend in het zoeken naar nieuwe wegen. 

Tegelijkertijd is dat wel de richting die we in willen slaan. Want naast het borgen van het onderwijs, 

willen we een volgende stap zetten. Een volgende stap die gaat over maatwerk in leren in een 

uitdagende leeromgeving, aansluitend bij het individuele potentieel van leerlingen. Deze stappen  

zetten we onderbouwd, we waaien niet mee met de laatste hypes en trends, maar bouwen gefundeerd 

aan een betekenisvolle en rijke ontmoetingsplaats waarin leerlingen samen leren, maken en 

ontdekken. In de regiegroep Onderwijs en ICT is er een eerste opzet gemaakt voor een OSG visie op 

onderwijs, deze wordt verder vormgegeven en uitgediept in het jaar 2022. De strategische thema’s 

beschreven in het SBP zullen de komende jaren zichtbaar moeten zijn binnen onze onderwijssettingen.  

Inspectiebezoek 
Eens in de 4 jaar doet de Inspectie van Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn 

scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? Op 14 september 2020 heeft de Inspectie 

van Onderwijs een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij OSG Hengelo. 

Tijdens het onderzoek heeft de Inspectie van Onderwijs samen met het bestuur geconcludeerd dat er 

geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks 

onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal 

daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023. 

Onderwijsresultaten 
Monitoring Sociale Veiligheid  

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen 

zich veilig voelen op school. Drie van de vier scholen hebben de monitoring uitgevoerd. Op sfeer en 

veiligheid scoren de scholen boven de benchmark en kunnen zij tevreden zijn met de resultaten. 

Ondanks de goede resultaten stellen de scholen hun eigen ambities. Zo heeft bijvoorbeeld ’t Genseler 

de lat hoger gelegd en in hun jaarplan specifiekere doelen gesteld om de sociale veiligheid nóg meer 

te bevorderen.  

Opbrengsten 

Elk jaar beoordeelt de Inspectie van Onderwijs de opbrengsten van de vier scholen. Deze opbrengsten 

bestaan uit twee onderdelen: de examenresultaten en de cijfers m.b.t. de doorstroom binnen de 

school, te weten de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces. Daarnaast wordt gekeken naar de 

onderwijspositie begin leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool. In deze indicator 

worden de onderwijspositie van de leerling 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 voortgezet onderwijs tot het niveau te brengen dat ten 

opzichte van het advies mag worden verwacht. De onderwijsinspectie kijkt naar de laatste drie 

schooljaren. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of de opbrengsten boven de vastgestelde 

norm liggen. OSG Hengelo scoorde in schooljaar 2020-2021 op alle indicatoren boven de normen van 

de Inspectie van Onderwijs. 
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Examenresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsing en examinering 
Per 1 augustus 2021 zijn aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO van kracht Deze hebben tot doel de 

kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. Deze aanpassingen betreffen de verplichte 

instelling van een examencommissie, een explicitering van de rol van de examensecretaris, bepalingen over 

de informatie in en de totstandkoming en eventuele wijziging van het PTA en bepalingen rondom het formeel 

afsluiten van het schoolexamen.   

Binnen de scholen hebben we ruim aandacht genomen om de inhoud en vorm van de PTA’s te verifiëren en 

waar nodig aan te scherpen, hebben we de procedures rondom afname van toetsen en examens getoetst 

aan de geldende regelgeving en waar nodig bijgesteld en waarborgen ingebouwd bij de totstandkoming van 

valide schoolexamenresultaten. 

Toetsing en examinering Praktijkonderwijs 

In de visie van ‘t Genseler staat beschreven dat voorzichtig wordt omgegaan met het geven van cijfers. Cijfers 

hebben een groot risico in zich om ingezet te worden als vergelijkingsinstrument. Wij werken sterk op maat 

en naar het behalen van referentieniveau 1F op gebied van taal en rekenen. We toetsen vooral formatief om 

daarmee aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Toetsing gebeurt vooral in het scoren 

van competenties in het leerlingvolgsysteem. Examinering vindt plaats in de praktijkvakken door het 

afnemen van examens in het kader van de certificerings-trajecten. Hierbij streven we ernaar om landelijk 

erkende branchecertificaten te behalen. Mocht dat niet mogelijk zijn, volgt een schoolcertificaat. Voor de 

Pro-VMBO groep (eerste leerjaar) geldt dat zij meegaan in het systeem van het VMBO BBL. Dat houdt in dat 

zowel aanbod als normering hierop zijn afgestemd. Deze leerlingen zullen nu en in de toekomst wel cijfers 

krijgen. Voor het Pro-ROC aanbod (zesde leerjaar) geldt dat deze leerlingen aan het eind van het traject een 

entreediploma krijgen en doorstromen naar niveau 2 van het ROC. Ook deze leerlingen worden getoetst en 

geëxamineerd volgens de normen van het ROC.  

De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van ons aanbod is de mate van duurzame uitstroom richting 

werk. Het overgrote deel van de leerlingen van het praktijkonderwijs stroomt uit naar een baan. Via de 

uitstroommonitor worden deze leerlingen gevolgd waarmee een vorm van kwaliteit gemeten wordt.  

https://www.vo-raad.nl/nieuws/aanpassingen-eindexamenbesluit-vo-gepubliceerd


13 
 

 



14 
 

  



15 
 

  



16 
 

Passend Onderwijs 
Onze maatschappelijke opdracht is de leerlingen op onze scholen te laten groeien in hun ontwikkeling om 

betekenisvol mee te kunnen doen én bij te dragen aan onze samenleving. Wij geven passend onderwijs vorm 

vanuit onze kernwaarden. Met name de kernwaarde “Kansrijk” voedt onze keuzes hierin. Want, we weten: 

mensen verschillen, hebben eigen talenten, uniek potentieel en grote of kleine dromen. Ondanks deze 

verschillen blijven wij onszelf er steeds weer aan herinneren dat de een niet meer waard is dan de ander.  

Dit perspectief verplicht ons om leerlingen met ondersteuningsvragen te bedienen. Deze vragen liggen op 

het gebied van beperkingen maar ook op gebied van meerbegaafdheid. Wij gaan ver in het zoeken naar 

antwoorden op deze ondersteuningsvragen. Hiervoor werken de scholen onderling samen. Deze 

samenwerking rondom passend onderwijs heeft zijn kern bij de regiegroep Ondersteuning. In deze 

regiegroep zijn alle ondersteuningscoördinatoren en orthopedagogen van de scholen vertegenwoordigd. 

Deze groep analyseert problemen en komt gezamenlijk met antwoorden. Antwoorden op individueel 

leerlingniveau maar ook antwoorden in de vorm van arrangementen die voor meerdere leerlingen gelden. 

Voorbeelden hiervan zijn de Kansklas van ’t Genseler en het de Buitenklas van het CT Stork College.  

De focus van onze docenten ligt niet op wat niet kan, maar juist op wat we kunnen organiseren zodat het wel 

kan. Uiteraard zijn er grenzen in het kunnen bedienen van ondersteuningsvragen binnen het regulier 

onderwijs. Op het moment dat dat speelt hebben we uitstekende contacten met het specialistisch onderwijs 

in Hengelo en omgeving. In samenwerking met het specialistisch onderwijs proberen we plaatsing in principe 

van tijdelijke aard te laten zijn. Vanuit deze regiegroep zijn er sterke verbindingen met gemeenten, 

zorgverleners en het samenwerkingsverband 23.02.  

School Ondersteuningsprofiel (SOP) 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. 

In dit document staat wat de basisondersteuning is en ook de extra ondersteuning die de school kan bieden 

met hulp van het samenwerkingsverband. Een SOP is maximaal vier jaar geldig. Binnen die vier jaar moet de 

inhoud opnieuw bekeken en zo nodig aangepast worden. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over 

het SOP. Alle OSG-scholen voldoen aan de basisondersteuning.  

Extra ondersteuning 
De Buitenklas 

C.T. Stork is gestart met de pilot De Buitenklas. Met dit project heeft de school een andere onderwijssetting 

gecreëerd, letterlijk buiten de school, waarin leerlingen met een gecompliceerde ondersteuningsbehoefte 

nog meer op maat begeleid worden. Verschillende factoren hebben een negatieve invloed op het 

ontwikkelproces van deze leerlingen. Gebleken is dat voor deze leerlingen de basisondersteuning te weinig 

biedt om hun doel bereiken. Er zijn vaste docenten, de mentor heeft een intensievere rol, er is intensiever 

aandacht voor welbevinden en persoonlijke doelen.  

Het is de bedoeling dat de leerlingen door het verblijf in de Buitenklas op een goede manier kunnen 

terugkeren naar het onderwijs of een andere passende aansluiting. Leerlingen hebben door te werken aan 

hun leerdoelen een goed zicht op het eigen functioneren en weten hun handelswijze aan te passen. Het 

verblijf in de Buitenklas is zo kort mogelijk, maar wel lang genoeg om effect te resulteren. Leerlingen keren 

na afloop van hun verblijf terug naar school of ROC (16 jaar). 

De Kansklas 

’t Genseler is gestart met de pilot De Kansklas voor leerlingen met psychische problematieken die de 

aansluiting met het onderwijs en hun omgeving dreigen te verliezen. We creëren tijdelijke een kleine 

onderwijssetting waarin we werken aan persoonlijke doelen om vervolgens terugkeer naar de reguliere klas 
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te realiseren. Met de Kansklas willen we voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten en geen onderwijs 

meer volgt. 

In de Kansklas is er meer aandacht voor deze problematiek en richt men zich naast de didactische 

ontwikkeling voor een groot deel op de sociaal emotionele ontwikkeling. Twee vaste leerkrachten verzorgen 

het onderwijs, nemen dan tijdelijk het mentorschap over en leggen intensief contact met de 

ouders/verzorgers van de leerling. Het programma voor de leerling is op maat en afgestemd op de 

ondersteuningsbehoefte.  

Voor deze klas hebben we een intensieve samenwerking met de gemeente Hengelo, Ambiq en Mediant. Zij 

zijn wekelijks een dagdeel op school en ondersteunen bij de uitvoering en bij het eventuele vervolgproces. 

NPO-middelen 
Om de gevolgen van de Corona-periode en het thuisonderwijs in kaart te brengen hebben de scholen de 

schoolscans uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de cognitieve vertragingen door het sluiten van de 

scholen minder zorgelijk waren dan verwacht, wat ook landelijk zo bleek te zijn. De vaardigheden die 

leerlingen opdoen bij de praktijkvakken en tijdens de stages zijn minder aan bod gekomen. Leerlingen hebben 

fysieke leerervaringen gemist die noodzakelijk zijn voor hun nabije toekomt. De gevolgen op sociaal-

emotioneel gebied voor onze leerlingen waren het grootst. Om te kunnen werken aan deze vaardigheden 

heb je elkaar immers fysiek nodig. De momenten waarbij je elkaar in de schoolomgeving en de omgeving 

daarbuiten ontmoet waren vaak minimaal.  

We zagen grotere verschillen tussen groepen leerlingen ontstaan en de vertragingen waren zeker ook groot 

voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte of een complexere thuissituatie. Dat vroeg van onze 

organisatie nóg meer maatwerk. Wat de gevolgen op langere termijn zijn is nog moeilijk te voorspellen.  

Het ministerie van OCW heeft op 10 mei 2021 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de 

zogenaamde 'menukaart' gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om 

de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken. De scholen 

hebben keuzes gemaakt van die menukaart en hebben de eerste 5 maanden de interventies ingezet. 
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Visie en besturing  
OSG Hengelo kent een Raad van Toezicht/Bestuurdersmodel met een Bestuur en hanteert de ‘Code Goed 

Onderwijsbestuur’ voor het Voortgezet Onderwijs. De stichting voldoet daarmee aan de beginselen van ‘good 

governance’. Good governance is het besturingsproces in ruime zin, daaronder valt dan ook intern en extern 

toezicht, verantwoording en medezeggenschap. 

De rechtsvorm van OSG Hengelo is een stichting. OSG Hengelo staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer: 8177914 en wordt aangemerkt als de hoofdvestiging. Bataafs Lyceum, C.T. Stork 

College, ’t Genseler en Montessori College Twente zijn ingeschreven als vestigingen van OSG Hengelo. Het 

organigram van de stichting kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

Bestuurder 

De stichting wordt bestuurd door dhr. Arjan Brunger per 1 januari 2021. De bestuurder is het bevoegd gezag 

en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitvoeren van het beleid van de organisatie en het 

aansturen van de schooldirecteuren. 

Stafbureau 

De stafmedewerkers ondersteunen de vier scholen bij de volgende deelgebieden: 

- Huisvesting en facilitaire zaken 

- Financiën 

- ICT en onderwijsontwikkeling 

- Personeel en Organisatie 

- Kwaliteitszorg (vanaf 2022) 

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van Raad van Toezicht, bestuurder, directeuren en de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn onderverdeeld tussen de verschillende geledingen en 

staan vastgelegd in reglementen en statuten.  

 

 

    Raad van 
Toezicht 

 Bestuurder 

Stafbureau 

 

Bataafs Lyceum 

 

 

C.T. Stork College 

 

 

't Genseler 

 

 

Montessori  
College Twente 

GMR 
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Code goed bestuur 

De code goed onderwijsbestuur VO vormt voor OSG Hengelo de basis voor het realiseren van goed bestuur.  

OSG Hengelo voldoet in de basis aan de richtlijnen van deze code. 

Belangenverstrengeling 

De bestuurder en de Raad van Toezicht hebben een belangrijke taak in het waarborgen van hun eigen 

onafhankelijkheid en deskundigheid. Eén van de manieren om deze waarborg te geven is door zich te 

verantwoorden over de samenstelling en over hoofd- en/of nevenfuncties. De bestuurder heeft op dit 

moment geen nevenfunctie bij een andere organisatie. De nevenfuncties van de leden van de RVT zijn 

opgenomen in het verslag toezichthoudend orgaan. In 2021 is er bij zowel het bestuur als de RVT geen sprake 

geweest van een tegenstrijdig belang. 

Afhandeling van klachten 

OSG Hengelo kent zowel externe vertrouwenspersonen als interne vertrouwenspersonen. Zij zijn er zowel 

voor leerlingen, ouders/verzorgers als voor medewerkers. De externe vertrouwenspersoon heeft in 2021 

geen melding(en) gehad van overleg of advies. Op de scholen van OSG Hengelo zijn er in 2021 geen meldingen 

gedaan bij de vertrouwenspersonen.  

In de toekomst is het wenselijk om een eenduidige omschrijving te hebben van de rol en 

verantwoordelijkheden op de scholen m.b.t. vertrouwenspersonen. Dit zal opgenomen worden in de 

klachtenregeling en in de schoolgidsen van de scholen en besproken worden met de desbetreffende mensen 

die deze rol vervullen. Tevens willen we kennis en expertise meer uitwisselen tussen de mensen.  

Horizontale dialoog en verantwoording 

OSG Hengelo vindt het belangrijk om zich publiek te verantwoorden. Verantwoording vindt bij de scholen 

plaats door o.a. gebruik te maken van Vensters en via ‘Scholen op de kaart’.  de dialoog met 

ouders/verzorgers en leerlingen, de inzet van allerlei informatiekanalen waaronder Social Media en in de 

nieuwsbrieven. Daarnaast staat relevante informatie, zoals het jaarverslag op de website. Tevens hebben wij 

het nieuwe strategisch beleidsplan breed naar onze stakeholders gecommuniceerd.  

GMR en 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. 
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Externe omgeving 
Een van onze strategische thema’s is Bouwen aan een community. Hierbij gaat er voor ons over dat we meer 

in verbinding staan met onze omgeving en we samenwerken met de (maatschappelijke) organisaties in onze 

omgeving. Dat we de grenzen tussen school en deze omgeving meer en meer slechten met ons onderwijs. 

Alleen dan geldt dat OSG Hengelo en haar scholen werkelijk onderdeel uitmaken van de maatschappij. Ook 

maken we de maatschappij zichtbaar in onze scholen. Samenwerken en bouwen aan een community is 

cruciaal om onze scholen werkelijk een maatschappij in het klein te laten zijn en leerlingen nieuwe ervaringen 

op te laten doen. Deze samenwerking draagt eraan bij dat leerlingen tot betere keuzes kunnen komen voor 

hun toekomst.  

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.  

Samenwerkingsverband 23.02 

OSG Hengelo maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 23.02. 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.  

Commissie 10-14 

Personeelsleden van OSG Hengelo nemen deel aan Commissies 10-14 van het SWV 23.02. Deze commissies 

zijn opgericht om bij te dragen aan een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. Hun focus ligt daarbij op de overstap van het primair naar het voortgezet 

onderwijs. Wij gunnen het namelijk elke leerling om in een goeie flow door te stromen naar het VO. De 

commissieleden pakken deze taak gezamenlijk op met de intern begeleiders (IB’ers), bestuurders, 

leerkrachten, ouders en leerlingen.  

POVO 

In het POVO (besturen)overleg spreken we met alle bestuurders van primair onderwijs (PO) en het voortgezet 

onderwijs (VO) over zaken die met een goede doorgaande lijn 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 doorgaande lijn besproken. 

ROC van Twente Vavo Lyceum van Twente 

De VAVO-opleidingen, onderdeel van ROC van Twente, bieden diverse combitrajecten aan. Speciaal voor 

leerlingen die net gezakt zijn voor hun havo of vwo bestaat de mogelijkheid om in één jaar zowel het havo- 

of vwo-diploma, als een mbo-diploma niveau 4 te behalen. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat 

overdracht van middelen en uitbesteding van leerlingen mogelijk is door samenwerking tussen VO 

instellingen en BVE (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) instellingen. OSG Hengelo heeft in dit kader 

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ROC van Twente. 

Gemeente Hengelo 

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 daarnaast in de Programmaraad van de gemeente waar alle 
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instellingen die zich met jeugd bezighouden overleg voeren met de wethouder. Door corona heeft dit in 2021 

niet kunnen plaatsvinden met de gemeente Hengelo. 

VOTA 

VOTA staat voor Voortgezet Onderwijs Twente en de Achterhoek en is een samenwerkingsverband van zeven 

zelfstandige VO-schoolbesturen en een school voor middelbaar beroepsonderwijs: De Waerdenborch, OSG 

Hengelo, Stichting Carmelcollege, Het Erasmus, Het Stedelijk Lyceum, Het Assink lyceum, het Staring College 

en ROC van Twente (mbo). Zij hebben de krachten gebundeld en gaan via VOTA gezamenlijk aan de slag met 

de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort. 

Stedenband Twente 

Stedenband Twente is een regionaal platform van overleg tussen rectoren/bestuurders van 16 

scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Twente en de Achterhoek. De samenwerking gaat 

veelal over onderwerpen waarvoor enige grootschaligheid of één gezicht naar andere instellingen gewenst 

is: leerlingen met zeer specifieke capaciteiten, docententekort, bijdragen aan de Kennisregio Twente, invloed 

in de sector VO zijn onderwerpen waar de individuele VO-school maar beperkt aan kan werken. 

Bedrijfsleven en instanties 

Leerlingen leren steeds meer buiten het klaslokaal. We streven ernaar de grenzen van het klaslokaal meer 

en meer te doorbreken middels projectmatige en praktijkgerichte activiteiten zoals stages, LOB, extra 

projecten, etc.. Om dit te kunnen bereiken is het van belang de samenwerking met instanties, bedrijven in 

onze omgeving actief op te zoeken. We kijken naar waardevolle mogelijkheden om samen op te trekken. 

Internationalisering 

De scholen binnen OSG Hengelo ontwikkelen onderwijsprogramma om internationalisering in de praktijk te 

brengen. Voorbeelden hiervan zijn ski-reizen, tweetalig onderwijs en uitwisselingen. De uitwisseling van 

leerlingen van het Bataafs Lyceum met leerlingen uit andere Europese landen is bijna allemaal uitgesteld in 

verband met Corona en krijgt een vervolg zodra de maatregelen het weer toelaten. 
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Verslag toezichthoudend orgaan 
Het intern toezicht binnen de Stichting OSG Hengelo wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT), 

wiens taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van de OSG Hengelo en het reglement 

van de RvT. De principes van de governancecode “Goed onderwijsbestuur VO 2019” zijn verankerd in dit 

reglement. De RvT ziet erop toe dat de bestuurder de stichting goed bestuurt en vertegenwoordigt. Ook 

heeft de RvT een werkgeversfunctie en is adviseur en klankbord voor de bestuurder. De RvT heeft twee 

commissies: de remuneratie-commissie die zich bezighoudt met personele zaken en de audit-commissie 

voor financiële aangelegenheden. In dit jaarverslag verantwoordt de RvT zich over de uitvoering van het 

toezicht in 2021.  

 

De RvT kende per 31 december 2021 de volgende leden: 

• Hans Raanhuis, voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie 

• Ellen de Groot, voorzitter remuneratiecommissie 

• Simone Dobbelsteen, voorzitter auditcommissie 

• Krijno van Vugt, vicevoorzitter RvT en lid auditcommissie 

• Remon Workel, lid 

 

Op 3 maart 2021 is Simone Dobbelsteen door de gemeenteraad benoemd tot lid van de RvT, op 27 oktober 

2021 Remon Workel. Harry  Frantzen en Nick Lindenberg hebben conform het rooster van aftreden de RvT 

in 2021 verlaten. De honorering van de RvT is opgenomen in de jaarrekening en is passend binnen de 

richtlijnen van de WNT. De nevenfuncties van de leden staan in het jaarverslag. 

 

De RvT-leden houden de kwaliteit van hun toezicht op orde door onder andere het volgen van cursussen bij 

de vereniging voor toezichthouders VTOI-NVTK, het deelnemen aan informatieve bijeenkomsten over 

ontwikkelingen in het onderwijs en gezamenlijke themabijeenkomsten, waaronder de evaluatie van het 

toezicht. Vanwege de komst van Arjan Brunger als nieuwe bestuurder en nieuwe RvT-leden zijn onder 

externe begeleiding in 2021 twee themabijeenkomsten gehouden over de samenwerking tussen de RvT en 

de bestuurder, de onderlinge taakverdeling binnen de RvT, de relatie van de bestuurder en de leden van 

RvT met interne en externe stakeholders.  

 

Terugblik 2021 

2021 was opnieuw een bijzonder jaar. De coronapandemie heeft veel gevraagd van medewerkers en 

leerlingen. Ondanks de beperkingen is de nieuwe bestuurder Arjan Brunger erin geslaagd om op basis van 

een inspirerend en interactief ontwikkelingstraject een nieuw Strategisch Beleidsplan 2021- 2025 op te 

stellen. Op basis van een duidelijke visie en kernwaarden zijn vier belangrijke speerpunten voor de verdere 

ontwikkeling van de OSG Hengelo vastgelegd. De RvT ondersteunt deze speerpunten en heeft er alle 

vertrouwen in dat met de verdere uitwerking de OSG een stevige positie in het lokale en regionale 

onderwijsveld zal behouden. Met de komst van Arjan Brunger als bestuurder, maar ook de nieuwe hoofden 

Personeel & Organisatie en Financiën, een nieuwe managementstructuur bij het Bataafs Lyceum en het 

inrichten van OSG-brede-regiegroepen, zien we veel nieuw elan en dynamiek binnen én tussen de scholen 

van de OSG Hengelo. De organisatie heeft in een moeilijke tijd veel veerkracht getoond en staat er 

onderwijskundig, organisatorisch en financieel goed voor. De focus op het onderwijskundig en pedagogisch 

optimaal begeleiden van de OSG-leerlingen is ook in 2021 steeds aanwezig geweest.  

 

De RvT heeft in 2021 zeven keer regulier vergaderd. Ook is er twee keer overlegd met de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waaronder de kennismaking met de nieuwe GMR eind 2021. 

Met de wethouder onderwijs van de gemeente Hengelo heeft de RvT ook gesproken. Helaas heeft de 

coronacrisis de mogelijkheden van contact en overleg flink beperkt. Zo konden in 2021 helaas de scholen 

van de OSG niet bezocht worden door de RvT en zijn veel overleggen digitaal gevoerd. Eind 2021 heeft er 
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ook overleg plaatsgevonden met de accountant. Hieruit bleek dat de OSG Hengelo een gezonde organisatie 

is die voldoende financieel draagkrachtig én daadkrachtig is.  

Ondanks de gezonde basis ligt er een belangrijke opgave voor de OSG Hengelo om de gevolgen van de 

voorziene daling van de leerlingenaantallen de komende jaren in goede banen te leiden. Door anticiperend 

financieel- en personeelsbeleid kan OSG deze ontwikkeling aan en kan er verder gewerkt worden aan de 

vier speerpunten uit het strategisch beleidsplan, te weten 1) vergroten van maatwerk in het onderwijs; 2) 

professionalisering vanuit persoonlijk leiderschap; 3) versterken van de samenwerking tussen de scholen  

en 4) bouwen aan de community waar de OSG actief onderdeel van wil zijn. De RvT ziet dit met vertrouwen 

tegemoet.   

 

Auditcommissie 

Simone Dobbelsteen en Krijno van Vugt vormen de auditcommissie, die zich bezighoudt met diverse 

financiële aangelegenheden van de OSG Hengelo. De commissie besprak met de bestuurder en het hoofd 

Financiën en Control o.a. het jaarverslag 2020 inclusief het rapport van de accountant, de 8-

maandsrapportage 2021, de kaderbrief en de begroting 2022 - 2026. De auditcommissie constateert dat de 

OSG Hengelo financieel goed in control is doordat er goede en veel stappen zijn gezet in het 

professionaliseren van het risicomanagement. De financiële verslaglegging is uitgebreid en inzichtelijk. 

Afgesproken is dat indachtig de beleidsvisie de integraliteit van de financiële verslaglegging versterkt wordt. 

Op voorstel van de bestuurder is het contract met Van Rhee Accountants verlengd voor verslagperiode 

2022 - 2025. 

 

Remuneratiecommissie 

Ook deze commissie bestaat uit twee leden, te weten Ellen de Groot en Hans Raanhuis. De commissie heeft 

als taak de RvT te ondersteunen en te adviseren bij de aanstelling van de bestuurder. Ook voert de 

remuneratiecommissie functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder. Hiertoe heeft de 

commissie in 2021 op basis van een nieuwe beoordelingsprocedure bij diverse medewerkers binnen de 

organisatie informatie opgehaald ter voorbereiding van het beoordelingsgesprek met de bestuurder. De 

uitkomsten van dit overleg zijn positief.    

 

Naleving wettelijke voorschriften 

OSG Hengelo hanteert de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ voor het Voortgezet Onderwijs, waarin de 

basisprincipes zijn vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en directeuren in het voortgezet 

onderwijs. In 2021 hebben zich geen situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang voorgedaan; ook niet bij 

de selectie van nieuwe kandidaten voor de RvT.  

 

Conform de aanbevelingen van de beroepsvereniging van toezichthouders VTOI-NVTK benoemen wij hierna 

de specifieke besluiten van de Raad van Toezicht in 2021: 

• Vaststelling WNT 2021; 

• Vaststellen profiel, werving, voordracht aan de gemeente van nieuw lid RvT; 

• Benoeming mevrouw Simone Dobbelsteen tot voorzitter audit-commissie; 

• Benoeming de heer Remon Workel tot lid RvT; 

• Rooster van aftreden RvT; 

• Continuering dienstverlening Van Rhee Accountants 2022-2025; 

• Instemming met producten planning- en controlcyclus: 

- Jaarverantwoording 2020; 

- Kaderbrief 2022-2026; 

- Jaarplan en begroting 2022. 

Tot slot 

Wij willen onze dank uitspreken voor al het werk dat door de bestuurder en medewerkers van OSG 

Hengelo in 2021 is verzet. De organisatie heeft veerkracht getoond in de lastige corona-tijd en kiest met het 
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nieuwe Strategisch Beleidsplan “Iets te kiezen voor jou” een duidelijke koers. We kijken met vertrouwen 

naar de toekomst! 

 

 

 

 

Hans Raanhuis, 

 

voorzitter Raad van Toezicht  
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Bedrijfsvoering 
 

Kwaliteitszorg 
Het systematisch volgen van de kwaliteit van het onderwijs en het borgen van de daartoe noodzakelijke 

voorwaarden blijft een belangrijke doelstelling.  

De regiegroep Kwaliteitszorg heeft de opdracht gekregen om vanuit het SBP een vertaalslag te maken naar 

het thema kwaliteitszorg en het beleidsstuk kwaliteitszorg van maart 2019. De activiteiten en de daarbij 

behorende cycli die de scholen uitvoeren zijn nog beter in kaart gebracht. De regiegroep werkt aan een 

kwaliteitszorgcyclus zodat de bestuurder samen met de directeuren van de scholen beter kunnen monitoren, 

sturen op kwaliteit en verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij. Er moet een stelsel van 

kwaliteitszorg ingericht worden dat OSG-Hengelo nog beter in staat stelt de kwaliteit van onderwijs te 

verbeteren. Met de juiste informatie kunnen en willen we met elkaar het gesprek over goed onderwijs 

voeren. 

Leerlingvolgsysteem 

Om goed zicht op ontwikkeling te krijgen worden onze leerlingen gevolgd met de leerlingvolgsystemen van 

Magister, Somtoday en Presentis. Deze gegevens bestrijken niet alleen de resultaten maar ook het algemeen 

welzijn en welbevinden van leerlingen. Deze gegevens worden voortdurend bijgehouden en bijgewerkt. 

Tijdens rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen worden deze gegevens geraadpleegd door het 

docententeam, de mentor en de ondersteuningscoördinator.  

Lesbezoeken 

Om zicht te krijgen op het pedagogisch en didactisch handelen van de docent besteden we op elke locatie 

aandacht aan de kwaliteit van de lessen, de rollen van docent en zijn vaardigheden. Jaarlijks worden de lessen 

geobserveerd door de leidinggevende met de online tool Yollen en vindt er terugkoppeling naar de docent 

plaats. De observaties worden vastgelegd en van elke cyclus wordt een vlootschouw gemaakt. Zo kan je je 

een beeld vormen van elke docent, maar ook van de gehele locatie of team en zien waar het team in uitblinkt 

of juiste collectieve aandacht behoeft en bijvoorbeeld scholing.  

MMP/CumLaude 

De leerling-informatiesystemen Magister en Somtoday worden ingezet om de leerontwikkeling van de 

leerlingen, groepen leerlingen te volgen. Met behulp van de digitale tools van MMP en Cumlaude kan 

informatie uit Magister en Somtoday omgezet worden in overzichtelijke analyses die te gebruiken zijn voor 

o.a. docenten, teamleiders, directeuren en de adviseur kwaliteitszorg. Bij ’t Genseler wordt gebruik gemaakt 

van Presentis. We richten ons de komende periode op de inrichting van de app en hoe we nog meer gebruik 

kunnen maken van de analyses in de cyclus van kwaliteitszorg. 

Onderzoekskader 

Op 1 augustus 2021 is het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van Onderwijs van kracht gegaan. Het 

vorige toezicht nam de verantwoordelijkheid van besturen voor de kwaliteit van hun scholen en opleidingen 

als uitgangspunt. Die ontwikkeling zetten zij door en wordt met dit aangepaste kader verder verstevigd. De 

regiegroep Kwaliteitszorg onderzoekt hoe het nieuwe kader binnen de organisatie vorm kan krijgen in het de 

kwaliteitszorgcyclus. 



26 
 

Huisvesting en Facilitair 
Het nieuwe SBP geeft input voor ons Strategisch Huisvestingsplan. Het Strategisch Huisvestingsplan 2020-

2030 geeft namelijk vanuit de strategische koers een huisvestingsvisie. De regiegroep Huisvesting & Facilitair 

heeft de taak om het toekomstbeeld vanuit het nieuwe Strategisch Beleidsplan vorm te geven.  

In 2021 hebben we regulier onderhoud uitgevoerd en geïnvesteerd in een aantal verbouwingen en 

renovaties. Dit bestond uit:  

Montessori College Twente Toiletrenovatie fase 2  
Installatieonderhoud 
Verbouwing open leercentrum 
Meubilair scheikunde lokalen 

 
Bataafs Lyceum   Vervangen vloerafwerking fase 1 

Binnenschilderwerk 
Installatieonderhoud 
Tuin zijde Sloetsweg 
Visuals/signing 

 
’t Genseler   Vloerafwerking gymzaal schuren en lakken 

Binnenschilderwerk 
Installatieonderhoud 
Binnentuin en schoolplein 

 
C.T. Stork College  Installatieonderhoud en klein onderhoud 

Doordat het onderhoud regulier uitgevoerd wordt, is de focus verlegd naar de toekomst. In de lange 

termijnvisie op huisvesting zet OSG Hengelo in op duurzaamheid en onderwijskundige functionaliteit. Ook 

het reguliere onderhoud wordt zoveel mogelijk duurzaam uitgevoerd, bijvoorbeeld in de keuze van de 

materialisatie.  

Daarnaast is er nog een component van invloed op ons toekomst beeld: het Integrale Huisvestingsplan dat 

de gemeente Hengelo in samenspraak met de scholen en een externe adviseur vorm geeft. In 2021 zijn we 

samen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP wordt opgesteld voor de komende 30 jaar 

en zal medio 2022 opgeleverd worden. 

Het facilitair management continueert het centraal inkoop- en aanbestedingsbeleid. Centrale inkoop heeft 

niet alleen voordelen in financiële zin, maar ook op het gebied van kwaliteit, contractbeheer en 

onderhoudsafspraken is samen inkopen voordelig. 

In 2021 hebben geen aanbestedingen plaatsgevonden.  

Het tekort aan lokalen voor het Montessori College Twente is in 2021 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. De huur hiervan vindt vooralsnog 

plaats tot en met schooljaar 2021-2022. 
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Onderwijs en ICT 

De ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied van ICT blijven zich ontwikkelen. Zeker na de jaren van 

Corona waarin we voornamelijk gericht waren op het online les geven zien we op dit gebied een doorgaande 

ontwikkeling. Lessen kunnen en worden hybride gegeven. Dit betekent natuurlijk voor medewerkers en 

leerlingen een adaptief vermogen van nieuwe ontwikkelingen. Blijven door ontwikkelen binnen onderwijs en 

ICT is een “must”. In de regiegroep onderwijs en ICT brengen we beide werelden nog meer samen en zorgen 

we voor een vertaalslag vanuit het strategisch beleidsplan naar de werkvloer.  

Infrastructuur, security en internet 

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van vooruitgang op gebied van beveiliging en infrastructuur. 

Investeringen voor mailbeveiliging, endpoint beveiliging, multifactor authenticatie, phisingtraining voor 

medewerkers, aanpassingen op gebied van backup en patchmanagement zorgen voor een algemene sterk 

beveiligde omgeving. Hierdoor zal de OSG Hengelo minder kwetsbaar zijn voor eventuele aanvallen van 

buiten af. 

In de infrastructuur is een start gemaakt om over te stappen van wifi 5 naar wifi 6 waarbij een interne site 

survey zorgt voor een volledige dekking zowel binnen als, op sommige plekken, ook buiten de vestigingen.  

Helpdesk 

De helpdesk is verhuisd van de derde verdieping naar de eerste verdieping. Voor de ondersteuning een hele 

vooruitgang omdat de plek nu tussen Bataafs Lyceum en Montessori College Twente een centralere en 

toegankelijker plek is voor de docenten en leerlingen van beide vestigingen. Dit was direct merkbaar en de 

serviceverlening is nog verder gegroeid. 

Het Montessori College Twente (MCT) heeft binnen alle leerjaren iPads. Het Bataafs Lyceum (BL) heeft de 

eerste 4 leerjaren laptops en het Genseler maakt gebruik van Chromebooks. 

Hierdoor wordt de helpdesk breed ingezet en is voornamelijk ingericht om gebruikers te ondersteunen op 

het gebied van het gebruik van alle devices en de gebruikte software en apps. 

Ontwikkelingen 

De kracht van de OSG Hengelo zien we in het flexibele karakter en de korte lijnen waardoor processen snel 

kunnen worden doorgevoerd. Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen worden gevolgd, gedeeld en nader 

bediscussieerd en worden vervolgens snel ingevoerd. Dit alles met als doel een verdere verbetering van de 

inzet van ICT in het onderwijs. ICT is en moet ondersteunend zijn aan het onderwijs. 

OSG Hengelo is vooruitstrevend innovatief en is een school die voorop loopt in de ontwikkeling van lesgeven. 

Door o.a. te investeren in ICT die past in het onderwijs willen we aantrekkelijk zijn voor onze huidige en 

nieuwe leerlingen. 
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Personeel en Organisatie 
Het jaar 2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de ontwikkeling van een hernieuwde 

strategische koers. Een gezond en professioneel bestand van medewerkers is een belangrijke voorwaarde 

voor uitstekend onderwijs in een inspirerende, veilige leeromgeving voor onze belangrijkste afnemers: de 

leerlingen.  

Landelijk ziekteverzuim 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het landelijk ziekteverzuim 2021 met een verzuimpercentage van 5,7% 

redelijk gelijk is gebleven met voorgaand jaar (5.6%).  

Als gevolg van de coronapandemie veranderden begin 2020, van de ene op de andere dag, de 

werkomstandigheden van het onderwijspersoneel.  Deze veranderingen hadden invloed op de werkdruk, de 

voornaamste risicofactor voor het ziekteverzuim. Aan de andere kant bood de nieuwe situatie ook kansen 

en uitdagingen om nieuwe werkmethoden (versneld) in te voeren. Docenten stonden in het centrum van de 

belangstelling in de samenleving en kregen ruimte om het onderwijs weer zo snel mogelijk 'op poten' te 

krijgen. Voor veel docenten waren dit krachtige energiegevers.  

De verzuimkengetallen sinds 2020 moeten in het licht van deze grote veranderingen worden bekeken en 

beoordeeld.  

Ziekteverzuim OSG 

Het gemiddelde verzuimpercentage, OSG breed is 5,6% in 2021. Dit is exclusief verzuim door zwangerschap 

of overig verzuim dat onder het zogenoemde vangnet valt. Het percentage wordt met name veroorzaakt 

door langdurige gevallen. 
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Eigen Risico Drager (ERD) 

Tot en met 2020 is het verzuim verzekerd via het Risicofonds. In 2020 is besloten om eigen risicodrager te 

worden op dit terrein. Ingaande 2021 is dit voornemen geëffectueerd en is OSG Hengelo ERD op het gebied 

van verzuim. Dit houdt in dat OSG verantwoordelijkheid houdt voor verzuimtrajecten langer dan 2 jaar; de 

medewerkers die gebruik maken van een WIA-uitkering. De organisatie wordt hierin ondersteund door 

Loyalis/Aon. 

CAO VO 

De achterbannen van de sociale partners stemden in met het op 14 oktober overeengekomen 

onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO 2021.  De nieuwe CAO VO heeft een looptijd van 1 januari 

2021 tot 1 januari 2022. Omdat sociale partners de CAO VO 2021 niet hebben opgezegd, wordt deze meteen 

stilzwijgend verlengd. De arbeidsvoorwaarden die in de CAO VO 2021 zijn opgenomen, blijven dus ook in 

2022 gewoon geldig. 

Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvingen op 1 oktober een loonsverhoging van 1,5%. Tevens 

is de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0 naar 8,33% waarmee een volledige dertiende maand 

wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvingen medewerkers eenmalig een bedrag van 800 euro bij een fulltime 

dienstverband. 

Functiemix 

Scholen creëren een uitdagende werkomgeving en stimuleren het potentieel van leraren. En daarmee 

werken we aan het doel van het onderwijs, namelijk het stimuleren van talenten van leerlingen. Op basis van 

goed personeelsbeleid kunnen scholen middels leerkrachten die meer willen en kunnen, de mogelijkheid 

bieden carrière te maken voor de klas. 

De functiemixstreefcijfers (dan wel de maatwerkafspraken) op de meeste scholen zijn behaald. Het is volgens 

sociale partners niet meer aan hen (dus vakbonden en VO-raad), maar aan de scholen zelf om over de 

functiemixpercentages in overleg te blijven, samen met de P(G)MR en als onderdeel van het formatieplan. 

Sociale partners zullen wel de ontwikkelingen van de functiemixcijfers op sectorniveau blijven monitoren. 

Realisatie functiemix 

’t Genseler (23 EJ)  

 1 oktober  2020 1 oktober  2021 landelijk doelstelling 

LB 54,45% 42,70 %   45,00 % 

LC 45,55% 57,20 %  55,00 % 

LD 0,00% 0,00  00,00 % 

 

Bataafs Lyceum, Montessori College, CT Stork College (20CS) 

 1 oktober 2020 1 oktober 2021 landelijk doelstelling 

LB 40,29% 37,40 43,90 % 30,70 % 

LC 36,77% 38,60 32,10 % 43,80 % 

LD 22,94% 24,00 23,40 % 25,50 % 
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Strategisch personeelsbeleid 
De Strategische koers van OSG die dit kalenderjaar ontwikkeld is, is sterk gericht op de ontwikkeling van 

professionaliteit, persoonlijk leiderschap, de kracht van de groep (community), professioneel maatwerk en 

samenwerking. Met deze doelen in gedachten, geeft OSG vorm aan haar personeelsbeleid. Beleid wordt met 

de invoering van de nieuwe strategische koers, ontwikkeld en uitgewerkt binnen de regiegroep Personeel en 

Organisatie. De regiegroep bestaat uit een OSG-brede afvaardiging van medewerkers. 

Gedurende het afgelopen jaar heeft de afdeling P&O de volgende speerpunten in acht genomen: 

- Input leveren áán en aansluiting maken mét het SBP Beleidsplan van de OSG-organisatie. 

- Verder optimaliseren van beleid en processen. Correctheid, verdergaande digitalisering en éénvoud 

zijn daarbij van belang. Dit is een doorlopende en dynamische activiteit. 

- Verdergaand concreet in beeld brengen van formatie versus (de omvang van) de leerlingpopulatie. 

- Afsluiting van langlopende ‘probleemtrajecten’ met medewerkers. 

- Beheersbaar houden van verzuim. Koersen op enkel ‘wit’ verzuim 

- De samenwerking met VOTA verder uitbouwen 

- Inhoud geven aan de werking van de regiegroep P&O 

- Voorsorteren op de organisatie van een centraal opleidingsaanbod voor medewerkers 
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Financiën 
In dit hoofdstuk over financieel beleid wordt ingegaan op de financiële positie van OSG Hengelo en wordt 

een toelichting gegeven op de ontwikkeling van balansposten, het exploitatieresultaat, de financiële 

kengetallen. Daarna volgt een toelichting op de investeringen, kasstromen en de financiering. Tot slot 

wordt het Treasurybeleid toegelicht. 

 

Balans 

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

 

 

Het balanstotaal van de stichting is in 2021 toegenomen met ruim € 570.000. 

Activa 

Er hebben in het kalenderjaar 2021 geen grote mutaties plaatsgevonden voor de verschillende posten op de 

activazijde van de balans. De toename van de activazijde bestaat voornamelijk uit een toename van de post 

liquide middelen.  

Passiva 

Het gerealiseerde exploitatieresultaat € 0,6 mln. is toegevoegd aan het eigen vermogen. Als gevolg van 

wijziging van de bepaling van de voorziening naar de componentenmethode is de voorziening toegenomen 

met € 1,7 mln., dit bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen. Verder hebben er geen grote mutaties 

plaats gevonden op de passivazijde van de balans.   

Voorziening groot onderhoud 

In het kader van nieuwe regelgeving is de voorziening groot onderhoud opgebouwd op basis van de 

componentenmethode. Om de voorziening op het juiste niveau te brengen is er middels foutherstel op de 

beginbalans een correctie uitgevoerd ad € 1.726.740.  

Het effect van dit foutherstel op het vermogen bedraagt € 1.726.740 negatief.  

 

 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 5.237.107 8.642.390

Materiële vaste activa 5.147.146 5.123.456 Resultaat boekjaar 602.809 -1.678.543

Financiële vaste activa 0 0 Voorzieningen 4.679.749 2.912.993

Langlopende schulden 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 5.147.146 5.123.456 TOTAAL VASTE PASSIVA 10.519.665 9.876.840

VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden 0 0 Kortlopende schulden 3.044.585 3.115.032

Vorderingen 906.153 874.223

Effecten 0 0

Liquide middelen 7.510.951 6.994.193

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.417.104 7.868.416 TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 3.044.585 3.115.032

ACTIVA 13.564.250 12.991.872 PASSIVA 13.564.250 12.991.872
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Analyse resultaat 

Algemeen 

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 603.000 positief. In de begroting over het jaar 2021 was 

rekening gehouden met een tekort van € 1.235.000, daardoor is het resultaat fors beter dan begroot.  

In onderstaand overzicht wordt de staat van baten en lasten 2021 weergegeven en wordt een vergelijking 

gemaakt met de begroting 2021 en de realisatie in 2020.  

In de navolgende toelichting worden de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting 2021 

beschreven.  

 

Rekening 2021 versus begroting 2021 

Op grond van de bovenstaande tabel wordt duidelijk dat het positieve resultaat ten opzichte van de begroting 

ad € 1.8 mln. met name kan worden toegerekend aan de hoger dan verwachte opbrengsten (€ 3,5 mln.). De 

lasten zijn ook hoger dan geraamd (€ 1,7 mln.) en leiden uiteindelijk tot een fors beter resultaat over 2021. 

De baten over 2021 zijn uiteindelijk 14,1% hoger dan verwacht, terwijl de lasten met 6,4% stijgen. 

 

 

 

Rekening Begroting Rekening Rek. 2021

2021 2021 2020 vs.

Begr. 2021

Baten

Rijksbijdragen OCW 27.702.037 24.012.763 25.187.958 3.689.274

Overige overheidsbijdragen 67.639 31.887 126.627 35.752

Werk in opdracht van derden 0 0 0 0

Overige baten 578.169 794.660 399.956 -216.491

Financiële baten 0 0 0

Totaal baten 28.347.844 24.839.310 25.714.542 3.508.534

Lasten

Personele lasten 21.693.527 20.462.412 21.879.027 1.231.115

Afschrijvingen 868.923 889.939 1.255.687 -21.016

Huisvestingslasten 2.012.081 1.813.336 1.917.301 198.745

Overige lasten 3.156.351 2.903.650 2.329.746 252.701

Financiële lasten 14.154 5.000 11.323 9.154

Totaal lasten 27.745.036 26.074.337 27.393.085 1.670.699

Exploitatiesaldo 602.809 -1.235.027 -1.678.543

Afwijking 1.837.836

Staat van baten en lasten



33 
 

Baten 

Rijksbijdragen  (€ 3,7 mln. hoger) 

De rijksbijdragen zijn de belangrijkste inkomstenbron. Deze bedragen in 2021 bijna 98% van de totale baten. 

De rijksbijdragen zijn ruim 15% hoger (€ 3,7 mln.) dan de begrote inkomsten voor 2021. De belangrijkste 

oorzaken hiervoor betreffen extra NPO-gelden en strategisch personeelsbeleid (€ 2,6 mln.), hogere lumpsum 

vergoeding (0,2 mln. in 2020 werd de prestatiebox nog separaat ontvangen), niet begrote IOP-subsidie en 

VOTA-gelden € 0,5 mln.),  de afgewikkelde Technisch VMBO-gelden (€ 0,1 mln.), hogere ontvangsten voor 

het leerplusarrangement (€ 0,1 mln.) en overige subsidies (€ 0,2 mln.) 

Overige overheidsbijdragen en overige baten    (€ 0,2 mln.  lager) 

De overige overheidsbijdragen betreffen de subsidie-opbrengsten voor impuls baankansen en het Erasmus+ 

project, dit is € 36.000 hoger dan de verwachte ESF-subsidie van € 32.000.  

De overige baten vielen fors lager uit vanwege lagere opbrengsten van de ouderbijdragen van € 0,3 mln. Als 

gevolg van Corona konden stedentrips en werkweken niet doorgaan. Reeds ontvangen ouderbijdragen 

hiervoor zijn gerestitueerd aan ouders/verzorgers. Ook een deel van de ouderbijdrage is teruggestort omdat 

geplande activiteiten en excursies geen doorgang konden vinden. De hogere opbrengsten voor detachering 

van personeel bedroegen € 0.1 mln.  

Lasten 

Personele lasten    (€ 1,2 mln. hoger) 

De personele lasten bedragen 78% van de totale lasten, zij vallen 6% (€ 1.231.000) hoger uit dan begroot. De 

personele lasten zijn hoger dan begroot vanwege de CAO-aanpassing per 1 oktober jl. welke een 

loonsverhoging van 1,5% inhield, alsmede een eenmalige bruto-uitkering van € 800 en een structurele 

verhoging van de eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33%. Bovendien zijn er tijdelijke contracten afgesloten met 

medewerkers die gefinancierd zijn met NPO-gelden. Een andere post die fors de begrote kosten overschreed 

zijn de kosten van extern personeel. Tot slot zijn de overige personele kosten juist lager dan begroot a.g.v. 

een lagere dotatie aan de personele voorzieningen dan begroot.   

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten verliepen nagenoeg conform begroting.  

Huisvestingslasten     (€ 0,2 mln.  hoger) 

De huisvestingslasten zijn uiteindelijk bijna 11% hoger dan geraamd. De meeste invloed hierin hebben de 

hogere kosten voor onderhoud (€ 85.000 o.a. nagekomen lasten uit voorgaande jaren van het C.T. Stork 

College), energie (€ 66.000) en overige (€ 48.000). De invloed van corona is hier ook duidelijk te merken. 

Hoewel de scholen een deel van de tijd ook gesloten waren, weegt de hierdoor ontstane besparing niet op 

tegen de extra kosten als gevolg van ventilatie en intensiever schoonmaken die gemaakt zijn in het 

resterende deel van het jaar.  

 

Overige lasten     (€ 0,25 mln. hoger) 

De overige lasten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Onder deze rubriek valt een veelheid aan kosten onder 

andere accountantskosten, telefonie, ICT, representatie, communicatie, RvT, netwerken, inkopen kantine, 

leerlingactiviteiten, werkboeken, excursies, werkweken, stedentrips, reprokosten etc. De stijging van de 

overige kosten komt o.a. doordat in 2021 is het druk-/reprowerk uitbesteed aan een externe drukker i.p.v. 
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‘in house’ zelf het te verzorgen. Bovendien is overgegaan tot gebruikmaking van een boekenfonds waardoor 

de boeken niet meer zelf aangeschaft worden en er op wordt afgeschreven. Ook is er in 2021 overgegaan 

naar een systeem waarbij de leerlingen zelf hun device aanschaffen en hiervoor een bijdrage ontvangen van 

de school. Tot aan het verslagjaar werden de devices door de school aangeschaft en hierop afgeschreven.  

Anderzijds zijn er vanwege corona  een groot deel van de excursies, leerlingactiviteiten maar ook de 

werkweken en stedentrips, die bekostigd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage, helaas niet doorgegaan (zie 

ook overige baten). Deze uitgaven hebben niet plaatsgevonden en hebben er toe geleid dat deze lasten zijn 

afgenomen.  

 

Toelichting op kasstromen en financiering 

De liquiditeitspositie van de OSG Hengelo is goed. De liquiditeitspositie bevindt zich ruim boven de  gestelde 

signaleringswaarde. De OSG Hengelo heeft zich ten doel gesteld de vermogenspositie op een vergelijkbaar 

niveau te houden. De ontvangen bekostiging zal de komende jaren gericht ingezet worden om met gerichte 

investeringen de onderwijskwaliteit te borgen.   

 

Toelichting op het investeringsbeleid 

De belangrijkste bouwkundige investeringen in 2021 betroffen de verbouwingen van het open leercentrum,  

de renovatie van scheikunde lokalen aan de Sloetsweg 153, de tuin en visuals aan de Sloetsweg 155 en het 

schoolplein en binnentuin aan de Jasmijnstraat 15.   

In 2021 hebben, op basis van de begroting, investeringen in ICT en apparatuur plaatsgevonden. De 

investeringen in ICT zullen naar verwachting in de toekomst op een blijvend hoog niveau blijven, aangezien 

ICT een steeds prominentere rol krijgt in het primaire proces. Bij de leermiddelen is steeds meer een 

verschuiving van fysieke leer- en werkboeken naar digitale methodes/licenties.  

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 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. 

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. 
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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.  

Een kengetal of financiële ratio is een verhoudingsgetal dat veel gebruikt wordt als analyse-instrument. Een 

kengetal heeft als voordeel dat organisaties op relevante onderdelen rationeel met elkaar vergeleken kunnen 

worden (externe benchmark). Binnen de eigen organisatie heeft OSG Hengelo een eigen interne norm 

vastgesteld die een signalerende werking heeft (interne benchmark) voor eventuele aanwezige risico’s. 

In onderstaande tabel worden de kengetallen (en de signaleringswaarde van de inspectie en de interne OSG-

norm)  van 2018 tot en met 2021 weergegeven.  

 

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat de financiële positie van OSG Hengelo als goed kan worden 

omschreven. Alle kengetallen liggen binnen de bestelde grenzen zowel voor de signaleringswaarde van de 

inspectie als de intern gestelde norm.   

 

Normatief eigen vermogen 

Doordat er in 2019 opnieuw sprake was van een positief exploitatieresultaat binnen het voortgezet 

onderwijs, zijn de totale reserves in deze sector opnieuw gestegen. Om te bepalen of, op bestuursniveau, de 

reserves mogelijk te hoog zijn is door de Inspectie een signaleringswaarde ontwikkeld waarbij het Normatief 

Eigen Vermogen (NEV) wordt bepaald. De inspectie benadrukt dat de signaleringswaarde voor de hoogte van 

het eigen vermogen geen norm is (en dus niet ontwikkeld is om een sectoraal beeld te duiden), maar een 

startpunt voor een gesprek met het betreffende bestuur. Een bestuur kan immers goede redenen hebben 

om tijdelijk meer eigen vermogen aan te houden dan de signaleringswaarde aangeeft. 

Signaleringnorm Interne Rekening Rekening Rekening Rekening

Inspectie norm 2018 2019 2020 2021

Baten gewone bedrijfsvoering

  - baten gewone bedrijfsvoering 27.086.665 27.656.110 25.715.247 28.347.844

Weerstandsvermogen

  - reserves / totale lasten > 5% > 20% 30,70% 31,94% 25,43% 21,05%

Solvabiliteit     (1)

  - eigen vermogen / totaal passiva 59,57% 59,41% 53,60% 43,05%

Solvabiliteit     (2)

  - (eig. verm. + voorz. ) / totaal passiva > 30% > 50% 75,76% 76,37% 76,02% 77,55%

Liquiditeit

  - vlottende activa / kortlopende schulden > 0,75 > 1,0 2,30 2,49 2,53 2,76

Huisvestingsratio

  - (huis.vest.lst. + afschr.geb. ) / tot. lasten < 10% < 10% 7,84% 7,43% 7,73% 7,88%

Rentabiliteit

  - resultaat / totale baten > -10% (1-jarig) > 0% 3,24% 2,16% -6,51% 2,15%

Cijfers jaarrekening
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Van besturen wordt verwacht dat de hoogte van het eigen vermogen en de onderbouwing daarvan een vast 

onderdeel wordt van de verantwoording en van de gesprekken met de interne stakeholders. Vanaf 

verslagjaar 2020 dient de signaleringswaarde in het bestuursverslag te worden opgenomen en vanaf 

verslagjaar 2021 in de jaarrekening.   

 

Het normatief eigen vermogen voor OSG Hengelo kan als volgt worden berekend: 

 

Het werkelijk eigen vermogen ligt dus ca.  € 510.000 onder het normatief eigen vermogen. De komende jaren 

zal dit naar verwachting niet significant wijzigen. Aangezien OSG Hengelo bewust de (als gevolg van de krimp 

van het aantal leerlingen noodzakelijke) krimp van de formatie temporiseert door deze te spreiden over een 

drietal jaren. Voor 2022 wordt een vrijwel sluitende exploitatie verwacht. Door ontvangen NPO gelden 

enerzijds en een negatieve begroting over 2021 anderzijds is er in 2021 vanaf dat moment geen 

overschrijding van het NEV. Daarnaast heeft aanpassing van de berekening van de voorziening voor het groot 

onderhoud (bepalen van de voorziening groot onderhoud moet op basis van de ‘componentenmethode’) 

ertoe geleid dat het normatief eigen vermogen geen overschrijving meer vertoond.  

Voor de komende jaren wordt dus geen substantiële wijziging van het eigen vermogen verwacht. Het NEV 

kan als bovengrens worden beschouwd voor het (publiek) eigen vermogen. Een weerstandsvermogen van 

5% (eigen vermogen/totale baten) kan worden beschouwd als (absolute) ondergrens. Op basis van het 

huidige meerjarenperspectief kan worden geconcludeerd dat het publieke eigen vermogen, daarbij al 

rekening houdende met de door te voeren wijziging in de berekening van de onderhoudsvoorziening, zich de 

komende jaren nog keurig binnen deze bandbreedte bevindt. 

Jaar 2021

Aanschafwaarde gebouwen 3.899.377,23

Boekwaarde materiële vaste activa 5.147.145,72

Boekwaarde gebouwen 3.013.356,83

Boekwaarde resterende materiële vaste activa 2.133.788,89

Omvangafhankelijke rekenfactor groter dan 12.000.000 0,05

3.000.000 0,10

daartussen naar rato

vast bedrag voor kleiner dan 3.000.000 300.000€          

Rekenfactor bedraagt daardoor 0,050

Totale baten 28.347.844

Berekening van het normatief eigen vermogen:

Rekenfactor aanschafwaarde gebouwen 2.476.104,54

Boekwaarde overige materiële vaste activa 2.133.788,89

Rekeningfactor x totale baten 1.417.392,21

Normatief eigen vermogen bedraagt (publiek) 6.027.285,65

Daadwerkelijk aanwezig publiek eigen vermogen 5.517.220,55

Onderschrijding normatief eigen vermogen -510.065,10
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Allocatie van middelen  

De kosten voor overhead en bovenschoolse organisatie (stafbureau) van OSG Hengelo zijn relatief klein (ca. 

11,9%). Bij de allocatie van middelen worden verantwoordelijkheden en budgetten zoveel mogelijk bij de 

scholen decentraal neergelegd. Ook wordt het uitgangspunt ‘geld volgt de leerling’ gehanteerd. Een aantal 

posten die uit het bovenschoolse budget worden bekostigd zijn het stafbureau (huisvesting en personeel), 

werving en selectie, juridische kosten, verzekeringen personeel, werkkosten, ww-verplichtingen, ICT, 

accountant, medezeggenschap en Raad van Toezicht.    

 

Treasury 

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW. De OSG 

Hengelo beschikt over een treasurystatuut dat in 2019 is geactualiseerd. Bij het aantrekken of uitzetten van 

tijdelijke overtolige middlen wordt gehandeld in overeenstemming met de in de regeling gestelde 

verplichtingen. In het statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van 

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen in het kader van de 

treasuryfunctie. De OSG Hengelo heeft de mogelijkheid overtolige middelen onder  te brengen in 

risicomijdende beleggingen waarbij de hoofdsom te allen tijde in tact blijft. De beleggingen kennen een laag 

risico. De gelden kunnen in het kader van risicospreiding worden belegd bij een drietal grote ‘systeem-

banken’.  

De banken zijn overgegaan tot het in rekening brengen van negatieve rente bij positieve banksaldo’s. OSG 

Hengelo is daarom begin 2021 overgestapt op Schatkistbankieren. Dit leidt er toe dat er geen negatieve rente 

meer betaald hoeft te worden op creditsaldi.  

OSG Hengelo heeft tot op heden nog nooit leningen afgesloten. Er wordt op dit moment geen gebruik 

gemaakt van financiële instrumenten. Periodiek wordt er gerapporteerd over de liquiditeitspositie. In de 

meerjarenbegroting is de kasstroomverwachting voor de komende jaren opgenomen.  

  

Omvang van het eigen vermogen
31/12/2021 31/12/2020

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

x € 1.000.000
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Risicomanagement  
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Vanuit het risicomanagement wordt gekeken naar ontwikkelingen op het terrein van leerlingen, onderwijs 

en kwaliteit, organisatie en personeel, veiligheid, bedrijfsvoering en financiën, wetgeving, huisvesting en 

ICT. Het onderwerp risico’s is gericht op het in kaart brengen van de risico’s op stichtingsniveau. De 

mogelijke risico’s zijn onderwerp van gesprek tussen directeuren en bestuurder en bestuurder en RvT.  

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 leerlingenstromen, 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. Leerlingenstromen kunnen ook wijzen op de effecten van de op handen zijnde krimp die 

in deze regio zijn intrede heeft gedaan.  

Daarnaast zijn er nog overige risico’s en onzekerheden voor OSG Hengelo, welke van invloed zullen zijn op 

het beleid in 2022 en volgende jaren: 

 Realisering taakstellingen scholen 

In de meerjarenbegroting 2022-2026 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. 

 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. 
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 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 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 

(kwaliteitsfunctionaris) heeft kennis van het thema privacy binnen OSG Hengelo. Daarnaast heeft het 

afgelopen jaar veel aandacht gelegen op het vergroten van de bewustwording bij het personeel. 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). Vanaf 2021 hanteert OSG Hengelo de methodiek waarbij de kosten 

over het gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden per component worden bepaald en deze 

vervolgens wordt gedeeld door de looptijd van het onderhoudsplan. Dit heef een negatief effect op het 

eigen vermogen van ruim € 1,7 miljoen gehad. In de huidige planning wordt uitgegaan van een 

planningshorizon van 20 jaar. Omdat op een langere termijn er veel te veel onzekerheden bestaan, is 

besloten om de termijn te ‘beperken’ tot 20 jaar waardoor er een veel beleidsrijker plan ontstaat. 

 Vereenvoudiging van de bekostiging 

De wet inzake de vereenvoudiging van de bekostiging is door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen.   

Dit betekent dat de nieuwe bekostiging per 1 januari 2022 daadwerkelijk van start is gegaan.  

In de nieuwe bekostigingsstructuur wordt de bekostiging gebaseerd op vier pijlers. Een school ontvangt een 

vast geldbedrag voor de hoofdvestiging en een kleiner vast bedrag voor nevenvestigingen. Er is een 

basistarief voor leerlingen in het algemeen vormende onderwijs en een hoger tarief voor leerlingen in het 

praktijkonderwijs en in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen. Hiervoor is gekozen omdat 
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scholen voor theoretisch onderwijs minder kosten maken. Uitzondering hierop is de gemengde leerweg 

(GL). Hiervoor is een aanvullende bekostigingsregeling gemaakt. De beroepsgerichte onderdelen maken GL 

namelijk duurder dan algemeen vormend onderwijs, maar niet zo kostbaar als praktijkonderwijs en de 

bovenbouw van beroepsonderwijs. Ook voor geïsoleerd gelegen scholen komt er een aparte regeling om de 

effecten van de krimp te compenseren. De vereenvoudiging van de bekostiging betekent dat er niet meer 

gerekend wordt met ruim veertig parameters maar met slechts vier. 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat OSG Hengelo niet met significante nadelige financiële effecten te maken 

krijgt als gevolg van inwerkingtreding van de vereenvoudiging bekostiging  

 

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 2022 zal verder gewerkt worden aan ICT-toepassingen 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.  

Gedurende het jaar 2022 zal - conform hetgeen ook in voorgaande jaren reeds gebruikelijk was - de 

werkelijke ontwikkeling nauwgezet worden gevolgd.  

De 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 wordt op een soortgelijke wijze de 

financiële afrekening en de inhoudelijke realisatie met elkaar in verband gebracht te worden. 

De accountant voert jaarlijks een interim-controle uit. Tijdens de interim-controle worden de processen van 

de organisatie beoordeeld en worden systeemcontroles verricht op de interne controle. Deze toetsing is 

nodig om de betrouwbaarheid van de financiële beheersing vast te stellen.  

Het algemene beeld dat door de accountant wordt geschetst is dat bij OSG Hengelo de opzet van de AO/IB, 

gelet op de doelstelling voldoende is. Tevens hebben zij vastgesteld dat er sprake is van adequate werking 

van de AO/IB voor zover deze relevant is voor de controle van de jaarrekening. Dit levert een positieve 

bijdrage aan het ‘in control’ zijn van de organisatie.   
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Continuïteit 
 

In het bestuursverslag wordt een continuïteitsparagraaf opgenomen, waarin de financiële situatie van de 

organisatie 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 flinke impact gehad in het onderwijs in het algemeen en bij 

OSG Hengelo in het bijzonder is dat niet anders. Het onderwijsproces is door scholen voor grote delen van 

2021 op afstand vormgegeven.  

Voor de jaren 2022 en daarna, zal OSG Hengelo nog extra onkosten moeten maken ten gevolge van de 

coronacrisis. De onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten die geen doorgang hebben kunnen vinden, 

zullen alsnog ingevuld en uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zal gericht ingezet moeten worden op de 

vertragingen die zijn opgetreden in de ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij lijkt er vooralsnog bij het 

grootste deel van onze leerlingen geen sprake te zijn van ernstige (leer)achterstanden, maar bij individuele 

leerlingen (met name kwetsbare leerlingen) is dit wel het geval en zal extra inzet nodig zijn om gelijke kansen 

voor alle leerlingen zoveel mogelijk te kunnen garanderen. 

Een groot deel van deze extra kosten kunnen gedekt worden uit de aangekondigde extra middelen vanuit 

het Nationaal Onderwijs Programma (NPO). De financiële impact zal ook voor een groot deel afhangen van 

de invulling van ‘het nieuwe normaal’ na afloop van de coronacrisis; wordt alles weer zoals voor de 

coronacrisis of blijven bepaalde beperkingen van kracht. 

De zorgen rondom de sociaalmaatschappelijke aspecten van een toch al kwetsbare groep kinderen, zijn 

tijdens de Coronacrisis vergroot. Het initiatief van de overheid om in 2021 en volgende jaren een fors budget 

aan scholen toe te kennen om deze achterstanden weg te werken (NPO) is dan ook niet alleen welkom maar 

zeker ook noodzakelijk en zal goed en overeenkomstig de verplichtingen worden ingezet. 

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). Daarbij is het marktaandeel van OSG Hengelo de laatste jaren ook iets gedaald, 

maar lijkt dat weer iets aan te trekken. Het gevolg van het bovenstaande is dat naar verwachting het aantal 

leerlingen de komende twee jaar relatief nog zal dalen. Toch wordt daarna verwacht dat er al vrij snel sprake 

zal zijn van een relatief geringe daling en wellicht zelfs van een stabilisatie. 

Het aantal leerlingen neemt op basis van de prognoses af van 2.545 in 2021-2022 tot 2.527 leerlingen in 

2025-2026, een gering daling derhalve. De 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 daarom ook in 2022 nog 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: 

 

 

 

 

Formatie 

De toekomst laat ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de scholen dus nog een lichte 

krimp zien. Aangezien de onderwijsbekostiging voor het belangrijkste deel is gebaseerd op het aantal 

leerlingen, betekent dit dat komende jaren ook iets minder rijksbijdragen zullen worden ontvangen, m.u.v 

de NPO-gelden. Uiteraard heeft de daling van de rijksbijdragen consequenties voor de begroting 2022 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: 

 

Brinnr. Naam

2021 2022 2023 2024 2025

20CS Bataafs Lyceum 700 692 681 717 748

20CS Montessoricollege 1.371 1.348 1.342 1.346 1.327

20CS C.T. Storkcollege 264 233 245 248 247

23EJ 't Genseler 210 204 203 205 205

Totaal 2.545 2.477 2.471 2.516 2.527

Leerlingen MJP per 1-10

Ontwikkeling van het aantal leerlingen

Personeel 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 7,4 6,6 6,6 6,6 6,6

Personeel primair proces (OP) 188,9 182,1 181,8 183,8 184,3

Ondersteunend personeel (OOP) 62,1 59,8 59,8 60,4 60,6

Totaal 258,4 248,5 248,1 250,9 251,5

(Formatie einde jaar)

(in fte's)
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De noodzakelijk formatieve krimp is de laatste twee schooljaren getemporiseerd. Per 1 augustus 2022 en 1 

augustus 2023 zal er daarom in zekere zin nog sprake zijn van een inhaaleffect en zal er in de formatie voor 

met name het onderwijzend personeel (OP) een duidelijke afname zichtbaar moeten zijn om de formatie 

weer in overeenstemming te brengen met de rijksbekostiging, waarbij e.e.a. sterk afhankelijk is van de inzet 

van de NPO-gelden. Vanaf 2024 lijkt er sprake te zijn van een stabilisatie, waardoor in die jaren op basis van 

natuurlijk verloop al voldoende uitstroom is en er daardoor ook weer vacatureruimte gaat ontstaan. Als 

gevolg van het eindigen van een inactieve directie zal op dat niveau het aantal fte’s eind 2022 teruglopen van 

7,4 naar 6,6 fte.  

Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2026 

De begroting 2022 sluit met een saldo van € 67.316. Het meerjarenperspectief (MJP 2022-2025) laat een 

wisselend beeld zien. In 2023 is er nog een tekort van respectievelijk € 480.300. Mede doordat in dat jaar 

naar verwachting de NPO gelden worden afgebouwd, in de jaren daarna worden sluitende begrotingen 

gepresenteerd.  

Ondanks de dalende inkomsten zorgt OSG Hengelo er voor dat het onderwijsaanbod gevarieerd, toegankelijk 

en van goede kwaliteit blijft. Daarnaast blijft innoveren en samenwerken noodzakelijk. 

 

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: 

 

Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2026

Baten

Rijksbijdragen OCW 25.845.065 23.023.081 22.838.501 23.226.402 23.312.181

Overige overheidsbijdragen 27.495 27.495 27.495 0 0

Werk in opdracht van derden 0 0 0 0 0

Overige baten 527.481 493.102 491.891 495.783 496.791

Totaal baten 26.400.041 23.543.678 23.357.887 23.722.185 23.808.972

Lasten

Personele lasten 20.444.247 18.357.718 17.691.840 18.004.832 18.141.708

Afschrijvingen 865.390 863.344 866.200 903.252 903.186

Huisvestingslasten 1.859.068 1.768.203 1.738.851 1.738.851 1.651.851

Overige lasten 3.164.020 3.034.713 3.046.587 3.058.496 3.054.121

Totaal lasten 26.332.725 24.023.978 23.343.478 23.705.431 23.750.866

Saldo baten en lasten 67.316 -480.300 14.409 16.754 58.106

Saldo financiële baten

en lasten 0 0 0 0 0

Exploitatiesaldi 67.316 -480.300 14.409 16.754 58.106

Begroting

2026

Begroting

2022 2023 2024 2025

Begroting Begroting Begroting
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Als gevolg van de overgang naar een boekenfonds dalen de (materiële) vaste activa in 2021 naar ruim € 5,1 

miljoen. De komende jaren wordt echter op basis van de uitgesproken ambities van OSG Hengelo weer verder 

geïnvesteerd in het onderwijs in de ruimste zin des woords. Investeringen in ICT, huisvesting (gebouwen) en 

meubilair maken daar onderdeel van uit. Deze investeringen zullen er uiteindelijk weer toe gaan leiden dat 

het saldo aan vaste activa zich rond de € 6 miljoen zal gaan bevinden. 

 

  

 ACTIVA 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vaste activa       
      

Immateriële activa 0 0 0 0 0 0

Materiële activa 5.147.146 5.470.731 5.722.388 6.071.188 6.282.935 6.394.749

Financiële activa 0 0 0 0 0 0

      
      
      

Totaal vaste activa 5.147.146 5.470.731 5.722.388 6.071.188 6.282.935 6.394.749
      
      

Vlottende activa       

      

Voorraden 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 906.153 874.223 874.223 874.223 874.223 874.223

Effecten 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 7.510.951 7.287.653 6.661.650 6.317.593 6.037.635 5.966.096
      
      

Totaal vlottende activa 8.417.104 8.161.876 7.535.873 7.191.816 6.911.858 6.840.319
      
      
      
      

 TOTAAL ACTIVA 13.564.250 13.632.607 13.258.261 13.263.004 13.194.793 13.235.068      

 PASSIVA 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vaste passiva       

      

Eigen vermogen 5.839.916 5.804.423 5.324.123 5.338.532 5.355.286 5.413.392

Voorzieningen 4.679.749 4.713.152 4.819.106 4.809.440 4.724.475 4.706.644

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

      
      

Totaal vaste passiva 10.519.665 10.517.575 10.143.229 10.147.972 10.079.761 10.120.036
      

      

Vlottende passiva       

      

Vlottende passiva 3.044.585 3.115.032 3.115.032 3.115.032 3.115.032 3.115.032

      
      

Totaal vlottende passiva 3.044.585 3.115.032 3.115.032 3.115.032 3.115.032 3.115.032
      

      
      

 TOTAAL PASSIVA 13.564.250 13.632.607 13.258.261 13.263.004 13.194.793 13.235.068
      

Balans OSG Hengelo MJP
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Van de investeringen in de komende jaren kan het volgende overzicht worden verstrekt: 

 

 

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 en de verwachte investeringen. Deze resultaten zorgen er ook voor dat het 

eigen vermogen de komende jaren terugloopt van ruim € 5,8 miljoen per 31 december 2021 naar ruim € 5,4 

miljoen per ultimo 2026. 
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B. Jaarrekening 
 

Balans per 31 december 

 

De balans van stichting OSG Hengelo per 31 december kan als volgt worden gepresenteerd: 

 

 

 

  

ACTIVA 31-12-2021  31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021  31-12-2020

VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 5.237.107 8.642.390

Materiële vaste activa 5.147.146 5.123.456 Resultaat boekjaar 602.809 -1.678.543

Financiële vaste activa 0 0 Voorzieningen 4.679.749 2.912.993

Langlopende schulden 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 5.147.146 5.123.456 TOTAAL VASTE PASSIVA 10.519.665 9.876.840

VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden 0 0 Kortlopende schulden 3.044.585 3.115.032

Vorderingen 906.153 874.223

Effecten 0 0

Liquide middelen 7.510.951 6.994.193

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.417.104 7.868.416 TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 3.044.585 3.115.032

ACTIVA 13.564.250 12.991.872 PASSIVA 13.564.250 12.991.872
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Exploitatierekening 
 

 

 

 

 

  

 

Baten

Rijksbijdragen 27.702.037 24.012.763 25.187.958

Overige overheidbijdragen 67.639 31.887 126.627

Werk van derden 0 0 0

Overige baten 578.169 794.660 399.956

Totaal baten 28.347.844 24.839.310 25.714.542

Lasten

Personeelslasten 21.693.527 20.462.412 21.879.027

Afschrijvingen 868.923 889.939 1.255.687

Huisvestingslasten 2.012.081 1.813.336 1.917.301

Overige lasten 3.156.351 2.903.650 2.329.746

Totaal lasten 27.730.882 26.069.337 27.381.762

Saldo baten en lasten 616.963 -1.230.027 -1.667.220

Financiële baten/lasten -14.154 -5.000 -11.323

Resultaat 602.809 -1.235.027 -1.678.543

Rekening 2020Begroting 2021Rekening 2021
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Kasstroomoverzicht 
 

 

 

 

 

 

 

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (excl. rente) 616.963 -1.667.220

Aanpassingen voor:

  Afschrijvingen 868.923 1.255.687

  Vermogensmutatie a.g.v. foutherstel -1.726.740 0

  Mutatie voorzieningen 1.766.756 446.541

908.939 1.702.228

Veranderingen in werkkapitaal:

  Mutatie kortlopende vorderingen -31.930 -22.013

  Mutatie kortlopende schulden -70.446 -322.275

-102.376 -344.288

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.423.525 -309.280

Ontvangen interest 0 705

Betaalde interest -14.154 -12.028

-14.154 -11.323

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.409.371 -320.603

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -1.025.241 -720.670

Overige mutaties materiële vaste activa 132.629 311.707

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -892.612 -408.963

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 516.758 -729.565

Liquide middelen

Beginstand liquide middelen 6.994.193 7.723.758

Eindstand liquide middelen 7.510.951 6.994.193

Mutatie liquide middelen 516.758 -729.565

Rekening 2021 Rekening 2020
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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 2021 tot en met 31 december 2021. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

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 

met uitzondering van het volgende:  

Foutherstel 

Foutherstel met betrekking tot de kosten van voorziening groot onderhoud niet langer verwerken op basis 

van de egalisatiemethode maar op basis van de componentenmethode (beperkt retrospectieve toepassing). 

Tot en met 31 december 2020 werden de kosten van groot onderhoud verwerkt via de voorziening groot 

onderhoud en berekend op van de egalisatiemethode.  

Met gebruikmaking van de overgangsbepalingen uit de RJ, waarmee de RJ de overgang van de bepaling van 

de voorziening groot onderhoud op basis van de egalisatiemethode naar de bepaling van de voorziening op 

basis van de componentenmethode voorschrijft. De methode geeft een adequater beeld van de noodzakelijk 

te maken kosten voor groot onderhoud.    

Bij de aanpassing naar de nieuwe grondslag is de waarde van de voorziening per 31 december 2020 

ongewijzigd gebleven. Per 1 januari 2021 is de hoogte van de voorziening aangepast aan het nieuwe stelsel 

en is de voorziening verhoogd ten laste van de algemene reserve. Bij de uitvoering van groot onderhoud in 

de toekomst wordt dit in mindering gebracht op de voorziening, waarbij voor de bepaling van de voorziening 

de posten worden uitgesplitst in verschillende componenten.   

Het effect van de aanpassing is middels foutherstel verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2021 en 

bedraagt € 1,7 mln.  



50 
 

 

Toelichting: 

De mutatie € 1.726.740 betreft een aanvulling op de voorziening onderhoud. Het betreft hier foutherstel op 

de beginbalans omdat de voorziening onderhoud in 2020 te laag is opgenomen.  

De vergelijkende cijfers over 2020 zijn niet aangepast.  

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het kasstroomoverzicht is een overzicht 

van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze 

geldmiddelen is gemaakt.  

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

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 (in jaren) 

 

 Gebouwen (nieuwbouw C.T. Stork College) 40 
 Gebouwen en terreinen (noodlokalen) 5 
 Gebouwen (verbouwing) 10 
 Inrichting en meubilair 10 

Eigen Vermogen
Algemene 

reserve

Bestemm.

reserve 

(publiek)

Bestemm.

reserve

(privaat)

Totaal eigen 

vermogen

Stand aan het begin van de periode 4.256.178 2.384.975 322.695 6.963.847

Foutherstel 

Foutherstel beginbalans -1.726.740 0 0 -1.726.740

Stand aan het begin van de periode na foutherstel 2.529.438 2.384.975 322.695 5.237.107
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 Apparaten en machines  10 
 Sterk Techniekonderwijs 4 /10 
 ICT hardware en ICT software 4 / 3 
 Leer- en hulpmiddelen 8 
 Boeken en werkboeken 4 / 2 
 Vervoermiddelen 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 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. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten van een 

boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De (publieke) algemene reserve vormt een buffer ter 

waarborging van de continuïteit van de stichting. 

Onderscheid publiek/privaat 

RJ 660 maakt een onderscheid tussen publiek en privaat vermogen. Het eigen vermogen waarvan de private 

herkomst is aangetoond met onderliggende transacties is in de jaarrekening gepresenteerd als privaat 

vermogen. 
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Bestemmingsreserve (publiek en privaat) 

Opgenomen bestemmingsreserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige 

beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingreserve is aangegeven of deze is opgebouwd 

uit privaatrechtelijke dan wel uit publiekrechtelijke middelen. 

Bestemmingsfonds (publiek en privaat) 

Opgenomen bestemmingsfondsen zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige 

beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsfonds wordt aangegeven of deze is 

opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel uit publiekrechtelijke 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. 

Voorzieningen worden dus gevormd voor:  

 Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker doch redelijk in te schatten is; 
 Bestaande risico’s ter zake van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 

redelijkerwijs te schatten is, maar het tijdstip niet; 
 Verplichting tot het maken van bepaalde kosten die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, 

mits het maken van die kosten zijn oorsprong (mede) vindt in het boekjaar of in een daaraan 
voorafgaand boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal 
verslagjaren.  

Op grond van het vorenstaande zijn voorzieningen gevormd voor: 

 Onderhoud gebouwen 
 Jubilea-uitkeringen 
 Spaarverlof 
 Persoonlijk budget 50 (Pb50) 
 Overige personele voorzieningen 

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 
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De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen. 

Vooruit ontvangen investeringssubsidies (bruto-methode) 

De bestede subsidie in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden onder de overlopende 

passiva opgenomen. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van 

deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 

toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen 

worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Rijksbijdragen OCW 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekening clausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben 

volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekening clausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van 

de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor 

zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat van 

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 

verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

Overige exploitatiesubsidies 

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin 

de inkomsten zijn gederfd of waarvan de gesubsidieerde lasten komen. 

Pensioenen 

OSG Hengelo heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd 

op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 

het bedrijfstak pensioenfonds ABP. 

OSG Hengelo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

het pensioenfonds ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. OSG Hengelo heeft daarom 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bij het pensioenfonds ABP bedraagt 110,2% 

(peildatum: eind december 2021) tegen 93,5% eind december 2020.  
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Toelichting op 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 

Materiële vaste activa 

Het verloopschema van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verloop in 2021: Gebouwen

Inventaris, 

apparatuur en 

leermiddelen

Overige materiële 

vaste activa 

(vervoermiddelen)

Materiële vaste 

activa in uitvoering

Totaal materiële 

vaste activa

Stand aan het begin van de periode

Aanschafwaarde 3.292.887 6.216.437 29.592 132.629 9.671.545

Cumulatieve afschrijvingen -711.912 -3.817.458 -18.719 0 -4.548.090

Boekwaarde per 1 januari 2.580.975 2.398.979 10.873 132.629 5.123.456

Verloop gedurende de periode

Investeringen 606.490 407.820 2.201 8.730 1.025.241

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen -174.108 -690.369 -4.445 -868.922

Afschrijving op desinvesteringen 0 0

Overige mutaties -132.629 -132.629

Mutatie gedurende de periode 432.382 -282.549 -2.244 -123.899 156.319

Stand aan het eind van de periode

Aanschafwaarde 3.899.377 6.624.257 31.793 8.730 10.564.157

Cumulatieve afschrijvingen -886.020 -4.507.827 -23.164 0 -5.417.012

Boekwaarde per 31 december 3.013.357 2.116.430 8.629 8.730 5.147.146
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De belangrijkste investeringen die in 2021 hebben plaatsgevonden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

Het belangrijkste deel van de investeringen wordt gevormd door de investering in ICT. Net na de 

zomervakantie van 2020 is voor een bedrag van € 222.675 geïnvesteerd in de aanschaf van iPads en 

Probooks. Het betreft hier een investering voor het Montessoricollege Twente en het Bataafs Lyceum. Voor 

het investeren in ICT was voor 2020 al een bedrag beschikbaar gesteld van € 177.500, maar mede rekening 

houdende met de ervaringen vanuit de coronacrisis is aan het einde van het schooljaar 2019-2020 besloten 

de investering in ICT te intensiveren. 

Vlottende activa 

Vorderingen 

 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  

Onder de post ‘debiteuren’ is per 31 december 2021 een voorziening voor oninbare debiteuren opgenomen 

van € 13.451 (31 december 2019: € 6.473). 

 

Gebouwen

Inrichting plein en fietsenstalling 't Genseler 49.934

Vevangen verlichting 166.248

Fietsen stalling CT Stork College 6.238

Vides dichtbouwen Montessori College Twente 160.880

Verbouwingen openleercentrum Montessori College Twente 223.190

606.490

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Meubilair  (tafels, stoelen, bureaus c.a.) 201.296

ICT   (iPads, iPhones, MacBooks, touchscreens c.a.) 149.720

Leermiddelen en boeken 8.960

Overig  (< € 50.000) 47.844

407.820

Overige materiële vaste activa

Aanhanger 2.201

2.201

Activa in uitvoering

Tuinrenovatie Bataafs Lyceum 8.730

8.730

1.025.241

31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 32.233 26.889

OCW 1 1

Vorderingen overige overheden

Vooruitbetaalde lasten 606.265 517.760

Overige vorderingen en overlopende activa 267.654 329.572

Totaal van de vorderingen 906.153 874.223

     Specificatie per:
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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: 

 

 

Per einde verslagjaar zijn de vooruitbetaalde lasten hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de hogere vooruitbetaalde lasten van licenties. 

Een specificatie van de overige overlopende activa kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

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 Carmel. 

Op deze wijze wordt echter voorbijgegaan aan de zwaarte van de leerlingen. Carmel 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 na gecalculeerd.  

De afloop van de vorderingen vertoont een normaal verloop. 

 

 

 

 

Otis, Service-overeenkomst 1e halfjr 2022/BL 1.277

CBA Servicedesk 1e halfjr 2022 13.389

Huur 1e kw 2021 bestuursbureau 11.204

Gazprom, gas jan 2022 12.962

Switch IT; licentie Veeam  t/m 2024 10.682

Microsoft licenties 2021 27.877

Vergoeding gebruik laagbouw Saxion 20.317

H&R Business, infrast replacement T/M 7-2025 67.986

IMPROVES licentie Sophos 51.771

Van Dijk; boekenfonds jan.-jul. 2022 388.800

606.265

Risicofonds; uitkering december 2021 5.822

Gemeente Hengelo; gebruiksvergoeding 2021 21.552

Carmel; afrekening  techniekonderwijs 132.504

Carmel; correctie verwijzer betaald(TLV) 21.484

Carmel; doorbelasting licentie E-WISE 17.272

Stedelijk Lyceum, detachering 34.662

AVERO ACHMEA 4.970

Belastingdienst, OB Q4 2021 4.388

ROC, VSV Q4 2021 22.912

Carmel; loonkostenverrekening aug-dec 2020 2.088

267.654
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Liquide middelen 

 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar  

31-12-2021 31-12-2020

Kasmiddelen 1.262 1.547

Banken 174.013 6.243.246

Deposito’s 0 749.401

Rekening courant schatkistbankieren 7.335.676 0

Totaal van de liquide middelen 7.510.951 6.994.193

     Specificatie per:
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Passiva 

Vaste passiva 

Eigen vermogen 

 

Het resultaat over 2021 bedraagt € 602.809 positief (2020: € 1.678.543 negatief). 

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 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 € 2,6 miljoen per ultimo 

verslagjaar, kent OSG Hengelo een gezonde financiële positie. 

 

Onderstaand is een specificatie opgenomen van de bestemmingsreserve (publiek). 

 

 

  

Verloop in 2021: 
Algemene 

reserve

Bestemm.

reserve 

(publiek)

Bestemm.

reserve

(privaat)

Totaal eigen 

vermogen

Stand aan het begin van de periode 4.256.178 2.384.975 322.695 6.963.847

Overige mutaties foutherstel -1.726.740 -1.726.740

Gecorrigeerde stand aan het begin van de periode 2.529.438

Verloop gedurende de periode

Resultaat verslagperiode 0 602.809 0 602.809

Stand aan het eind van de periode 2.529.438 2.987.784 322.695 5.839.916

Bestemm. reserve  (publiek) NPO

Verloop in 2021: 

Stand aan het begin van de periode 482.027 0 466.120 190.000 756.907 463.843 26.078

Verloop gedurende de periode

Resultaat verslagperiode -482.027 1.274.836 0 -190.000 0 0 0

Overige mutaties verslagperiode 0 0 0 0 0 0 0

Stand aan het eind van de periode 0 1.274.836 466.120 0 756.907 463.843 26.078

Krimp Nieuwbouw

VMBO

Nieuwbouw

't Genseler

Bestemmings-

reserve Bapo

Onderwijs-

vernieuwing

Werkdruk-

vermindering
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De publieke en private bestemmingsreserves kunnen in het kort als volgt worden toegelicht: 

 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. In 2021 is het Strategisch beleidsplan afgerond en een nieuw plan vastgesteld. Hiermee 
zijn plannen waarvoor de reserves gevormd is volledig afgerond en is deze reserve afgewikkeld.   
 

 Bestemmingsreserve werkdrukvermindering 
Het ministerie van OCW heeft eind 2019 de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en 
VO 2019’ gepubliceerd. De regeling is een uitvloeisel van het convenant dat een aantal partijen met 
de minister heeft gesloten. Het hiermee gepaard gaande bedrag ad € 466.120 is in december 2019 
ontvangen en in dat jaar toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2022 zullen vanuit deze 
reserve de extra lasten worden gedekt die voortvloeien uit bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, 
werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, 
onderwijsinnovatie of maatregelen in het kader van arbeidsmarktvraagstukken.  
 

 Bestemmingsreserve krimp 
OSG Hengelo heeft te maken met een leerlingendaling. De bestemmingsreserve krimp is gevormd 
uit een incidenteel overschot aan middelen als gevolg van reallocatie op basis van T-bekostiging (in 
tegenstelling tot bekostiging op basis van T-1). De middelen zijn bestemd om de komende jaren de 
personeelslasten minder hard te laten dalen dan de rijksbekostiging. Dit om mensen aan ons te 
binden en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden en te anticiperen op een tekort 
aan leraren. Inzet heeft zowel in 2020 als ook in 2021 plaatsgevonden. 
 

 Bestemmingsreserve nieuwbouw 
De bestemmingsreserve nieuwbouw is gevormd voor gewenste nieuwbouw en huisvestings-
aanpassingen, passend bij onderwijskundige ontwikkelingen. 
 

 Bestemmingsreserve BAPO 
De hoogte van de bestemmingsreserve BAPO wordt bepaald door het saldo van de gespaarde BAPO- 
verlofuren ultimo boekjaar te verminderen met de opname van deze uren in het boekjaar. Het saldo 
van de BAPO-verlofuren ultimo boekjaar wordt gewaardeerd tegen de gemiddelde personele last 
van OSG Hengelo over het boekjaar, onder aftrek van de eigen bijdrage. 
 

 Bestemmingsreserve private middelen 
De bestemmingsreserve private middelen bestaat uit middelen niet verkregen vanuit publieke 
middelen.  
 

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: 

 

 

 

 

 

Onderstaand is de verdere specificatie opgenomen van het verloop van de personele voorzieningen in 2021: 

 

 

 Voorziening ADV Spaarverlof 
De hoogte van de voorziening ADV-spaarverlof ultimo 2021 is bepaald door het saldo per einde 
schooljaar 2020-2021 (31 juli 2021) van de gespaarde ADV-uren te vermeerderen met 5/12 deel van 
de mutatie in schooljaar 2021-2022. 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 jubileum-uitkeringen. De 
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans tot het 25-jarig of 40-jarig jubileum en 
leeftijd. De disconteringsvoet bedraagt conform voorgaand jaar 1% (tot 2019: 2,25%). 

Verloop in 2021: 
Personele 

voorzieningen
Groot onderhoud

Totaal 

voorzieningen

Stand aan het begin van de periode 1.761.301 1.151.691 2.912.993

Verloop gedurende de periode

Dotaties 481.515 635.634 1.117.149

Onttrekkingen 500.597 569.535 1.070.132

Stelselwijziging 0 1.726.740 1.726.740

Vrijval 7.000 0 7.000

Stand aan het eind van de periode 1.735.219 2.944.530 4.679.749

Kortlopende deel < 1 jaar 634.200 732.248 1.366.448

Langlopende deel > 1 jaar 1.101.019 2.212.282 3.313.301

Personele voorzieningen

Verloop in 2021: 

Stand aan het begin van de periode 458.000 275.356 627.145 400.800 1.761.301

Verloop gedurende de periode

Dotaties 68.791 97.357 59.655 255.712 481.515

Ontrekkingen 86.791 59.806 0 354.000 500.597

Vrijval 0 0 7.000 7.000

Stand aan het eind van de periode 440.000 312.907 686.799 295.512 1.735.219

Kortlopende deel < 1 jaar 44.000 35.508 274.720 279.972 634.200

Langlopende deel > 1 jaar 396.000 277.399 412.080 15.540 1.101.019

ADV 

spaarverlof
Jubilea PB50

Overige personele 

voorzieningen

Totaal personele 

voorzieningen
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 Voorziening PB50 

Vanaf 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 2021 is bepaald door het saldo per einde schooljaar 2020-
2021 (31 juli 2021) van de gespaarde PB50-uren te vermeerderen met 5/12 deel van de mutatie in 
schooljaar 2021-2022. 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. 
 

 Overige personele voorzieningen  
De overige personele voorziening bestaat uit de verwachte lasten verband houdende met de 
aanstaande krimp en overige personeel gerelateerde zaken.  

Transitievergoedingen 

Als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving dient er bij uitdiensttreding in voorkomende 

gevallen een transitievergoeding te worden betaald. In de balans is hiervoor een voorziening 

gevormd van € 39.800.  

Ziektesituaties 

Voor een aantal personeelsleden die in een langdurige – reeds per 31 december 2021 bestaande – 

ziektesituatie verkeren en waarvan bekend is dat deze medewerkers zeer waarschijnlijk niet meer 

terug zullen keren, is een voorziening gevormd van € 255.712. 

 Voorziening groot onderhoud  
In het 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 planmatige 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. De voorziening is gebaseerd op een 
meerjarenonderhoudsplan dat periodiek wordt geactualiseerd.  
 
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).  
 
Vanaf het verslagjaar 2021 is de voorziening grootonderhoud berekend op basis van de 
componentenbenadering.  
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Vlottende passiva 

Kortlopende schulden 

 

 

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

 

 

 

 

 

  

31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 558.590 226.855

Belastingen en premies sociale verzekeringen 939.061 899.243

Schulden terzake van pensioenen 300.784 267.048

Subtotaal kortlopende schulden 1.798.436 1.393.146

Vooruitontvangen subsidies 17.500 291.684

Vakantiegeld en bindingstoelage 805.894 806.187

Vooruitontvangen lesgelden 93.985 142.038

Schulden aan verbonden partij 0 33.332

Overige overlopende passiva 328.771 448.645

Subtotaal overlopende passiva 1.246.150 1.721.885

Totaal van de kortlopende schulden 3.044.585 3.115.032

     Specificatie per:
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Onderstaand is de specificatie opgenomen van de (niet) geoormerkte subsidies OCW met 

prestatieverplichting of verrekeningsclausule. 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerk Datum

geheel 

uitgevoerd en 

afgerond

nog niet 

geheel 

afgerond

Lerarenbeurs 1177414-1 21/09/2021 31.845 31.845

(20CS) 1183470-1 22/11/2021 1.029 1.029

1191103-1 21/12/2021 -471 -471

1165973-1 20/08/2021 18.387 18.387

1091516-1 22/09/2020 28.459 28.459

79.248 79.248

Lerarenbeurs

(23EJ) 1177519-1 21/09/2021 1.372 1.372

1166063-1 20/08/2021 5.486 5.486

6.858 6.858

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020-2021 IOP2-41824 16/10/2020 189.900 189.900

(20CS) 189.900 189.900

Aanvullende bekostiging technisch VMBO 923837-1 19/12/2018 72.938 72.938

(20CS) 964135-2 20/11/2019 108.908 108.908

181.846 181.846

Totaal 457.852 457.852

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing
Prestatie is ultimo 2021 conform de 

subsidiebeschikking:

Bedrag van 

de 

toewijzing

Bedrag van  

de
Ontvangsten

Totale Saldo Ontvangen Lasten Saldo te 

Kenmerk Datum
toewijzing t/m 2020 kosten 

t/m 2020

1-1-2021 in 2021 in 2021 verrekenen 

ultimo 2021

0 0 0 0 0 0 0

Bedrag van  

de
Ontvangsten

Totale Saldo Ontvangen Lasten Saldo

Kenmerk Datum
toewijzing t/m 2020 kosten 

t/m 2020

1-1-2021 in 2021 in 2021 ultimo

2021

0 0 0 0 0 0 0

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing

G2-B Doorlopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing
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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: 

 

 

Naast bovengenoemde contractuele verplichtingen is OSG Hengelo een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan met Scholengroep Carmel Hengelo inzake uitbesteding van het onderwijs op 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 2021 investeringsverplichtingen tot een bedrag van ruim 

€ 33.250 in verband met de verlichting in diverse panden in Hengelo. 

 

 

  

Bedrag boekjaar
2022                          

< 1 jaar

2023 -2026                    

1 - 5 jaar

2026                         

> 5 jaar

Huurcontracten 108.273 138.167 120.417 0

Schoonmaakcontracten 416.518 416.518 416.518 0

Energiecontracten 224.627 200.000 200.000 0

Leermiddelen 669.532 679.288 672.400 0

ICT en beheercontracten 186.258 190.000 0 0

Kopieerapparatuur 33.616 25.000 25.000 0

Verzekeringen 171.781 171.000 95.000 0

Personele contracten 40.658 41.000 41.000 0

Totaal 1.851.263 1.860.973 1.570.335 0
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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: 

 

 

 

De hogere rijksbijdragen OCW (ten opzichte van de begroting) mogen grotendeels worden toegerekend aan 

de indexering van de loonkosten.  

Dat de rijksbijdragen ten opzichte van het voorgaande jaar toenemen wordt enerzijds veroorzaakt door 

dalende leerlingenaantallen (de rijksbijdragen van 2021 vloeien met name voort uit de leerlingentelling van 

1 oktober 2020 en de rijksbijdragen van 2020 zijn dientengevolge gebaseerd op de telling van 1 oktober 2019; 

er wordt in totaal meer aan rijksbekostiging ontvangen door een hoger gpl per leerling). 

 

Onderstaand is de specificatie opgenomen van de toegekende overige subsidies OCW: 

 

De overige subsidies OCW zijn ruim hoger dan begroot en komen ook hoger uit dan in het voorgaande 

verslagjaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de verantwoorde middelen in het kader van NPO-gelden,   

middelen samenhangende met de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s e VOTA-gelden. 

Rijksbijdragen OCW 22.771.819 21.615.007 22.697.685

Overige subsidies OCW 3.657.516 1.172.482 1.448.626

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.272.701 1.225.274 1.041.648

Totaal rijksbijdragen 27.702.037 24.012.763 25.187.958

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020

Geoormerkte subsidies

Totaal geoorm erkte subsidies 0 0 0

Niet-geoormerkte subsidies

8.123 Prestatiebox 0 907.742 963.837

8.125 Sterk techniekonderwijs 286.668 145.916 107.184

8.126 Lerarenbeurs 57.647 20.000 65.955

8.127 Zorgmiddelen 13.000 0 11.011

8.128 Prestatiesubsidie Voortijdig School Verlaters 51.097 22.501 47.800

8.129 Leerplusarrangement 144.587 50.323 151.950

8.133 Strategisch personeelsbeleid, beleiding en verzuim2.182.519 0 0

8.134 Aanpak jeugdwerkloosheid agv de coronacrisis 20213.007

8.136 Eindexamens bekostiging VO 336.040

8.137 Arbeidsmarkttoelage NPO 72.101

8.140 Overige subsidie OCW geoomerkt (G) 450.842 0 74.880

8.151 Maatregel 2B VSV Plusklas 60.009 26.000 26.010

Totaal niet-geoorm erkte subsidies 3.657.516 1.172.482 1.448.626

Totaal overige subsidies OCW 3.657.516 1.172.482 1.448.626

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020
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NPO-gelden 

In 2021 zijn er voor het eerst NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) ontvangen om de gevolgen van 

de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Er is een deel ontvangen via de lumpsum per leerlingen en 

daarnaast zijn er binnen het NPO enkele subsidieregelingen beschikbaar. Voor de OSG Hengelo gaat het om 

€ 2,6mln dat aan NPO-middelen is ontvangen en die ingezet worden in het schooljaar 2021-2022.   

Sterk techniekonderwijs 

In de begroting is geen rekening gehouden met de gelden uit het project Sterk Techniek Onderwijs in de 

regio. In voorgaande jaren heeft OSG Hengelo hiervoor middelen ontvangen die als vooruit ontvangen 

bedragen op de balans zijn verantwoord. Conform het bestedingsplan zijn hiervoor in kosten gemaakt. Dit 

bedrag is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen vanuit de balans en wordt hier verantwoord  

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

OSG Hengelo heeft in de tweede helft van 2020 subsidie aangevraagd voor het organiseren van een inhaal- 

en ondersteuningsprogramma. Hiermee kan OSG Hengelo aan leerlingen buiten het reguliere 

onderwijsprogramma extra ondersteuning worden geboden, om te voorkomen dat achterstanden te hoog 

oplopen. Door middel van deze subsidieregeling wordt OSG Hengelo de mogelijkheid geboden om inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s te organiseren voor leerlingen die een grote kans hebben op achterstanden, 

door bijvoorbeeld de thuissituatie, de achtergrond van ouders, een taalbarrière, persoonlijke problematiek 

of doordat beroepsgerichte vakken op afstand niet optimaal gegeven konden worden. Van het totaal 

ontvangen bedrag ad € 189.900 is in 2020 al een bedrag van € 74.880 besteed het restant € 115.020 is 

besteed in 2021. 

Overige overheidsbijdragen 

De specificatie van de overige overheidsbijdragen kan als volgt worden weergegeven: 

 

In 2020 is het laatste deel van de subsidie van de gemeente Hengelo voor noodlokalen en 

uitbreidingsvergoeding voor de huur van het Saxion-gebouw ten gunste van de exploitatie vrijgevallen. In 

2021 vallen er geen bedragen meer vrij ten gunste van de exploitatie. 

 

Onderstaand is de specificatie opgenomen van de overige overheidsbijdragen: 

 

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot doordat er meer is ontvangen uit projecten Erasmus+ 

en  impuls baankansen.  

Overige gemeentelijke bijdragen en -subsidies 0 0 46.790

Overige overheidsbijdragen 67.639 31.887 79.837

Totaal overige overheidsbijdragen 67.639 31.887 126.627

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020

Overige overheidsbijdragen

ESF 0 31.887 0

Projecten 67.639 0 79.837

Totaal overige overheidsbijdragen 67.639 31.887 79.837

Totaal overige overheidsbijdragen 67.639 31.887 79.837

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020



67 
 

 

Overige baten 

De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

De niet begrote baten in het kader van het detacheren van personeel komen in 2021 met name voort uit de 

detachering van een medewerker bij Scholengroep Carmel Hengelo. 

 

De overige baten zijn veel lager dan begroot. De lagere baten worden veroorzaakt door de gevolgen van de 

coronapandemie. Als gevolg van deze pandemie hebben veel activiteiten en excursies geen doorgang kunnen 

en zijn de daarmee gepaard gaande ouderbijdragen niet in rekening gebracht (dan wel zijn reeds geïnde 

bijdragen teruggestort). Daartegenover staat uiteraard ook dat er ook veel minder lasten zijn gerealiseerd. 

Lasten 

Personeelslasten 

De totstandkoming van de totale personele lasten van bijna € 21,7 miljoen kan als volgt worden 

weergegeven: 

 

 

 

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 lasten. 

Daarnaast heeft ook het toekennen van periodieken uiteraard een kostprijsverhogend effect. Belangrijkere 

oorzaak in de gestegen personele lasten is echter de prijsstijging van de salarissen als gevolg van de nieuwe 

cao. Onderwijzend en ondersteunend personeel hebben met ingang 1 oktober 2021 op basis van de nieuwe 

cao een structurele loonsverhoging van 1,75% ontvangen. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,33% 

verhoogd tot 8,33% en hebben alle werknemers een eenmalige uitkering van € 800 bruto ontvangen (naar 

evenredigheid van de werktijdfactor).  

Verhuur 32.817 34.900 41.905

Detachering personeel 108.446 28.707 116.415

Sponsoring -4.000 1.000 1.134

Ouderbijdragen /excursies 172.423 489.740 129.070

Catering 54.789 42.746 62.940

Overige baten 213.694 197.567 48.493

Totaal overige baten 578.169 794.660 399.956

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020

Lonen en salarissen 20.818.246 19.569.148 20.487.349

Overige personele lasten 1.380.902 1.372.075 1.959.709

Uitkeringen (-/-) -505.620 -478.811 -568.030

Totaal personele lasten 21.693.527 20.462.412 21.879.027

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020
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Als gevolg van dit alles komen de personele lasten ondanks de daling van de formatie uiteindelijk hoger uit.  

 

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

 

 

 

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 € 331.000 hoger. De daling van de formatie kan op dit 

onderdeel de stijging van de lasten als gevolg van de cao c.a. niet volledig compenseren. 

In 2021 is de noodzaak tot het doteren aan de gevormde personeelsvoorzieningen voor per balansdatum 

aanwezig personeel (o.a. voor ziekte waarvan de verwachting is dat deze medewerkers niet weer terugkeren 

op de werkvloer), lager dan vorig jaar en de begrote dotaties. 

Ten opzichte van de vergelijkende cijfers van voorgaand jaar, maar zeker ook ten opzichte van de begroting 

van 2021 wordt het budget voor ‘extern personeel’ ruim overschreden. De oorzaak hiervan ligt in de 

noodzaak tot de inhuur van extern personeel wegens ziekte en het niet kunnen invullen van vacatures. De 

hiermee gepaard gaande kosten hebben in 2021 ruim € 692.000 bedragen. De noodzaak tot inhuur was ten 

tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend. 

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 2019-

2020 heeft de verdeling in 2020 geleid tot een afrekening van ruim € 2.000. In 2021 zijn de onderlinge 

verhoudingen in de formatie in overeenstemming met de werkelijke situatie gebracht en er heeft nog geen 

afrekening plaats gevonden maar deze worden minimaal verwacht. 

In 2021 waren gemiddeld 259 medewerkers in dienst bij OSG Hengelo op basis van een fulltime 

dienstverband. Onderstaand is aangegeven hoe deze formatie over de diverse functiegroepen is verdeeld en 

hoe de aantallen zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. 

 

Specificatie personele lasten

Lonen en salarissen

Brutoloon en salarrissen 16.055.512 15.486.785 16.161.960

Sociale lasten 2.093.490 1.824.177 1.961.482

Pensioenlasten 2.669.244 2.258.186 2.363.908

Totaal lonen en salarisssen 20.818.246 19.569.148 20.487.349

Overige personele lasten

Dotaties aan personele voorzieningen 33.724 185.395 422.240

Extern personeel 692.854 113.073 876.051

Overige personele kosten 654.323 1.073.607 661.418

Totaal overige personele lasten 1.380.902 1.372.075 1.959.709

Ontvangen vergoedingen

Uitkeringen UWV -293.058 0 -75.086

Uitkeringen Risicofonds -210.475 -478.811 -530.061

Verrekening gezamelijke loonkosten -2.087 0 37.117

Totaal ontvangen vergoedingen -505.620 -478.811 -568.030

Totaal personele lasten 21.693.527 20.462.412 21.879.027

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020
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Het gemiddeld aantal personeelsleden is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020 als gevolg van 

uitbreiding van de formatie in verband met beschikbare NPO-gelden. Er is rekening gehouden met de 

tijdelijkheid van de NPO-gelden, derhalve is het aantal tijdelijke contracten toegenomen en de vaste 

contracten afgenomen.  

 

Afschrijvingen 

 

 

Zowel ten opzichte van de begroting, als ook ten opzichte van de jaarrekening van 2020 zijn de totale 

afschrijvingslasten lager. De lagere afschrijvingslasten zijn met name zichtbaar bij de activagroepen van 

(werk)boeken. Doordat in 2020 is overgegaan naar een boekenfonds, bestaat de noodzaak tot het zelf 

investeren in (werk)boeken niet meer. Doordat deze activa een afschrijvingstermijn kenden van twee tot vier 

jaar, wordt de wijziging ook direct in de cijfers van de afschrijvingslasten zichtbaar. 

Huisvestingslasten 

Een specificatie van de huisvestingslasten kan als worden weergegeven: 

 

2021 2020 2019 2018 2017

Directie (vast) 6 3 5 6 7

Directie (tijdelijk) 2 2 1 -             -             

OP (vast) 156 165 159 156 154

OP (tijdelijk) 33 22 41 49 59

OOP (vast) 50 53 49 48 45

OOP (tijdelijk) 12 10 14 13 15

259 255 269 272 280

Afschrijvingslasten gebouwen 56.918 60.868 51.967

Afschrijvingslasten verbouwingen 117.191 134.172 147.516

Afschrijvingslasten machines en apparatuur 60.957 59.810 58.684

Afschrijvingslasten meubilair 170.530 170.952 161.514

Afschrijvingslasten ICT hardware 429.621 440.225 510.484

Afschrijvingslasten leermiddelen 9.273 8.702 8.907

Afschrijvingslasten nieuwe boeken 10.105 10.869 293.071

Afschrijvingslasten werkboeken 0 0 16.515

Afschrijvingslasten Sterk Techniek Onderwijs 9.883 0 2.688

Afschrijvingslasten vervoersmiddelen 4.445 4.341 4.341

Totaal afschrijvingslasten 868.923 889.939 1.255.687

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020

Huur 121.586 98.830 110.173

Verzekeringen 533 0 510

Onderhoud 345.645 268.449 309.331

Energie en water 312.186 246.000 281.679

Schoonmaakkosten 530.342 516.561 552.349

Heffingen 44.987 37.773 45.985

Dotatie onderhoudsvoorzieningen 635.634 635.364 601.364

Overige huisvestingslasten 21.168 10.359 15.910

Totaal overige instellingslasten 2.012.081 1.813.336 1.917.301

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020
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De huisvestingslasten zijn uiteindelijk hoger dan geraamd. Ook ten opzichte van het voorgaande verslagjaar 

zijn de lasten in 2021 hoger. Ten opzichte van de begroting zijn de huisvestingslasten  uiteindelijk bijna 11% 

hoger. De meeste invloed hierin hebben de hogere kosten voor onderhoud (€ 77.000 dit bestaat grotendeels 

uit nagekomen kosten bij het C.T. Stork College over de jaren 2018-2021), energie (€ 66.000) en 

schoonmaakkosten (17.000). De invloed van corona is hier duidelijk te merken. Dit werd met name 

veroorzaakt door extra kosten als gevolg van ventilatie en intensievere schoonmaak.  

Overige lasten 

De overige lasten komen op rekeningbasis veel hoger uit dan begroot. Ook ten opzichte van 2020 is er sprake 

van een aanzienlijke stijging. De specificatie van de post kan als volgt worden weergegeven: 

 

Bij de overige baten werd reeds vermeld dat deze zowel ten opzichte van de begroting als ook ten opzichte 

van de vergelijkend cijfers van 2020 sterk waren gedaald en dat dit voornamelijk werd veroorzaakt door 

lagere ouderbijdragen. Als gevolg van de corona-pandemie hebben veel activiteiten en excursies geen 

doorgang gevonden en zijn de daarmee gepaard gaande ouderbijdragen niet in rekening gebracht, dan wel 

teruggestort. Als gevolg van het annuleren van deze activiteiten zijn uiteraard ook bijna geen lasten in dat 

kader gemaakt. Aan de andere kant zijn er wel extra kosten gemaakt voor leerlingbegeleiding en projecten 

gedurende het verslagjaar. De kosten voor inventaris en apparatuur zijn ook substantieel toegenomen met 

name door hoger licentiekosten (€92.000). Door het uitbesteden van de kopieerkosten vanaf 2021 zijn deze 

kosten ook toegenomen en hoger dan volgens de begroting (ca. € 70.000).   

 

Binnen de ‘administratie- en beheerlasten’ worden ook de accountantskosten verantwoord. De totale kosten 

hiervan over 2021 bedroegen ruim € 32.000. 

 

 

De verplichte specificatie van deze accountantskosten luidt als volgt: 

 

Administratie- en beheerslasten 865.666 807.235 771.075

Inventaris en apparatuur 309.448 210.800 355.203

Leer- en hulpmiddelen 1.407.824 1.323.858 942.978

Dotatie overige voorzieningen 13.451 0 6.473

Overige kosten onderwijs 559.961 561.757 254.018

Totaal overige lasten 3.156.351 2.903.650 2.329.746

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020

Accountantskosten

Accountantskosten 32.424 25.000 27.624

Totaal accountasntskosten 32.424 25.000 27.624

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020
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Financiële baten en lasten 

 

 

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 rente van de laatste jaren daalt ook het bedrag aan ontvangen rente.  

Met ingang van 2020 moet boven specifiek benoemde drempelbedragen bij alle grote banken negatieve 

rente worden betaald. Het hiervoor vastgestelde rentepercentage bedraagt bij de meeste banken 

(waaronder ook de banken waarmee OSG Hengelo zaken doet) 0,5%. Vanaf 1 juli 2021 wordt deze rente 

reeds in rekening gebracht bij tegoeden die een bedrag van € 100.000 overschrijden. Net als veel andere 

onderwijsinstellingen heeft OSG Hengelo daarom besloten om over te stappen naar zogenaamd 

schatkistbankieren. In april 2021 is het traject formeel afgerond en worden – enkele bankrekeningen 

daargelaten – alle publieke tegoeden van OSG Hengelo aangehouden bij de schatkist. 

 

Rentebaten 0 0 705

Rentelasten -14.154 -5.000 -12.028

Totaal financiële baten en lasten -14.154 -5.000 -11.323

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020
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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 2021 € 177.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum 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: 

 

Achtereenvolgens wordt op de volgende pagina’s inzicht gegeven in de bezoldiging van de volgende 

topfunctionarissen: 

 

 

 

 

  

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 4

Totaal aantal complexiteitspunten 13
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1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op 

grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

  

(bedragen x € 1) A.H.G.  Brunger D.H.M.P. Dams

Functie Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31-12 1/1 - 4/11

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 128.614               105.381                 

Beloningen betaalbaar op termijn 22.127                18.774                  

Bezoldiging 150.741              124.155                

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 177.000               149.359                 

(bedragen x € 1) A.H.G.  Brunger D.H.M.P. Dams

Functie Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 n.v.t. 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) n.v.t. 1,0

Dienstbetrekking n.v.t. ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding n.v.t. 128.794                 

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. 20.483                  

Bezoldiging n.v.t. 149.276                

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum n.v.t. 170.000                 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -                      -                        

Overschrijding

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 2021 124.155                 150.741               

Totaal bezoldiging 2020 149.276                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2021

Gegevens 2020

#WAARDE!
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen 

Voorzitter(s): 

 

 

 

  

bedragen x € 1
G.B.J.  

Raanhuis

Gegevens 2021

Functiegegevens

Voorzitter

Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 10.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  22.404

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t.

bedragen x € 1

J.G. 

Mengerink-

Hogevonder

G.B.J.  

Raanhuis

Gegevens 2020

Functiegegevens

Voorzitter

Raad van 

Toezicht

Voorzitter

Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 1/7 1/7 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 5.250 5.250

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  12.680 12.820
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Leden: 

 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking 

In 2021 zijn er geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband.  

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met of zonder 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging (boven het individuele WNT-maximum) hebben 

ontvangen. Er zijn in 2021 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. 

 

  

bedragen x € 1

J.G. 

Mengerink-

Hogevonder

K. 

van Vugt

E. W. 

de Groot

N. 

Lindenberg

F.H. 

Frantzen

G.B.J.  

Raanhuis

S.H.A.M. 

Dobbelsteen

R.J.B.A. 

Workel

Gegevens 2021

Functiegegevens

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in - 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/7 1/1 - 31/1 - 3/3-31/12 27/10-31-12

Bezoldiging

Bezoldiging - 9.000 7.000 3.500 583 0 5.833 1.750

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  - 17.700 17.700 8.826 1.503 - 14.742 3.201

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid 

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Lid

Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 1/7 - 8/9 9/9 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/06 - -

Bezoldiging

Bezoldiging 2.158 0 6.000 6.000 6.000 3.000 - -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  3.251 5.295 17.000 17.000 17.000 8.454 - -
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Nevenfuncties van bestuurders en toezichthouders 
 

Bestuurders en Raden van Toezicht hebben een belangrijke taak in het waarborgen van hun eigen 

onafhankelijkheid en deskundigheid. Eén van de manieren om deze waarborg te geven is door zich te 

verantwoorden over de samenstelling en over hoofd- en/of nevenfuncties.  

 

Van de nevenfuncties van het Bestuur en de RvT kan het volgende overzicht worden gegeven: 

 

Naam Functie Ingangsdatum Einddatum

dhr. C.H.M.P. Dams Bestuurder 1 september 2016 5 november 2021

dhr. A.H.G. Brunger Bestuurder 1 januari 2021 -

Naam Functie Ingangsdatum Einddatum

dhr. G.B. J. Raanhuis Voorzitter   (vanaf 01-07-2020) 1 juli 2020 9 mei 2023

mevr. E.W. de Groot Lid 10 juni 2019 10 juni 2023

dhr. N. Lindenberg Lid 2 juli 2013 1 juli 2021

dhr. K. van Vugt Lid  9 september 2020 9 september 2024

mevr. S. Dobbelsteen Lid  3 maart 2021 3 maart 2025

dhr. R.J.B.A. Workel Lid 27 oktober 2021 27 oktober 2025

Samenstelling van het Bestuur 2021 

Samenstelling Raad van Toezicht 2021   (RvT)

Naam Nevenfunctie Organisatie Ingangsdatum Einddatum

A.H.G. Brunger - - - -

D.H.M.P. Dams - - - -

Naam Nevenfunctie Organisatie Ingangsdatum Einddatum

G.B. J. Raanhuis Directeur/bestuurder Organsatie- en adviesbureau Gumale

Voorzitter Raad van Toezicht Oyfo Kunst & Cultuur 1 maart 2020

Vice-voorzitter Stichting WensAmbulance Oost-Nederland 1 september 2019

Lid Comité van Aanbeveling Stichting Herbouw Eschmolen Delden

Lid Stichting Centrummanagement Hengelo 1 februari 2020

Voorzitter raad van CommissarissenWoningstichting Beter Wonen Almelo

E.W. de Groot Senior-rechter Rechtbank Gelderland 1 september 2019

Voorzitter-plaatsvervanger Hof van discipline

Gastdocent Instituut voor arbeidsrecht 1 oktober 2013

Voorzitter-plaatsvervanger Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 1 mei 2005

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Redactielid Tijdschrift recht en arbeid

Gastdocent Academie voor de rechtspraktijk

Gastdocent CPO

F.H. Frantzen Penningmeester Stichting U 3L 1 september 2016

Partner VOF iVier 1 april 1996

N. Lindenberg Adviseur verbonden partijen en 

governance

Provincie Overijssel 1 september 2020

Eigenaar LindenbergAdvies 1 augustus 2011

K. van Vugt Directeur-eigenaar M3V advies en management BV 1 oktober 2002

S.H.A.M. Dobbelsteen Strategisch Adviseur Gemeente Enschede 1 augustus 2008

Bestuurslid Coöperatie Enschede Energie 1 september 2018

R.J.B.A. Workel - -

Vermelding nevenfuncties toezichthouders 2021   (RvT)

Vermelding nevenfuncties bestuurder(s) 2021  
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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 niet-zakelijke 

grondslag. 
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C. Overige gegevens 
 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
 

De bestuurder van Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering 

van 20 juni 2022. 

 

Bestuurder 

 

 

A.H.G. Brunger 

Hengelo, 20 juni 2022 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht van Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de 

vergadering van 20 juni 2022. 

 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

 

 

 

G.B.J. Raanhuis 

Hengelo, 20 juni 2022 
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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 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 602.809. 

Bij ongewijzigde vaststelling door de bestuurder en goedkeuring door de Raad van Toezicht zal het 

resultaat als volgt worden verdeeld: 

 

 

De algemene reserve is vrij inzetbaar ten behoeve van de onderwijs gerelateerde activiteiten van de 

stichting. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
In 2022 is er inzake het jaarverslag van 2021 geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die een 

dusdanige impact hebben dat deze gebeurtenissen in het onderhavige jaarverslag moeten worden 

vermeld. 

  

Resultaat 2021 602.809

Toe te voegen aan:

- Algemene reserve

- Bestemmingsreserve NPO 1.274.836

1.274.836

Te onttrekken aan:

- Bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing 482.027

- Bestemmingsreserve werkdrukvermindering 190.000

672.027

Totaal bestemd resultaat 602.809



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: de raad van toezicht van Stichting OSG Hengelo 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting OSG Hengelo te Hengelo gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting OSG Hengelo  op 

31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 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 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van  baten en lasten over 2021; 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 2021 

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.  

  



 

 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende 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  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 

jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 

van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

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.  

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 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;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

 



 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.  

 

Zwolle, 24 juni 2022 

Van Ree Accountants 

 

 

 

w.g. 

M.A. Rozendaal RA 
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Gegevens van de rechtspersoon 
 

 

 

 

Gegevens van de rechtspersoon

Algemene gegevens

Naam van de instelling Stichting OSG Hengelo

Adres Welbergweg 90

Postcode 7556 PE

Plaats Hengelo

Bestuursnummer 41824

074-2919860

cedi@osghengelo.nl

www.osghengelo.nl

Contactpersoon dhr. A.H.G. Brunger  (vz. College van Bestuur)

Telefoon 074-2919860

E-mailadres cedi@osghengelo.nl

Scholen, sector en leerlingen

Brinnr. Naam Sector School 2017 2018 2019 2020 2021

20CS OSG Hengelo VO

Bataafs Lyceum 943 918 789 700 692

Montessoricollege 1.605 1.542 1.507 1.371 1.348

C.T. Storkcollege 371 347 350 264 233

2.919 2.807 2.646 2.335 2.273

23EJ 't Genseler VO 217 212 201 210 204

Totaal 3.136 3.019 2.847 2.545 2.477




