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Jaarverslag

Bestuursverslag
-1- Algemeen
CS Vincent van Gogh is een christelijke scholengemeenschap met 2148 leerlingen op drie locaties in Noord
en Midden Drenthe. Op CS Vincent van Gogh werken 389 collega’s. Op de locatie Salland Assen zijn het
vmbo (inclusief lwoo) en de mavo/havo-stroom gevestigd. Het havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs
wordt verzorgd op de locatie Lariks Assen; hier kunnen leerlingen ook tweetalig onderwijs (tto) volgen.
Locatie CSG Beilen biedt naast vmbo ook onderbouw havo en vwo aan.
Belangrijke elementen van het gevoerde beleid van het management in 2019 zijn:
- er is een missie en visie opgesteld voor Vincent van Gogh;
- er zijn bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd;
- er heeft een Management Development plaatsgevonden, via tweedaagse bijeenkomsten en coaching voor
CMT en LMT’s;
- de contacten met het primair onderwijs zijn aangehaald en versterkt;
- er is een aanpak van te verwachten krimp in het aantal leerlingen, dit is een VO-brede aanpak voor Assen.
Zaken met een politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) werden gegeven aan de krimp
en het in beeld brengen van de bevoegdheden van de mensen die voor de klas staan.
De krimp van de bevolking is een realiteit, welke forse gevolgen heeft voor het onderwijs in Noord- en
Midden Drenthe. Voor de regio Assen overleggen de besturen van CS Vincent van Gogh, Dr. Nassau college,
Onderwijsgroep Noord (Terra), Gomarus en Praktijkonderwijs regelmatig met als doel in de toekomst,
ondanks dalende leerlingaantallen, breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen blijven
aanbieden in de regio Assen. Dit proces is nog steeds gaande.
Naast het inspelen op de krimp in de Regio, brengen we de bevoegdheden van de docenten in beeld, zodat
helder is dat de juiste collega’s met de juiste bevoegdheid/bevoegdheden voor de juiste klassen staan. Dit
zorgt voor een waarborging van de kwaliteit van ons onderwijs.
In 2019 is samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs gewerkt aan het bieden van een
sluitend ondersteuningsaanbod en het voorkomen van thuiszittende leerlingen. Tevens heeft afstemming
van het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen plaatsgevonden.
Andere vormen van samenwerking zijn die met de VO-Raad, de WINN-scholen (met als doel het
personeelstekort productief aan te pakken), de besturen van de VO-scholen (maatregelen nemen om de
leerlingdaling proactief aan te pakken) en die met het Christelijk primair onderwijs (via
netwerkbijeenkomsten en praktische samenwerking).
Maatschappelijke aspecten van het ondernemen binnen CS Vincent van Gogh zijn het laten sporten van
andere verenigingen in onze gymzaal, het laten organiseren van kerkdiensten in onze aula en het
ondernemen van activiteiten van leerlingen, waarbij buurtbewoners betrokken worden.
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Visie en Missie
Leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden hebben in 2019 nagedacht over wat CS Vincent van
Gogh een goede school maakt en wat zij nog beter kan doen. Dit heeft geleid tot een inspirerende
metafoor die onze visie verbeeldt:

Visie:
De leeftijdsfase van 12-18 jaar is een dynamische fase waarin de jongere zich cognitief ontwikkelt, zich
vormt en zijn of haar identiteit ontwikkelt in relatie tot de omgeving. Onderwijs speelt daarin een
belangrijke rol door het bieden van een inspirerende en veilige omgeving. Onderwijs beïnvloedt hoe
leerlingen zich in deze fase kunnen ontwikkelen en hoe leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun
toekomst. Onze school ondersteunt vanuit een positieve relatie de leerlingen in het proces van leren leren
en leren leven, zodat de leerling in staat is te functioneren op een wijze die recht doet aan zijn persoonlijke
kwaliteiten, interesses en mogelijkheden.
Missie:
Onze school biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs, waarmee de leerling het beste uit zichzelf
haalt en zich actief verhoudt tot de samenleving. Zo ontwikkelt elke leerling zijn of haar eigen kleur en
uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf eén voor een betere wereld. Met CS Vincent van Gogh kleur je je
toekomst!
Aan de hand van de metafoor en de missie en de visie is in 2019 nagedacht over het strategische beleid
voor 2020 – 2024. Dit heeft geresulteerd in de formulering van zeven doelen die op 2024 moeten zijn
bereikt:
1. Goede onderwijskwaliteit: het onderwijs is van zeer goede kwaliteit
2. Leren als vak: ruimte voor professionalisering, scholingsbeleid en plezier van ontwikkeling
3. Ontwikkeling van leerlingen: kracht van onze school: je mag er zijn, we bieden persoonlijke aandacht,
weten hoe het met je is, een goede aansluiting met primair onderwijs.
4. Leren leven: wereldburger, vorming, relatie tussen onderwijsprofielen en missie/visie.
5. Duidelijke profilering: herkenbaar onderwijs met een duidelijk onderwijsprofiel
6. Ambitieus en trots: laat zien wat je doet en kan, zelfvertrouwen
7. Bedrijfsvoering en ondersteuning op orde
We hebben hier een publicatie over uitgegeven: ‘Vincent kleurt de toekomst’, een Strategische koers,
waarin ook de herijkte missie en visie zijn opgenomen. Vanaf 2020 worden deze doelen verder uitgewerkt
door onder andere breed te communiceren over onze activiteiten naar ouders, relaties en collega-scholen.
De doelen worden aan de hand van het INK-kwaliteitsmodel verder uitgewerkt.
De financiële vertaling van de doelen zal in 2020 plaatsvinden door het opstellen van een beleidsrijke
meerjarenbegroting.
In 2019 is de besturingsfilosofie opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe we sturen en samenwerken en
welke uitgangspunten daarbij gelden. Hierbij wordt uitgegaan van drie onderdelen die nauw met elkaar
samenhangen: vakmanschap, ontwikkeling en onderwijskundig leiderschap.
Doel voor de komende jaren is om de missie en de visie per locatie te vertalen naar nieuwe onderwijsprogrammering. Hiertoe hebben docenten vijf initiatieven gepitcht voor onderwijskundige vernieuwing. In
2020 wordt gekeken welke initiatieven verder uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast wordt verdere
invulling gegeven aan Diensten en Producten.
CS Vincent van Gogh
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Bij het maken van de begroting voor 2019 bleek er een financieel, meerjarig tekort. Dit was ontstaan
doordat de uitgaven niet in de pas liepen met de meerjarenbegroting, mede veroorzaakt door leerlingdaling. Hiervoor zijn maatregelen getroffen. Er is een mobiliteitsplan ingesteld in overleg met de
vakorganisaties, wat heeft geleid tot een daling van de vaste formatie. Ook is op elke locatie aandacht
besteed aan de uitgaven, onder andere door het aanpassen van lessentabellen.
In 2019 zijn flinke stappen gezet in de realisatie van de nieuwbouw. CS Vincent van Gogh heeft de nauwe
samenwerking met het Dr. Nassaucollege voortgezet en in de plannen voor een gezamenlijke VO-school in
Beilen hebben inmiddels vastere vorm gekregen. De gemeente en de bestuurders van beide scholen zijn
actief betrokken bij het proces en er is sprake van een vergaande samenwerking. In het schooljaar 20202021 zal al van start worden gegaan met een gezamenlijke brugklas en in 2021 zullen beide scholen samen
in een nieuw schoolbouw worden ondergebracht.
Het afgelopen jaar is contact gezocht met een extern communicatiebureau, om de school nog beter op de
kaart te zetten, de open dag nog aansprekender te maken en meer naar buiten te treden met de zaken die
op Vincent georganiseerd worden. Het doel voor 2020 is om, ook vanuit de strategische doelen, meer aandacht te geven aan en te laten zien wat er binnen onze school gebeurt.
In 2019 heeft CS Vincent van Gogh helaas afscheid moeten nemen van een leerling van de locatie Beilen,
Bart Janssen. Bart kwam om het leven door een zeer tragisch ongeval.

-2- Bestuur en organisatie
Onze school volgt de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ zoals vastgesteld door de VO-raad. Toezicht en bestuur
zijn daarbij gescheiden. Er zijn geen afwijkingen van deze Code. Er is sprake van een stichting, een College
van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Een kleine verandering is dat de Raad van
Advies nu rechtstreeks de bestuurder adviseert in tegenstelling tot de oude positionering waarin de Raad
van Toezicht gesprekspartner was. Het verslag van de Raad van Toezicht is separaat toegevoegd.
Alice Vellinga is sinds 1 augustus 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting CVO Vincent
van Gogh.
Op de locatie Lariks was Wolbert van Wageningen in 2019 Locatiedirecteur.
Op de locatie Salland was Philip Messak locatiedirecteur tot augustus 2019. Hierna heeft Rolf Albring de
locatieleiding van hem overgenomen.
Op de locatie Beilen was Rolf Albring in 2019 locatiedirecteur.
Op instellingsniveau vindt, in het kader van de horizontale verantwoording, periodiek overleg plaats met de
medezeggenschapsraad. Op locatieniveau zijn de inspraakbevoegdheden neergelegd bij de deelraden.
Daarnaast kennen de verschillende locaties ouder-informatieavonden van uiteenlopende soort waarbij met
ouders van gedachten wordt gewisseld. Een vergelijkbaar overleg vindt plaats in de leerlingraden.
Met de Raad van Advies is dit jaar tweemaal vergaderd.
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Overzicht nevenfuncties
Alice Vellinga (bestuurder):
Lid RvT Biblionet Groningen (betaald)
Bestuurslid Provinciaal Drents Dierentehuis (onbetaald)
Wolbert van Wageningen (directeur locatie Lariks)
Bestuurslid Evangelische Gemeente Ten Boer (onbetaald)
Philip Messak (directeur locatie Salland tot augustus 2019)
Voorzitter branche onderwijs Ondernemend Assen (onbetaald)
Bestuurslid vrienden van het Drents Archief (onbetaald)
Bestuurslid Vereniging Drentse Gemeenten (onbetaald)
Rolf Albring (directeur locatie Beilen en sinds augustus 2019 ook van de locatie Salland)
Lid RvT Stichting Viviani (betaald)
Lid Adviesraad Scholierenacademie RuG (onbetaald)

-3- Onderwijs
Op de locaties is de afgelopen jaren gewerkt met jaarplannen en is op veel manieren een bijdrage geleverd
aan de samenleving en namen leerlingen deel aan mooie evenementen/projecten.
Op de locatie Salland is het nieuwe onderwijsconcept gestart na de zomer. Leerlingen in klas 1 hebben veel
contact met hun leerling-coach. Zo starten ze elke ochtend met hun coach (LOB les) waarbij de dag wordt
geopend, de lesdag en leerdoelen worden doorgenomen. Er wordt gecontroleerd of leerlingen klaar zijn
voor de lesdag. Tijdens dit moment komt de keuze van de flexles (voor klas 1) ook aan bod. In de flexlessen
kunnen de leerlingen kiezen uit een aantal vakken waarbij ze extra hulp nodig hebben of waarvan ze iets
meer willen weten. Het doel van deze werkwijze is meer recht doen aan de leerlingen (strategisch doel:
ontwikkeling van de leerlingen, je mag zijn wie je bent).
In 2019 zijn vanaf de herfstvakantie elke week flexlessen geweest. De leerlingen kunnen op Salland ook
kiezen voor ZSU (zelfstudie-uren) waarbij ze in de mediatheek zelfstandig (onder begeleiding van een
mediathecaris) huiswerk kunnen maken. Door de flexlessen te koppelen aan leerdoelen per vak (doelgericht leren) wordt het voor leerlingen inzichtelijker welke kennis en vaardigheden van hun verlangd
worden. Elke dag wordt tevens afgesloten met een LOB-les. Door de vele projecten is er aandacht besteed
aan de rol en het “leren leven”.
De locatie Lariks kent een havo-en vwo-afdeling, een gymnasium en tto-onderwijs. Voor de havo is het vak
‘ontwerpen’ een aantrekkelijke keuze, waarbij geleerd wordt op het snijvlak van kunst en natuurkunde. Het
vak BSM (bewegen, sport en management) sluit aan op de behoefte aan gezondheid en actief leren. Ook is
er een actieve invulling van kunst- en cultuurvakken. Door vele uitwisselingen en projecten wordt actief
vorm gegeven aan het “Leren Leven”.
Op de locatie CSG Beilen is in 2019 samen met de collega’s van het Dr. Nassau College gekeken naar de
vormgeving van de samenwerking ten aanzien van de VO-school in Beilen. Een onderwerp van gesprek is
het zoeken naar een gezamenlijke visie op onderwijs. Eind 2019 is een onderwijsconcept opgeleverd, maar
ook zaken als methodes, reglementen, administratie, personeelsbeleid zijn zaken die veel aandacht vragen.
In 2020 gaat de VO-school in Beilen van start met een gezamenlijke brugklas. In 2021 betrekken de twee
scholen ook een nieuw, gezamenlijk gebouw, waarvoor de werkzaamheden op dit moment in volle gang
zijn.
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Vanuit onze visie op “ leren leven” is op alle drie de locaties in 2019 veel aandacht geweest voor goede
doelen en projecten. Zo was er een sponsorloop en het inzamelen van geld voor de actie van Alpe d’Huzes.
45 Leerlingen beklommen samen met leerlingen van andere scholen de beroemde berg in de Alpen en
haalden geld op voor het goede doel. Dit gebeurde samen met andere scholen.
Een paar andere voorbeelden vanuit 2019:
Voor een aantal leerlingen van de locatie Salland kwam van de commissaris van de Koning, mevrouw
Klijnsma, met het verzoek om haar jasje voor Prinsjesdag te ontwerpen en maken. Tijdens Prinsjesdag heeft
mevrouw Klijnsma het jasje gedragen.
Verder werkten leerlingen van de locatie Salland (metaaltechniek) aan de kerstverlichting. De lichtobjecten
werden langs de Vaart in Smilde geplaatst en het resultaat was erg mooi.
Leerlingen van de locatie Lariks namen deel aan een Drone festival op het TT-circuit van Assen. Onderdeel
daarvan was een schoolbattle met als opdracht om de mooiste, snelste, sterkste en origineelste drone
toepassing te ontwikkelen en te showen. Hiermee wonnen zij de hoofdprijs.
Voor wat betreft passend onderwijs, hebben wij ,In het samenwerkingsverband waartoe wij behoren in het
bestuur en het schoolleidersplatform, waarin alle locaties die onderdeel uitmaken van het
samenwerkingsverband zijn vertegenwoordigd, een aantal doelen vastgesteld. De doelen voor de huidige
periode zijn:
1. Alle leerlingen in de regio hebben passend onderwijs en ondersteuning.
2. Leraren en overig personeel zijn goed toegerust om passend onderwijs vorm te geven.
3. Er is sprake van deskundige advisering over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen, op
basis waarvan passend onderwijs en ondersteuning kan worden geboden. De advisering is
onafhankelijk en handelingsgericht.
4. De beslissing over de toelaatbaarheid of toewijzing van extra ondersteuning gebeurt
onafhankelijk, snel, transparant en efficiënt en wordt gekenmerkt door
handelingsgerichtheid.
5. Voor kinderen die dat nodig hebben, worden tijdig effectieve interventies vanuit de zorg
ingezet volgens de gedachte 1 kind, 1 plan, opdat kinderen gegeven de omstandigheden
optimaal kunnen profiteren van onderwijs.
6. Er is sprake van effectieve voorlichting over taken en functies van het samenwerkingsverband naar betrokkenen, waaronder ouders.
Voor de locaties van CS Vincent van Gogh geldt dat deze doelen verder zijn uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel, dat in samenspraak met collega’s en de medezeggenschap is opgesteld. De middelen die
wij voor de uitvoering van bovenstaande doelen ontvangen vanuit het samenwerkingsverband worden
direct ingezet in onze ondersteuningsstructuur. Het gaat dan om bijvoorbeeld de kosten om te komen tot
een Reboundvoorziening, de kosten die wij maken om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te
ondersteunen en om de extra begeleiding in het LWOO.
De inzet van de reguliere bekostiging is er mede op gericht om, bijvoorbeeld door de facilitering van mentoren, de leerlingondersteuning zoveel mogelijk in het reguliere domein plaats te laten vinden. De onderwijsinspectie heeft het samenwerkingsverband in 2019 bezocht en een oordeel gegeven. Zij was van mening
dat het passend onderwijs goed wordt ingevuld en had geen verbeterpunten. Daarbij heeft zij meegenomen dat het samenwerkingsverband al had besloten een externe voorzitter voor het bestuur te werven.
Ten aanzien van het maatschappelijk thema VMBO-techniek is in de regio Assen-Beilen in 2019 een subsidieaanvraag gedaan en goedgekeurd. Voor de komende 4 jaren is een fors bedrag beschikbaar om het
techniekonderwijs in de regio goed op de kaart te zetten. Hiervoor is een projectplan geschreven, dat
CS Vincent van Gogh
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positief beoordeeld is door een landelijke commissie. Eén van de doelstellingen is dat er een toename moet
zijn van 5% van de leerlingen uit het VMBO die kiezen voor een technische vervolgopleiding (in brede zin).
CS Vincent van Gogh (CSG Beilen en Salland) werkt in dit project samen met Nassau (Penta, Beilen, Norg,
Gieten) en Terra (Assen, Eelde). Er zijn veel bedrijven uit de regio die dit project ondersteunen en daarvoor
geld en faciliteiten beschikbaar hebben gesteld.
De komende jaren zullen veel activiteiten worden georganiseerd voor leerlingen van 10-16 jaar. Een aantal
voorbeelden van deze activiteiten zijn:
- Techniek lessen in VO-scholen voor PO-leerlingen van groep 7 en 8.
Doel: leerlingen enthousiasmeren voor techniek.
- Techniek events organiseren i.s.m. bedrijfsleven (zoals Techniek Tastbaar).
Doel: het brede spectrum van techniek leren ervaren en uitvoeren in de praktijk.
- Inrichten van Techlabs voor PO en VO leerlingen in samenwerking met bedrijven.
Doel: VO en PO-scholen met de klas naar een Techlab toe en krijgen techniekles met praktijk (dagdeel) in
een gefaciliteerde lesruimte.
- Masterclasses voor docenten en mentoren gericht op brede techniekmogelijkheden.
Doel: mentoren/docenten zijn beter op de hoogte van de toekomstmogelijkheden in de techniek en
gebruiken deze kennis bij de LOB-gesprekken.
- Bedrijfsbezoeken in het kader van LOB voor onderbouwleerlingen.
Doel: leerlingen oriënteren zich al vroeg op mogelijke beroepen in de techniek waarbij ‘oude beroepsbeelden’ worden ondervangen (Techniek is overal).
- Bij de ontwikkeling van praktijkvak TL voldoende keuzemodules Techniek aanbieden.
Doel: de TL-leerlingen kunnen bij de nieuwe inrichting van TL met een beroepsgericht vak kiezen, een
extra kans om technische modules te implementeren (zo nodig in de vrije ruimte).
De onderwijsresultaten voor CS Vincent van Gogh in 2019 :

CS Vincent van Gogh
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CS Vincent van Gogh kent een helder toelatingsbeleid met het bindend advies van de basisschool. Een
warme overdracht zorgt er voor dat nieuwe leerlingen voor aanvang van het schooljaar helder in beeld zijn.
Ook hierin is het afgelopen jaar extra geïnvesteerd. Voor leerlingen die zich aanmelden voor de ttoopleiding vindt er aanvullend een intakegesprek plaats.
-4- Kwaliteit
CS Vincent van Gogh heeft een uitgebreid kwaliteitssysteem. Metingen onder ouders, leerlingen en
medewerkers worden regelmatig uitgevoerd. De kwaliteit is op bestuursniveau voldoende, net als voor de
locaties CSG Beilen en Salland. Voor de locatie Lariks geldt een herstelopdracht op drie onderdelen:
aansluiten bij verschillen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. In het najaar van 2020 wordt gemeten of aan
de herstelopdracht is voldaan. Ook de locatie Salland heeft nog een beperkte herstelopdracht over het
theorieonderwijs op VMBO Kader Basis.
Naar aanleiding van het Inspectiebezoek is een kwaliteitsmanager aangesteld met ingang van 1 september
2019, is een uitgebreid plan van aanpak opgesteld waarin de herstelopdrachten zijn opgenomen en is een
stuurgroep kwaliteit opgericht. De bestuurder zit deze stuurgroep voor.
Het plan van aanpak geeft een duidelijke impuls aan de kwaliteit. Zo is een tool aangeschaft waarmee
docenten kunnen meten hoe de lessen worden ervaren, wordt veel geïnvesteerd in professionalisering en
ontwikkeling en zijn de onderwijsresultaten beter in beeld, ook in de vaksecties. In 2020 willen we minimaal
op basiskwaliteit zitten.
Voor de afhandeling van klachten, bezwaar-en beroepsprocedures bestaan protocollen en reglementen.
Ouders en leerlingen kunnen deze via de website van de school raadplegen. Afgelopen jaar zijn er vijf
klachten ingediend. Deze zijn alle naar tevredenheid afgehandeld.
Kwaliteitsborging van de schoolexamens
Vervaardiging toetsen
De toetsen voor het schoolexamen worden gemaakt door de collega die verantwoordelijk is voor een bepaalde jaarlaag. Deze docent doet ook een voorstel voor de normering van de toets. De gemaakte toets en
de voorgestelde normering wordt door in ieder geval één andere vakcollega beoordeeld. In overleg wordt
er zonodig aangepast. Vaksecties die uit één docent bestaan leggen de toets voor aan collega’s van een
verwant vak (met hetzelfde type toetsen) of overleggen met een vakcollega van een andere school over
PTA’s en toetsing. Docenten geven de opdracht voor vermenigvuldiging van de toetsen. Dat gebeurt intern
en afgeschermd van de leerlingen.
- Toetsafname
De toetscoordinator houdt zicht op de tijdige aanwezigheid van de toetsen en voor goede condities
waaronder de toetsen worden afgenomen. Indien zich onverwachte situaties voordoen wordt door
de toetscoordinator met de teamleider van de betreffende afdeling overlegd welke aanpassing
gedaan wordt (bijvoorbeeld bij het later kunnen beginnen met een toets).
- Toetscontrole/Resultaten
De toetsen worden binnen 10 werkdagen gecorrigeerd en besproken met de leerlingen. De cijfers
op de toetsen worden vastgelegd in SOM. Teamleiders en leerlingcoordinatoren controleren de
toetsdossiers op volledigheid.
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-5- Onderzoek en ontwikkeling
Er zijn diverse onderzoeken geweest:
-

Toekomstbestendig VO- onderwijs in de regio Assen met alle scholen voor voortgezet onderwijs
Uitgebreid onderzoek naar onderwijsresultaten, op de diverse locaties, gebruikmakend van
Som2day en CumLaude
Een brede oriëntatie op de missie en visie, kernwaarden en grondlagen en besturingsfilosofie. Dit is
vastgelegd in de notitie strategische koers.
Een beschrijving van de ondersteunende functies en een visie op de ondersteuning met een schets
in 5 domeinen (houtskoolschets).

Voor de komende jaren wordt doorlopend onderzocht hoe we het werken met devices binnen het
onderwijs kunnen verbeteren, hoe we gepersonaliseerd leren meer vorm kunnen geven en hoe we het
leren op afstand kunnen verbeteren voor zowel leerling als docent. Hierbij is KWT (keuze werktijd) ook een
optie die verder onderzocht zal worden.

-6- Internationalisering
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Onze leerlingen zijn de
wereldburgers van de toekomst. Om ze op die rol voor te bereiden, maken ze kennis met andere landen,
talen en culturen. Ook leren leerlingen een vreemde taal makkelijker door in het land zelf te communiceren
met de inwoners. We organiseren daarom verschillende uitwisselingen en werkweken.
Ten opzichte van vorig jaar hebben in het internationaliseringsprogramma geen grote wijzigingen
plaatsgevonden. Ook voor de komende jaren staan er nog geen koerswijzigingen op de planning.
Leerlingen met belangstelling voor het Frans kunnen deelnemen aan het programma DELF, ‘Diplôme
élémentaire de la langue française’, en staat voor een officieel door de Franse overheid erkend diploma
Franse taalvaardigheid.
Voor de leerlingen met belangstelling voor het Duits geldt dat zij het Goethe certificaat kunnen behalen,
dat, net als het programma DELF een erkend diploma oplevert.
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-7- Krimp
In de regio Noord en Midden Drenthe is sprake van een aanzienlijke terugloop van leerlingen door
demografische ontwikkelingen.

Bron: provincie Drenthe, Trendbureau CMO Stamm, prognose tot 2032
De samenwerking met andere scholen in de regio Assen en Midden Drenthe wordt steeds meer gezocht.
Samen een breed en goed aanbod bieden in de regio is hierbij het uitgangspunt.
Om een financieel gezonde school te zijn en te blijven, is in 2019 een mobiliteitsplan ontwikkeld, in goed
overleg met de bonden.
Eind 2019 telde de school 292 medewerkers, zijnde 207,5 FTE, 21 FTE lager dan het aantal (van 229 FTE) in
het jaar ervoor. Komende jaren zal er steeds sprake zijn van een afname in personeelsbehoefte in verband
met de leerlingdaling die in het schooljaar 2017/2018 voor het eerst zichtbaar was.

-8- Personeel
In de regio worden in toenemende mate de gevolgen van het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort
voelbaar. Daarnaast is de urgentie van de krimp in leerlingenaantal een belangrijke actualiteit. Het is de
missie van de besturen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de regio te (blijven) bieden door de
regionale samenwerking op het gebied van personeel. Het gezamenlijk doel is om aantrekkelijke en goede
werkgevers te zijn voor de regio om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Om deze reden werkt CS
Vincent van Gogh samen met andere schoolbesturen.
Gelet op de teruglopende leerlingenaantallen was een mobiliteitsplan onontkoombaar. In goed overleg met
de bonden is dit plan afgesloten. Dit heeft geleid tot een reductie van de vaste formatie met ruim 25 FTE.

CS Vincent van Gogh

11

Jaarverslag 2019

46594

St. Chr. VO Vincent van Gogh

02EB

Het pakket bestond verder uit om-, her- en bijscholing en het generatiepact, als handreiking naar oudere
medewerkers. Vanwege de bereikte resultaten is dit plan 31 december geëindigd.
Voor het vaststellen van de boventalligheid hebben we in samenwerking met Voion gebruik gemaakt van
het scenario-model. We hebben hiervoor gekozen omdat dit model specifiek gemaakt is voor het
voortgezet onderwijs, het salaris- en roosterpakket onafhankelijk is, het een model is op basis van
betrouwbare openbare data, rapportages gemaakt kunnen worden op bestuurs-, school-, en vestigingsniveau en alle data volledig geanonimiseerd zijn .
Vanuit het maatschappelijk thema strategisch personeelsbeleid zijn voor 2020 de volgende drie doelen
gesteld:
1. Werken aan de professionalisering (strategisch doel ‘Ambitieus en trots).
2. Het actualiseren van het functiegebouw (strategisch doel ‘Bedrijfsvoering en ondersteuning op orde’)
3. Aanpak ziekteverzuim, het terugdringen en goed in beeld hebben van het ziekteverzuim.
-9- Huisvesting
In 2019 zijn op de locatie Salland verscheidene onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, om de locatie
aantrekkelijker te maken. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is gekozen voor LED- verlichting op de
locatie Salland en voor de nieuwbouw in Beilen wordt op allerlei manieren voor duurzaamheid gekozen.
Het project verbouw en herinrichting van Salland moet leiden tot een verbetering van het leer- en werkklimaat en passen bij het onderwijs dat geboden wordt.
Door terugloop van leerlingen lijkt er een overcapaciteit aan ruimte te ontstaan op de locatie Salland, die er
toe leidt dat door de gemeente gekeken wordt naar de mogelijkheid om een andere onderwijsorganisaties
op deze locatie ruimte te bieden.
De nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie en werkwijze van de onderwijsondersteuning
leiden tot de noodzaak van herhuisvesting voor de ondersteuningsmedewerkers. De schoollocatie op
Salland lijkt hiervoor ruimte te bieden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot samenwerking met het
Alfa college zodat we kunnen komen tot optimaliseren van het ruimtegebruik en nadere samenwerking.
De verandering moeten ruimte bieden om de komende jaren goed, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs te
bieden.
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-10- Financiën

Balans

Vermogen
Het positieve exploitatieresultaat van de school is € 207.000,- en kan grotendeels worden verklaard door
de hogere rijksbijdragen in 2019, de hogere overige baten en de hogere personeelslasten. De algemene
reserve stijgt met € 809.000,- van € 2.586.000,- naar € 3.395.000,-.
De bestemmingsreserves zijn in totaal gedaald met € 679.000,-.
In de resultaatbestemming van 2009 is een reserve personeelsformatie gecreëerd. In 2019 wordt het
negatieve personele resultaat van € 937.000,- ten laste van deze reserve gebracht. De aanwending van
deze reserve is in principe oneindig.
Verder is middels een stelselwijziging per 1 januari 2010 de (spaar)bapovoorziening omgezet in een
personeelsreserve. In 2019 is bij de resultaatverdeling € 25.000,- onttrokken aan deze reserve. Over 6
jaar (2024) zal deze reserve naar verwachting niet meer nodig zijn.
In verband met de invoering van de componentenmethode, waarbij de diverse componenten van het
groot onderhoud dat in de loop van het jaar is uitgevoerd wordt geactiveerd, komt de reserve onderhoud
gebouwen te vervallen. De waarde van deze reserve is aan de algemene reserve toegevoegd.
De investeringsreserves bestaan onder andere uit vrijgevallen niet-geoormerkte doelsubsidies OCW die
nog niet besteed zijn, maar wel gereserveerd dienen te worden voor toekomstige specifieke
investeringen. In 2019 zijn deze reserves niet gemuteerd. De aanwending van deze reserve is in principe
oneindig.
In verband met de aanstaande nieuwbouw in Beilen is conform het bestedingsplan van de
fusiecompensatieregeling € 94.000 gedoteerd aan de Reserve Nieuwbouw Beilen. Volgens de huidige
planning is de nieuwbouw in 2022 gereed en zal deze reserve niet meer nodig zijn.
De stichtingsreserve (voorheen verenigingsreserve) is een private bestemmingsreserve, omdat de
opbrengsten in het verleden uit contributie van de leden en eventuele schenkingen bestaat. De
aanwending van deze reserve is in principe oneindig.
Het bestuur (CvB) beschikt over de bovenstaande reserves. De stichting heeft ten slotte geen
bestemmingsfondsen.
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In totaal stijgt het eigen vermogen door het saldo van baten en lasten, zijnde € 207.000,- van
€ 6.784.000,- naar € 6.991.000,-. Het weerstandsvermogen door de stijging van de totale baten (de
noemer van de formule) gestegen naar 31,5% en voldoet daarmee ruim aan de minimum grens van 5%.
Vanuit DUO zijn normen gesteld aan het weerstandsvermogen. Het kengetal weerstandsvermogen wordt
berekend als het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten (inclusief financiële
baten) in een jaar. Er is een ondergrens vastgesteld van 5%. Besturen die buiten deze grens vallen,
kunnen in de toekomst door DUO gevraagd worden om hun reserveringsbeleid en hun risicoprofiel nader
toe te lichten.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn gestegen met € 337.000,-. Momenteel heeft de school een voorziening voor
personele verplichtingen voor jubilea-uitkeringen in verband met ambtelijke diensttijd.
In verband met de nieuwe cao per 1 augustus 2014 heeft de school ook een voorziening voor het
persoonlijk budget. Iedere medewerker krijgt nu 50 verlofuren extra per schooljaar en mag deze uren
o.a. sparen.
In 2015 is conform regelgeving een voorziening voor bovenwettelijke uitkeringen gevormd. In het
voortgezet onderwijs komen de uitkeringen voor werkloosheidsuitkeringen voor rekening van de sector.
Van de uitkeringskosten wordt 75% collectief verevend via DUO en komt 25% voor rekening van de
instelling. Dit heeft tot gevolg dat wanneer er een medewerker van de instelling in de WW terecht komt
er financiële verplichtingen ontstaan. Voor deze verplichtingen dient men vanaf 2015 een voorziening te
vormen.
In 2019 is in verband met de huidige en de te verwachten krimp van het aantal leerlingen een
voorziening mobiliteit gevormd. Er zijn een aantal regelingen opgezet om de mobiliteit van werknemers
te stimuleren. Van deze regelingen is goed gebruik gemaakt, vooral de vertrekpremie was in trek.
Hierdoor is in 2019 al een groot deel van de gevormde voorziening vrijgevallen. Ook in 2019 is de nieuwe
voorziening Transitievergoeding gevormd, bestaande uit per balansdatum bekende verplichtingen in
verband met dienstverbanden die beëindigd gaan worden in 2020.

Schulden
De kortlopende schulden zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar. Datzelfde geldt voor de solvabiliteit
(0,61); onze streefwaarde voor solvabiliteit is >= 0,35.

Vaste activa
De boekwaarde van de vaste activa zijn gedaald met € 173.000,- van € 2.585.000,- naar € 2.411.000,-.
Dit jaar is er in totaal voor € 460.000,- geïnvesteerd, waarvan € 94.000,- aan leerboeken. De
investeringen blijven voor €440.000 achter bij een begroting van € 900.000,-. De investeringen in
gebouwen en terreinen en MJOP zijn €90.000 lager dan begroot, MJOP is voor een deel uitgesteld. De
investeringen in de hardware waren € 80.000 lager dan begroot. Dat komt omdat er al minder behoefte
is aan pc’s en laptops omdat er steeds meer van leerlingen verwacht wordt dat ze hun eigen device
meenemen. In de leermiddelen is € 94.000 minder geïnvesteerd dan begroot. Deze zijn altijd aan
schommelingen onderhevig. Het investeringsbeleid van de school is eenvoudig, zorg dat de investeringen
binnen de afschrijvingslasten blijven. Er waren gedurende 2019 geen uitzonderlijke investeringen,
waardoor de investeringen dit jaar binnen de afschrijvingslasten zijn gebleven. Voor de toekomst
verwachten wij met name grote investeringen in verband met de nieuwbouw van CSG Beilen en de
verbouw van Salland. Voor komend jaar verwachtten we voor iets meer dan € 1.000.000,- te investeren.

Vlottende activa
De vorderingen zijn gedaald met € 117.000,- van € 539.000,- naar € 422.000,-. De liquide middelen zijn
gestegen met € 72.000,- van € 8.483.000,- naar € 8.555.000,-.

Activa
Bovenbeschreven ontwikkelingen in de balans hebben ertoe geleid dat zowel het nettowerkkapitaal als de
current ratio zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De current ratio is gestegen van 2,45 naar 3,07
terwijl de streefwaarde >= 2 is. Het netto werkkapitaal is gestegen van € 5.333.000,- naar € 6.050.000,terwijl de streefwaarde 1/12 deel van de exploitatielast, zijnde € 1.833.000,-, is.

Financiën gedurende het verslagjaar
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werkelijk versus begroot
Tegenvallers dit jaar
Personeelslasten (lonen en salarissen)
Overige lasten (aanschaf werkboeken)

474.000
152.000

Meevallers dit jaar
Rijksbijdragen (niet geoormerkte subsidies)
Overige overheidsbijdragen (overige subsidies)
Overige baten (Detachering personeel)
Afschrijvingen (leermiddelen)
Huisvestingslasten (huur Geb. & Terr.)
Financieel Resultaat (Rentebaten)

1.261.000
61.000
261.000
112.000
27.000
2.000

Totaal

1.098.000

*) Tussen haakjes staat de grootste afwijkende post.

Exploitatiesaldo
Dit alles heeft geleid tot een positief exploitatiesaldo van € 207.000,-. In de begroting werd nog rekening
gehouden met een negatief exploitatiesaldo van € 891.000,- (Totaal verschil werkelijk versus begroot
€ 1.154.000). Ten opzichte van vorig jaar is het exploitatieresultaat met € 777.000,- afgenomen.

Kasstromen
De financieringsstructuur is ongewijzigd gebleven. De investeringen, € 460.000,-, zijn dit jaar onder de
afschrijvingslasten, € 621.000,-, gebleven. De totale cashflow (exploitatieresultaat + afschrijvingen)
komt ruim positief uit op € 828.000,-. De streefwaarde is >= 0.

Boekenfonds en ICT
Aan Lump-sum (€ 316 per leerling) is voor boeken dit jaar € 761.000,- ontvangen. Daarnaast is er voor
€ 15.000,- aan niet gratis leermiddelen gefactureerd. De opbrengst gratis leermiddelen (betreft
vergoedingen in verband met schade en verlies) was € 7.000,-. De kosten van de leermiddelen
(werkboeken en afschrijving leerboeken) waren € 662.000,- en de overige kosten € 34.000,-. Rekening
houdend met het negatieve resultaat van de ICT-kostenplaatsen van € 219.000,- en een nadelige
voorfinanciering van € 34.000 wordt er per saldo € 186.000,- aan de publieke reserve onttrokken.
Prestatiebox:
De prestatiebox betreft een bedrag per leerling bovenop de lumpsum dat ingezet kan worden voor onder
meer taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van
leerkrachten en schoolleiders.
De financiële middelen van de prestatiebox wordt op Salland ingezet op versterking van de kernvakken,
taal en rekenen. Daarbij zijn taal en reken coördinatoren aangesteld en materiaal aangeschaft voor taal
en rekenen.
De Prestatiebox wordt dit jaar op Beilen uitgegeven aan de volgende zaken:

Talentklassen havo/vwo: iedere leerling krijgt 1 ½ lesuur per week extra les in
kunst/science/sport.

Scholingstraject intervisie voor alle VMBO-docenten en daarnaast opleiden intervisiebegeleiders
VMBO zodat we deze intervisie uiteindelijk in eigen beheer kunnen laten plaatsvinden.

Scholingstraject teamleider.
Technisch VMBO:
De financiële middelen zijn als projecturen ingezet ten behoeve van stimuleren van techniekonderwijs in
samenwerking met het mbo door middel van het realiseren van techniekmodules en techniekprojecten
door BKT leerlingen uit het VO.

Financiële kengetallen
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1)
2)
3)
4)
5)

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

St. Chr. VO Vincent van Gogh
2019
0,61
0,74
3,07
0,9%
31,5%

02EB
2018
0,58
0,68
2,45
4,2%
28,7%

2017
0,58
0,65
1,99
1,8%
25,8%

Verklaring begrippen:
1) eigen vermogen / balanstotaal;
2) (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal;
3) vlottende activa / kortlopende schulden;
4) netto resultaat / (totaal baten + financiële baten) * 100%;
5) eigen vermogen / (totaal baten + financiële baten) * 100%;

-11- Treasury verslag

Treasury management
Op het gebied van treasury management wordt door CS Vincent van Gogh nog steeds zeer
voorzichtig geopereerd. De kasmiddelen die niet direct nodig zijn, worden weggezet op een
kortlopende spaarrekening of op een maandelijks opvraagbare spaardeposito. Midden 2010
zijn de liquide middelen verdeeld over 3 grote Nederlandse banken om het risico te spreiden.
Concreet betekent dat er naast de € 6.840 duizend bij de ABNAMRO ook € 1.003 duizend bij
de Rabobank en € 712 duizend bij de ING bank is geparkeerd. Per saldo zijn de liquide
middelen met ruim € 72 duizend gestegen in 2019.
Rentevisie
De rentevisie van twee bank instellingen komt iedere maand binnen, ondanks dat de
leenbehoefte op middellange termijn nog steeds nul is.
Renterisico
Omdat de leningenportefeuille helemaal leeg is, lopen we geen renterisico's. Rentescenario's
ontbreken derhalve.
Beschikbaarheid
Op basis van de korte en de middellange termijnplanning is geen kasgeld noodzakelijk. De
begrote investeringen blijven vooralsnog in de buurt van het niveau van de afschrijvingen en
de begrote resultaten voor de komende jaren liggen dicht bij de nul. Eventuele kleine verliezen
kunnen opgevangen worden met de huidige middelen.
Verslagjaar
Gedurende 2019 heeft de vereniging niet belegd in effecten en zijn er geen leningen
afgesloten. Aangezien er geen beleggingen zijn, vallen er geen beleggingen vrij. In 2019 is
geen gebruik gemaakt van derivaten. De mutatie in liquide middelen in 2019 is gering maar
nog wel positief dankzij extra bijdragen van het Rijk.
Vooruitblik
Er moet een besluit genomen worden over hoe te anticiperen op negatieve rente
(schatkistbankieren?)
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Kasstroom overzicht voor de komende 5 kalenderjaren

-12- Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
1.

CS Vincent van Gogh participeert in het samenwerkingsverband (SWV) passend onderwijs 22.01
(dr. Nassau college, Terra college, Gomarus college, Renn4, Pro Assen en Plateau). Het bestuur
van het samenwerkingsverband heeft, om recht te doen aan een goede functiescheiding met de
directeur, vanaf 2019 alleen nog een toezichthoudende rol. Binnen het bestuur vindt jaarlijks een
zelfevaluatie plaats. Op basis van actuele ontwikkelingen inzake governance heeft het bestuur
besloten een onafhankelijk voorzitter aan te trekken. Dat is geworden de heer R. Schuur. In
2019 is er een inspectiebezoek afgelegd, waaruit geen enkel verbeterpunt naar voren kwam.

2.

In het najaar van 2018 is een regiegroep gestart voor de samenwerking tussen de scholen van
het Voortgezet Onderwijs in Assen om de krimp op te vangen. Deze groep wordt begeleid door
BMC advies te Amersfoort. Vijf besturen hebben een analyse gemaakt, de risico’s en kansen in
beeld gebracht en een visie en strategie ontwikkeld voor een samenwerking die het mogelijk
maakt om breed en thuisnabij, aantrekkelijk onderwijs te ontwikkelen. Hierbij kan de leerling zelf
kiezen en wordt er gewerkt aan toekomstbestendig onderwijs.
Onlangs zijn in een presentatie door de regiegroep aan de stuurgroepen, locatiedirecteuren, mrleden en leden van de Raad van Toezicht de bevindingen teruggekoppeld. Tijdens deze
bijeenkomsten werd het onderwijslandschap VO 2025 in Assen geschetst: sterke VO-scholen die
zorgen voor een gezamenlijke onderwijsarbeidsmarkt, een gezamenlijk aanbod voor VMBO, havo,
gymnasium, gepersonaliseerd onderwijs en een positie in het10-14 onderwijs.

3.

In Beilen wordt samengewerkt met het Dr. Nassau College om gezamenlijk de krimp op te
vangen. Hierin worden de twee scholen bijgestaan door ICS adviseurs.
Het doel van deze samenwerking is om een breed onderwijsaanbod voor VMBO, havo en vwo in
de regio Beilen te realiseren. Onderwijsvoorzieningen worden met deze samenwerking
doelmatiger gebruikt en de middelen worden efficiënter ingezet.
Samen zijn de twee scholen hard bezig om de nieuwbouw en de samenwerking te realiseren. Met
de nieuwbouw wordt ook rekening gehouden met het techniekonderwijs. De twee scholen worden
in één gebouw gehuisvest. Er is een onderwijsconcept ontwikkeld, waarin geheel gezamenlijk
wordt opgetrokken en duidelijke afspraken gemaakt worden over lessen, mentoraat, begeleiding,
gezamenlijk aanmeldportaal etc.
Voor de samenwerking zijn een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld, met als doel de afspraken helder te hebben en zo het onderwijs haalbaar, uitvoerbaar,
betaalbaar en organiseerbaar te houden.
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-13- Interne risicobeheersings- en controlesysteem

Risico's en onzekerheden
Op strategisch niveau staan we voor de volgende uitdagingen:
1. Het ontwikkelen/actualiseren van een strategisch meerjaren beleidsplan.
2. Het vernieuwen van een onderwijs locatie door samen te bouwen met de collega school.
3. Met nog 4 andere VO scholen in Assen samen optrekken om de gevolgen van de krimp
voor de toekomstige leerlingen zoveel mogelijk te verzachten. Onderwijs nabij is
belangrijk.

In 2019 kende CS Vincent van Gogh 7 strategische risico's op operationele activiteiten.

Markt

Personeel

Onderwijs

Risico
Verouderde onderwijsvisie.
Het is belangrijk dat we samen de onderwijsvisie
concretiseren, als logisch gevolg uit de nieuwe missie en
visie. Daarbij is aansluiten bij verschillen tussen leerlingen
gewenst.
Slecht rapport onderwijs inspectie
Een slecht rapport kan leiden tot negatieve publiciteit,
verscherpt toezicht en verlies aan beleidsruimte. Dat
willen we voorkomen. Daarom beschouwen we het
oordeel van de inspectie als die van een kritische vriend
en gebruiken we dit om voortdurend de kwaliteit te
verbeteren en te bewaken.
Uitval leerlingen
We staan er als school voor dat zo min mogelijk leerlingen
uitvallen en willen dat risico beperken.

Risico beoordeling Risico Status
Kans Imago Finance Score P1 P2
4
2
2
16

De risico's zijn beoordeeld op de kans dat het risico zich voordoet
(schaal 1 tm 5), de hieruit volgende imagoschade (schaal 1 tm 5) en de
financiele impact op de organisatie (schaal 1 tm 5). Door deze drie
cijfers met elkaar te vermenivuldigen ontstaat er een risicoscore van 0
(laag risico) tot 125 (hoog risico).
Voorgenomen maatregelen om de beschreven risico's te verkleinen
worden opgenomen in de locatie plannen. Per periode wordt
gemonitord of de maatregelen effect hebben.
Maatregel
De school stimuleert het samenwerken in teams en de verbinding
met primair en vervolgonderwijs.

4

5

5

100
We gebruiken de spiegel die de inspectie ons voorhoudt ook als input
voor het gesprek met de medewerkers van de school. We streven
naar een kwaliteitscultuur binnen de school die zeker aan de norm
van de inspectie voldoet.

4

3

4

48
We doen dat door goed kijken naar de plaatsing en het bieden van
goede begeleiding bij het leren. We kijken naar de ontwikkeling van
leerlingen en zorgen dat leerlingen ook worden gezien en gehoord.

Ziekte verzuim
Ons ziekteverzuim is gelukkig niet hoog en dat hopen we
ook zou te houden.

3

Personeel tekortvakken
Gelukkig is dit risico nu nog niet aan de orde, maar dat kan
zeker wel.

3

Onvoldoende veranderkracht
CS Vincent van Gogh kent ongeveer 300 betrokken
collega’s. Veranderkracht bereik je door een duidelijke
visie, samenwerking en stappen durven zetten.

4

Verlies marktaandeel
CS Vincent van Gogh wil een aantrekkelijke school zijn en
blijven voor vele leerlingen en ouders in ons
verzorgingsgebied.

4

2

4

24
Dat doen we door preventie, door het voeren van goede gesprekken
en tijdig maatregelen te treffen zodat mensen kunnen blijven werken
en collega’s die het werk opvangen niet bovenmatig worden belast.

2

3

18
We bieden ruime omscholingsmogelijkheden richting tekortvakken,
willen medewerkers aan ons binden en hebben de intentie om
samen met andere scholen in Drenthe een meer leraren op te leiden.

4

2

32
Door luisteren, stimuleren en doorzetten hebben wij vertrouwen in
de veranderkracht van CS Vincent van Gogh.

3

3

36
Samen met collega scholen streven we naar een evenwichtige
verhouding van marktaandeel en staan we er voor dat leerlingen in
Noord- en Midden Drenthe iets te kiezen hebben.

De meerjarenbegroting laat het effect van de krimp in de regio plus het verlies aan marktaandeel
gecombineerd met een kleine flexibele schil op onze financiële positie duidelijk zien. Het komt er op neer
dat we nog vier schooljaren tijd hebben om ons personeelsbestand in lijn te brengen met de verwachtte
aantallen leerlingen. In die vier jaar wordt het eigen vermogen terug gebracht naar het minimum. Na die
vier jaar ontstaan liquiditeitsproblemen tenzij er weer evenwicht is tussen vraag en aanbod van lessen.
Op het gebied van financiële verslaggeving worden geen risico’s ervaren.
Op het gebied van wet en regelgeving worden geen nieuwe risico’s ervaren.
Het coronavirus brengt een wijziging mee ten aanzien van het verstrekken van het onderwijs. Onderwijs
op afstand vergt een andere denk- en werkwijze. De genomen maatregelen leiden tot beperkte kosten
die geschat worden op circa € 25.000 extra bovenop de vastgestelde begroting 2020. Deze kosten
bestaan uit aankoop van softwarelicenties, -systemen en inhuur van extern personeel.

Assen, 21 mei 2020
A. Vellinga, voorzitter College van Bestuur
A. T. de Vries, Controller
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Bijlage 1: Organogram van de school
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Bijlage 2: Continuïteitsparagraaf
Kengetallen
Verslagjaar
2019

Jaar T+1
2020

Jaar T+2
2021

Jaar T+3
2022

Jaar T+4
2023

Jaar T+5
2024

Personele bezetting in FTE
Management / Directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers

11,82
148.7
47.74

11.79
144.92
47.6

11.72
137.43
47.34

11.68
133.24
47.19

11.67
131.18
47.11

11.65
129.77
47.06

Leerlingaantallen

2.149

2.003

1.919

1.875

1.857

1.828

Balans * € 1.000,Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

2.411
2.411

2.785
2.785

3.242
3.242

3.198
3.198

3.238
3.238

3.310
3.310

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten (kortlopend)
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

422
8.555
8.977

242
7.871
8.113

396
6.068
6.464

395
4.711
5.106

394
3.199
3.593

394
1.630
2.024

11.388

10.898

9.706

8.304

6.831

5.334

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Totaal eigen vermogen

4.441
2.386
164
6.991

5.234
1.833
164
7.231

5.425
537
164
6.126

5.292
-798
164
4.658

5.350
-2.439
164
3.075

5.025
-3.735
164
1.454

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.470
2.927

1.443
2.224

1.500
2.080

1.582
2.064

1.698
2.058

1.829
2.051

Totaal passiva1)

11.388

10.898

9.706

8.304

6.831

5.334

Staat / Raming van Baten en Lasten * € 1.000,Baten
Rijksbijdrage2)
Overige overh.bijdr.subs.
College-, cursus- en/of examengelden
Baten i.o.v. derden
Overige Baten3)
Totaal Baten

21.156
78
964
22.198

19.214
28
524
19.766

17.278
28
527
17.833

16.538
28
506
17.072

16.123
28
493
16.644

15.911
28
486
16.425

Lasten
Personeelslasten44)
Afschrijvingen5)
Huisvestingslasten6)
Overige lasten7)
Totaal lasten

18.565
621
690
2.117
21.993

16.411
640
707
1.820
19.578

15.732
643
701
1.861
18.937

15.380
844
698
1.618
18.540

15.171
760
696
1.596
18.223

15.041
728
695
1.581
18.045

Saldo Baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten

205
2
-

188
-

-1.104
-

-1.468
-

-1.579
-

-1.620
-

Totaal resultaat

207

188

-1.104

-1.468

-1.579

-1.620

-

-

300

-

-

-

Totaal activa

Incidentele baten en lasten in totaalres.8)
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Verslagjaar

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Jaar T+4

Jaar T+5

2019

2020

2021

2022

2023

2024

11.587
0,75
0,62
3,10
3,10
6.082
1,2
3,3
84%

329
0,80
0,66
3,65
3,65
5.888
1,0
4,0
84%

-704
0,79
0,63
3,11
3,11
4.382
-6,2
4,3
83%

-556
0,75
0,56
2,47
2,47
3.040
-8,6
4,6
83%

-712
0,70
0,45
1,75
1,75
1.535
-9,5
4,8
83%

-769
0,62
0,27
0,99
0,99
-29
-9,9
5,0
83%

6.991
22.198

7.231
19.766

6.126
17.833

4.658
17.072

3.075
16.644

1.454
16.425

31,49

36,58

34,35

27,28

18,48

8,85

Normatieve kapitalisatiefactor x € 1.000,-(TA) Totale activa
(EV) Eigen vermogen
(TB) Totale baten

11.388
6.991
22.198

10.898
7.231
19.766

9.706
6.126
17.833

8.304
4.658
17.072

6.831
3.075
16.644

5.334
1.454
16.425

(NEV Normatief Eigen Vermogen
50% herbouwwaarde gebouwen
Boekwaarde terreinen
Boekwaarde overige vaste activa
Liquiditeitsbuffer = 5% van de baten
75% v/d permanente voorzieningen
Totaal

157
2.097
1.110
-1.103
2.261

400
1.985
988
-1.082
2.291

350
2.542
892
-1.125
2.659

497
2.204
854
-1.187
2.368

629
1.980
832
-1.274
2.167

752
1.806
821
-1.372
2.007

0,2999

0,3014

0,3499

0,3523

0,3559

0,3584

16
12,2
14,63

16
12,2
14,63

16
12,2
14,63

16
12,2
14,63

16
12,2
14,63

16
12,2
14,63

Diverse ratio’s
Operationele Cash Flow (x € 1.000,-)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. Voorzieningen)
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Netto werkkapitaal (x € 1.000,-)
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Personeelsratio

Streefwaarde
>=0
>=0,35
>=0,30
>=0,75
>=2
>=0
>=-10
<=10
n.v.t.

Weerstandsfactor x € 1.000,Eigen vermogen
Totaal Baten
Eigen vermogen / totaal baten x 100%

NKF=(TA-EV+NEV)/TB
Risico baten profiel vereist maximaal
Risico baten profiel vereist minimaal
Risico kosten profiel vereist
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

In de kolom verslagjaar staat de realisatie van 2019
De rijksbijdrage zal gaan dalen vanwege de krimp
De deelnemersbijdrage zal gaan dalen vanwege de krimp
De personeelslasten zullen dalen door effectiever te werken en vanwege de krimp
De afschrijvingslasten blijven de eerstkomende jaren nog stijgen vanwege de toenemende investeringen in
Onderhoud gebouwen (invoering componenten methode), ICT en leermiddelen
De huisvestingslasten blijven nagenoeg gelijk. Grote extra kosten vanwege oplevering nieuwbouw is gepland in
jaar T+2
De overige lasten zullen dalen omdat het aantal leerlingen daalt
De last is het gevolg van het inrichten van een nieuw gebouw

Toelichting:
Zoals is te zien bij de kengetallen daalt het leerlingen aantal fors de komende jaren. De grootste oorzaak is krimp in het
voedingsgebied maar daarnaast is ook sprake van verlies aan marktaandeel. Er is inmiddels onderzoek gedaan naar het
marktaandeel en daaruit vloeien een aantal acties voort. Samen met de collega scholen In het voedingsgebied worden
afspraken gemaakt hoe om te gaan met de effecten van krimp.
De personele bezetting moet ook gaan krimpen waarbij natuurlijk verloop alleen niet voldoende soelaas biedt. Begin 2019 zijn
we gestart met een mobiliteitsplan waarbij de uitvoering vanaf mei 2019 loopt. Per eind 2019 is het mobiliteitsplan beëindigd.
Het is de bedoeling om het generatiepact als mogelijkheid in het reguliere beleid op te nemen. Qua huisvesting wordt
overwogen het stafgebouw te verlaten. Er is geen sprake van een beleidswijziging op contractactiviteiten.
De financieringsstructuur blijft vooralsnog onveranderd maar we gaan wel aan de slag om de beleidsstukken betreffende de
financieringsstructuur te herschrijven. Het huisvestingsbeleid wordt met name door de gemeenten bepaald waarbij de huidige
constructie van huur om niet gehandhaafd blijft, er is nog geen zicht op verandering op deze materie. Voor één van de drie
locaties staat nieuwbouw op de planning met oplevering in augustus 2022. Dit betreft een gezamenlijke nieuwbouw met de
conculegaschool in Beilen. Ook dat gebouw gaat weer via de huurconstructie.
Er is geen sprake van contractactiviteiten en van derde geldstroom activiteiten in het verslagjaar en dit zit ook niet in de
planning. Er is geen sprake van een beleidswijziging op mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen.
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Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

De Raad van Toezicht richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van CS
Vincent van Gogh. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van
middelen en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de daaraan
bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol. Daarmee hebben het College van
Bestuur en de Raad van Toezicht ieder hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot
de continuïteit van de organisatie.
Uitgevoerde wettelijke taken
De Raad van Toezicht heeft zijn wettelijke taken uitgevoerd: de raad heeft erop toegezien dat het College
van Bestuur volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO (2015 en de update in 2019) zijn taken uitvoerde.
De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag met de jaarrekening over 2018 goedgekeurd en heeft vanuit zijn
werkgeversrol een voortgangs- en beoordelingsgesprek met de voorzitter College van Bestuur gevoerd.
De inhoud van het toezicht had betrekking op verschillende domeinen: onderwijs & kwaliteitsonderwijs,
financiën, HRM, huisvesting en identiteit. Over deze domeinen zijn doelstellingen vastgelegd; tevens is
toegezien op de uitvoering van dit beleid. Ook is toezicht gehouden op de doelmatigheid en
servicegerichtheid van het dienstenbureau. Op deelonderwerpen was de raad betrokken bij
beleidsontwikkeling en -realisatie, onder andere op het gebied van:











de ontwikkeling en realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de onderwijsorganisatie;
de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderwijsorganisatie;
de onderwijsinhoudelijke aspecten;
prognoses van leerlingaantallen en personele en financiële meerjarenramingen;
de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
de financiële verslaglegging en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
de kwaliteit van het onderwijs;
de naleving van wet- en regelgeving;
de verhouding met belanghebbenden;
het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en
verantwoordelijkheid van de onderwijsorganisatie.

De Raad van Toezicht geeft inhoud aan zijn toezichthoudende taak door:

zorg te dragen voor een goed functionerend College van Bestuur door benoeming en beoordeling;

gevraagd en ongevraagd op te treden als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;

integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken;

strategische beslissingen van het College van Bestuur goed te keuren;

de kwaliteit van het eigen functioneren te bewaken en te evalueren.

Taak als werkgever
Naast het reguliere agendaoverleg met de voorzitter College van Bestuur, fungeerde de voorzitter van de
Raad van Toezicht tussentijds als eerste aanspreekpunt van de voorzitter College van Bestuur bij het
informeren en bespreken van zaken waarvan de Raad van Toezicht op de hoogte moest zijn. De voorzitter
van de Raad van Toezicht heeft geborgd dat de gehele Raad van Toezicht vervolgens op de hoogte gesteld
werd en de onderwerpen vervolgens al dan niet geagendeerd werden en breder en in alle rust besproken
konden worden binnen de gehele Raad van Toezicht. Middels bilaterale overleggen, maar ook door
regelmatig telefonisch contact was er steeds een ‘kort lijntje’ tussen het College van Bestuur en de
voorzitter van de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie heeft in 2019 een voortgangs- en een
beoordelingsgesprek met de voorzitter College van Bestuur gevoerd.

CS Vincent van Gogh

22

Jaarverslag 2019

46594

St. Chr. VO Vincent van Gogh

02EB

Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft zes keer regulier vergaderd, waarbij beleidsthema’s aan de orde kwamen die
vooraf in de jaaragenda waren vastgesteld.
Vergaderingen stonden onder andere in het teken van de nieuwbouw in Beilen, het nauwgezet volgen van
de benodigde ontwikkelingen op Lariks, het verbeterplan naar aanleiding van de inspectiebezoeken, de
krimp van het aantal leerlingen (in de regio), de betekenis daarvan voor het financiële en personele beleid
en het verloop van het mobiliteitsplan.
Werving nieuwe leden
Wegens vertrek van drie leden van de Raad van Toezicht in het voorjaar van 2019 zocht de Raad van
Toezicht twee nieuwe leden. De Raad van Toezicht is weloverwogen teruggegaan van zes naar vijf leden. Er
zijn twee profielen opgesteld. Eén profiel Onderwijs, HRM en Algemeen Maatschappelijk Bestuurlijk en één
Financieel/ Economisch.
De zorgvuldige procedure leverde een bindende voordracht namens de MR op in de persoon van dhr. P.
Boon en de sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht droeg dhr. G. Zuur unaniem voor.
In artikel 4.8. van het reglement Raad van Toezicht staat het volgende: ‘Voorwaarde voor benoeming is het
overleggen van een verklaring omtrent gedrag, waaruit naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen
belemmeringen blijken’. De VOG-verklaring is opgevraagd bij de kandidaten en deze waren beschikbaar in
de vergadering van 26 februari 2019.
Na het voorgenomen besluit tot benoeming, zijn beide heren uiteindelijk benoemd tot leden van de Raad
van Toezicht van CS Vincent van Gogh met ingang van 1 april 2019.
De Raad van Toezicht is blij met de nieuwe samenstelling en heeft veel vertrouwen in beide nieuwe leden.
Besproken onderwerpen
Onderstaande onderwerpen zijn aan de orde geweest in de reguliere vergaderingen van de Raad van
Toezicht:
- begroting;
- nieuwbouw Beilen;
- inspectiebezoek (voorbereiding);
- inspectierapport;
- plan van aanpak n.a.v. Herstelopdracht Inspectie;
- inrichting ondersteuning (houtskoolschets);
- samenwerking Dr. Nassau College;
- uitkomsten tevredenheidsonderzoeken;
- mobiliteitsplan;
- selectiecriteria accountant;
- offertes WW plus;
- verkenning intentie samenwerking funderend onderwijs Assen;
- terugkoppelingen vergaderingen Auditcommissie/ commissie OKI (Onderwijskwaliteit en Innovatie);
- beoordelingsprocedure voorzitter College van Bestuur;
- bestuursagenda;
- onderhoud Salland (verlichting)/Lariks (warmtepomp);
- klasse-indeling WNT 2019.
- nieuw strategisch beleid
Genomen besluiten
Er is dit jaar een aantal onderwerpen besproken die tot de volgende besluiten hebben geleid:
- Het in de loop van het jaar opstellen van een bijgestelde begroting, mocht hier aanleiding toe zijn.
- De benoeming van de heren P. Boon en G. Zuur met ingang van 1 april 2019 als lid van de Raad van
Toezicht.
- De benoeming van mevrouw M.M. Andreae met ingang van 1 april 2019 als voorzitter en de heer E.
Breuker als vice-voorzitter.
CS Vincent van Gogh
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Goedkeuring gegeven aan:
- de begroting;
- de bemensing van de commissies;
- de naheffing door bureau Erik Versteege i.v.m. werving voorzitter College van Bestuur en
Locatiedirecteur;
- het jaarverslag;
- het accountantsrapport;
- de investering met betrekking tot de verlichting op de locatie Salland;
- de regeling m.b.t. functioneren voorzitter College van Bestuur (vastgesteld);
- de bestuursagenda.
NB: In de vergaderingen van de Raad van Toezicht volgt standaard de terugkoppeling vanuit de commissie
OKI (onderwijskwaliteit en innovatie), remuneratiecommissie en auditcommissie, na samenkomst van deze
commissies.
Bezoek aan de schoollocaties
De Raad van Toezicht heeft in 2019 tweemaal een bezoek aan de schoollocaties gebracht. Op de
verschillende locaties is gesproken met diverse betrokkenen, waaronder directie, teamleiders, leerkrachten
en leerlingen. De Raad van Toezicht ziet dit als een vorm van horizontaal toezichthouden en heeft tijdens
de bezoeken een goed beeld gekregen van hoe de locaties ervoor staan, wat er al heel goed gaat en waar
verbeterpunten liggen. Deze bevindingen zijn direct teruggekoppeld aan de voorzitter College van Bestuur
in een open gesprek, waarin een ieder zijn of haar bevindingen kon delen en spiegelen. De beelden die de
Raad van Toezicht heeft gekregen tijdens deze bezoeken komen overeen met de bevindingen van de
voorzitter College van Bestuur.
Overleg met de MR
In het kader van horizontale dialoog sprak de raad in 2019 twee keer met de medezeggenschapsraad.
De eerste bijeenkomst was op 21 mei 2019.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren: professionalisering van de MR, ontwikkelingen binnen de MR
voor de komende jaren, mening MR met betrekking tot samenwerking met andere scholen in de regio,
samenwerking binnen CS Vincent van Gogh op docentenniveau en het mobiliteitsplan.
De tweede bijeenkomst was op 16 december 2019.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren: het Inspectierapport, de zorgen m.b.t. locatie Lariks, het
strategisch beleid van CS Vincent van Gogh, de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019, de
nieuwbouw in Beilen, de vacatureruimte en de consequenties hiervan en de krimp in combinatie met
de financiën.
Financiën
De Auditcommissie heeft de managementletter en de bevindingen met betrekking tot de controle van de
jaarrekening 2018 met de heer Roozendaal RA van Van Ree Accountants besproken. Daarbij waren ook de
voorzitter College van Bestuur en de controller aanwezig. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van
17 juni 2019 kennisgenomen van de bevindingen van de accountant en heeft in aansluiting op het advies
van de auditcommissie goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2018. In de vergadering 19 november
2019 heeft de Raad van Toezicht na positief advies van de auditcommissie goedkeuring gegeven op de
begroting 2020.
Toezicht op onderwijskwaliteit
De Raad van Toezicht heeft zorgen over de onderwijskwaliteit op zowel Lariks als Salland. Middels de
reguliere vergaderingen, maar ook middels de bijeenkomsten van de commissie OKI monitort (een
delegatie van) de Raad van Toezicht de voortgang van het plan van aanpak.
De bijeenkomsten van de commissie OKI zijn geïntensiveerd en daarmee komt deze commissie op tijdelijke
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basis maandelijks samen met het CMT (centraal managementteam) om de voortgang aangaande de
onderwijskwaliteit te volgen en het CMT van advies te kunnen dienen waar gewenst en mogelijk. De Raad
van Toezicht ziet de stappen die er gemaakt worden, heeft vertrouwen in deze stappen, maar is zich er
terdege van bewust dat er nog een flink aantal stappen gezet moeten worden voordat een en ander echt
op orde is.
Overige bijeenkomsten
Naast de reguliere vergaderingen, overleggen met de MR, de schoolbezoeken en de samenkomsten van de
verschillende commissies, is de Raad van Toezicht ook deelgenoot geweest van een door BMC geleide
bijeenkomst over de toekomst van het VO in Assen en hoe deze toekomst zich verhoudt tot de krimpcijfers.
Tijdens de stakeholdersbijeenkomst rondom de totstandkoming van het nieuwe strategisch beleid, was de
Raad van Toezicht aanwezig. Daarnaast bezocht een delegatie van de Raad van Toezicht de open dagen en
de kerstbijeenkomst.
Evaluatie intern toezicht
De Raad van Toezicht zal, vanwege de benoeming van de twee nieuwe leden iets later dan gepland, zijn
eigen functioneren evalueren op 27 januari 2020. De uitkomst van deze evaluatie zal derhalve worden
gedeeld in het jaarverslag van 2020.
Deskundigheid en netwerken
Binnen de Raad van Toezicht is de deskundigheid voldoende geborgd en voldoet de samenstelling aan het
profiel van de Raad van Toezicht en aan de Governancecode. Twee leden in de Raad van Toezicht
beschikken over (bestuurlijke) kennis en ervaring in het onderwijs.
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de VTOI. Door onder andere het bezoeken van
bijeenkomsten van de VTOI, netwerkgesprekken met onderwijskundigen uit andere organisaties
onderhouden zij hun deskundigheid. Daarnaast vergroten zij hun deskundigheid door te participeren
binnen de commissies van de Raad van Toezicht van CS Vincent van Gogh.
Tegenstrijdige belangen
Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen gedaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen
spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de raad erop toe dat de leden van de raad en de voorzitter College
van Bestuur onafhankelijk zijn.
Samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden
De Raad van Toezicht bestond tot en met maart 2019 uit zes leden. Per 1 april zijn er drie leden afgetreden
en twee nieuwe leden benoemd. De Raad van Toezicht functioneert volgens een reglement Raad van
Toezicht en hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. De vergoedingen
zijn voor 2019 niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar en zijn als volgt:
€ 6.400 voor de voorzitter en € 4.500 voor de leden. De vergoeding is exclusief BTW.
De Raad van Toezicht heeft zes keer regulier vergaderd.
In het kader van de horizontale dialoog heeft de Raad van Toezicht overleggen gehad met de MR.
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Naam

Rol

Dhr. R.R. Valkema
Mevr. H.G. Horenga
Dhr. L.G. Stiekema
Dhr. N. van der
Gaag
Mevr. M.M.
Andreae
Dhr. E. Breuker
Dhr. P.B. Boon
Dhr. G. Zuur

02EB

Voorzitter

Jaar
benoeming
2009-06

Jaar
aftreden
2019-03

Herbenoembaar
Nee

Aanwezigheid
in 2019
2/21

Vicevoorzitter
Lid
Lid

2009-06
2014-11
2012-06

2019-03
2022-11
2019-03

Nee
Nee
Nee

2/2
5/6
2/2

Voorzitter vanaf 104-2019
Vicevoorzitter
vanaf 01-04-2019
Lid
Lid

2017-08

2021-08

Ja

6/6

2017-08

2021-08

Ja

3/6

2019-04
2019-04

2023-04
2023-04

Ja
Ja

5/52
4/5

Aftredende leden kunnen één keer voor vier jaar worden herbenoemd.
Algemene werkwijze
De Raad van Toezicht is in 2019 zes keer bij elkaar gekomen voor een reguliere vergadering.
Bij iedere vergadering worden relevante voortgangsgegevens met betrekking tot onderwijs, personeel,
financiën en huisvesting besproken. Deze gegevens worden schriftelijk aangeleverd door het College van
Bestuur. De te bespreken documenten zijn voorzien van een gevraagde beslissing en een korte toelichting.
Er wordt gewerkt met een drietal commissies binnen de Raad van Toezicht:

Auditcommissie (dhr. Stiekema en dhr. Zuur)

Commissie Onderwijskwaliteit en Innovatie ( mevr. Andreae, dhr. Boon en dhr. Breuker)

Remuneratiecommissie ( mevr. Andreae en dhr. Boon)
De commissies hebben tot doel de werkzaamheden van de Raad van Toezicht voor te bereiden en te
verdiepen. De Raad van Toezicht blijft integraal verantwoordelijk.
We hanteren het principe van ‘deep democracy’ en zoeken naast het besluit bewust naar verrijkende
toevoegingen of onoverkomelijke bezwaren. Zo houden we de focus op ‘wat willen we bereiken’.
De totale vergoeding
De vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van CS Vincent van Gogh. De totaal in 2019 verstrekte
vergoeding bedraagt € 28.958.

Voor de leden Valkema, Horenga en Van der Gaag geldt dat zij in verband met hun aftreden
slechtes aan 2 van
de 6 vergaderingen konden deelnemen.
2
Voor de leden Boon en Zuur geldt dat zij i.v.m. benoeming per 1 april 2019 aan maximaal 5
vergaderingen
konden deelnemen.
CS Vincent van Gogh
26
Jaarverslag 2019
1

46594

St. Chr. VO Vincent van Gogh

02EB

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Mevrouw M. Andreae:
Bestuurder van Scholengroep OPRON
Bestuurdersfunctie binnen het RTC Groningen
Lid algemeen bestuur Future4Kids
De heer L.G. Stiekema:
Manager Juridische Zaken en advocaat bij TVM verzekeringen.
Penningmeester van de Vereniging van letselschade Advocaten LSA
Bindend adviseur bij de Geschillencommissie Schade verzekeraars
Auteur voor het Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen van Wolters Kluwer
Bestuurslid Stichting Incident Management Vrachtauto’s (Stimva)
De heer E. Breuker:
Directeur Pentascope BV
Voorzitter WakkerAAN coöperatie UA
Firmant in Red to be Blue vof
Voorzitter Stichting De Holm Den Andel
Voorzitter Stichting Werklust
Voorzitter Stichting Bewegende beelden
Bestuurslid Stichting Door Mensen Hier Voor Mensen Daar
Bestuurslid Stichting HenK
Lid van Raad van Toezicht Vereniging Noorden Duurzaam
De heer G.Zuur:
Handhavingsadviseur/procesregisseur Belastingdienst
Lid van Provinciale Staten Drenthe
Parttime medewerker Store Support
Lid van de Commissie van Aanbeveling Stichting Culturele Dorpen Zuidenveld
De heer P.B. Boon:
Lid RvT Noordkwartier (primair onderwijs)
Voorzitter bezwarencommissie Scholengemeenschap Winkler Prins
Voorzitter reflectieteam coöperatie Woldwijk

Vaststelling
Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 3 maart 2020.
Voorzitter M.M. Andreae
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B Jaarrekening
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B1 Grondslagen
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. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving
Onderwijs. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.
Activa en verplichtingen 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. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Er zijn geen kasstromen in vreemde valuta.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen zijn als een uitgave uit operationele
activiteiten aangemerkt. Financiering is niet aan de orde.
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen zijn economisch eigendom van de gemeente Assen. De materiële vaste activa
worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de onderscheiden
activa. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De activeringsgrens (stukprijs) voor gebouwen en terreinen (verbouwingen, met uitzondering van MJOP)
ligt op € 5.000,- en voor inventaris en apparatuur (met uitzondering van computers) en andere vaste
bedrijfsmiddelen op € 1.000,-. Werkboeken en software worden niet (meer) geactiveerd.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
Kostensoort
omschrijving
12110
12120
12250
12260
12262
12264
12266
12268
12270
12272
12274
12276
12278
12280
12282
12284
12286
12310

Gebouwen en terreinen
Gebouwen en terreinen MJOP
Div. inrichting lokalen
Machines (Onderwijs)
Machines (Niet Ondw)
Installaties (Onderwijs)
Installaties (Niet Ondw)
Kantoorinventaris
Schoolinventaris
Audiovisuele middelen
Hardware
Software (Onderwijs)
Software (Niet Ondw)
Muziekinstrumenten
Overige instrumenten
Gymnastiektoestellen
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa
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in jaren

in procenten

15
variabel
12
15
5
20
10
10
20
5
5/4
5
3
15
10
10
4
3

6,67
variabel
8,33
6,67
20
5
10
10
5
20
20 / 25
20
33,33
6,67
10
10
25
33,33
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door het bestuur wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als
de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de
bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije
beschikking staan van het bevoegd gezag.
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur van de organisatie is aangebracht, dan is
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de
beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. Er is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private
reserves. Publieke middelen zijn middelen die verkregen zijn bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.
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 voorziening jubilea, voorziening persoonlijk budget en de in 2015 gecreëerde voorziening voor
bovenwettelijke uitkeringen worden niet contant gemaakt aangezien er ook geen rekening wordt
gehouden met verwachte salarisstijgingen. De berekening is gebaseerd op toezeggingen vanuit de cao,
de blijfkans, het aantal dienstjaren en de mogelijkheid om het jubileum te behalen voor de
pensioengerechtigde leeftijd.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft
verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten over de verslagperiode voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers respectievelijk
de belastingautoriteit. Voor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn voldaan,
wordt hiervoor een verplichting opgenomen.
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Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo is tot stand gekomen door toepassing van de volgende beginselen:
- Het toerekeningsbeginsel: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.
- Het realisatiebeginsel: alleen de baten die op balansdatum zijn gerealiseerd zijn meegenomen.
- Het voorzichtigheidsbeginsel: lasten en risico’s die hun oorsprong vonden vóór het einde van het
verslagjaar, zijn voor zover bekend meegenomen bij het opmaken van de jaarrekening.
Voor zover van toepassing worden de buitengewone baten en lasten afzonderlijk in de exploitatierekening
verantwoord.
Het exploitatiesaldo wordt op de balans in het eigen vermogen opgenomen op basis van (het voorstel
voor) de bestemming van het exploitatiesaldo.
Pensioenen
De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het
bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De dekkingsgraad van het ABP per 31-12-2019 is 97,8%. De regeling is een toegezegde
pensioenregeling. De stichting heeft ingeval van een tekort bij het ABP geen andere verplichting dan
toekomstige hogere premies.
Segmentering
Er is geen sprake van een verplichte segmentatie, aangezien de stichting slechts onderwijstaken uitvoert
in één onderwijssector (VO).
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting zijn verbonden
partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Stelselwijziging
Door wijzigingen in de regelgeving is het vanaf 2019 niet langer toegestaan onderhoudskosten met
betrekking tot groot onderhoud direct ten laste van de winst- en verliesrekening te brengen. Er dient
gekozen te worden voor het vormen van een onderhoudsvoorziening of gebruik te maken van de
componentenmethode. De stichting heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2018 niet langer de
onderhoudskosten direct ten last van de winst- en verliesrekening te brengen, maar de
componentenmethode toe te passen. Deze methode houdt in dat de onderhoudskosten worden
geactiveerd (als een investering) en dat de lasten worden genomen door deze gedurende de
gebruiksperiode af te schrijven.
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B2 Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€

€

31 december 2018

€

€

Activa
Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

0
2.411.439
0

0
2.584.645
0

2.411.439
Vlottende activa
1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen

CS Vincent van Gogh

0
421.825
0
8.555.202

2.584.645
0
539.256
0
8.483.022
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8.977.027

9.022.278

11.388.466

11.606.923

Jaarverslag 2019

46594

St. Chr. VO Vincent van Gogh
31 december 2019

€

€

02EB
31 december 2018

€

€

Passiva
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen
2.2 Minderheidsbelang derden

6.990.892
0

6.784.075
0

2.3 Voorzieningen
2.4 Langlopende schulden
2.5 Kortlopende schulden

CS Vincent van Gogh
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6.990.892

6.784.075

1.470.161

1.133.398

0

0

2.927.413

3.689.450

11.388.466

11.606.923
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B3 Staat van baten en lasten over 2019
2019

Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en – subsidies
3.3 College-, cursus-, lesen examengelden
3.4 Baten werk in opdracht
van derden
3.5 Overige baten

€

€

21.156.577

19.895.329

22.615.602

78.007

17.349

65.757

0

0

0

0
963.782

0
703.136

0
918.678

22.198.366

18.565.246
621.491
689.865
2.117.047

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten

Resultaat
6 Belastingen
7 Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen

CS Vincent van Gogh

20.615.814

18.091.201
733.973
717.054
1.965.054

23.600.037

18.773.002
738.083
672.519
2.434.734

21.993.649

21.507.282

22.618.338

204.717

-891.468

981.699

2.100

0

2.100

206.817
0
0

-891.468
0
0

983.799
0
0

0

0

0

206.817

-891.468

983.799

0

0

0

206.817

-891.468

983.799

Minderheidsbelang derden in
resultaat

Nettoresultaat

2018

€

Totaal baten
Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Begroting 2019
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B4 Kasstroomoverzicht
(indirecte methode)

2019

2018

€

€

3.x – 4.x Resultaat (saldo baten en lasten)

204.717

981.699

Aanpassing voor:
4.2 Afschrijvingen
2.3 Mutaties voorzieningen

621.492
336.763

738.082
119.346

Veranderingen in vlottende middelen:
1.5 Vorderingen
2.5 Schulden
1.4 Voorraden

117.431
-762.037
0

-93.469
-52.456
0

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

518.366

1.693.202

2.100
0

2.100
0

520.466

1.695.302

1.2 Investeringen in materiële vaste activa
1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa
1.3 Overige investeringen in financiële vaste activa

-459.902
11.616
0

-474.463
17.077
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-448.286

-457.386

2.4 Aflossing langlopende schulden

0

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

2.1 Overige balansmutaties

0

0

Mutatie liquide middelen

72.180

1.237.916

5.1 Ontvangen interest
5.5 Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2019

2018

€

€

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

8.483.022
72.180

7.245.106
1.237.916

Stand per 31 december

8.555.202

8.483.022
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1 Activa
1.2 Materiële vaste activa

Stand per 1 januari
2019
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

Gebouwen
en
terreinen

Inventaris
en
apparatuur

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering en
vooruitbetalingen

Niet aan
het proces
dienstbare
materiële
vaste
activa

Totaal

€

€

€

€

€

€

1.223.664

8.695.616

42.213

11.616

0

9.973.109

1.010.627

6.346.972

30.865

0

0

7.388.464

213.037

2.348.644

11.348

11.616

0

2.584.645

129.201

245.012

0

85.689

0

459.902

0

0

11.616

0

11.616

0
28.359

0
587.077

0
6.056

0
0

0
0

0
621.492

100.842

-342.065

-6.056

74.073

0

-173.206

1.352.865

8.940.628

42.213

85.689

0

10.421.395

1.038.986

6.934.049

36.921

0

0

8.009.956

313.879

2.006.579

5.292

85.689

0

2.411.439

Boekwaarden

Mutaties
Investeringen (+)
Desinvesteringen
aanschafwaarde (-)
Desinvesteringen
afschrijvingen (+)
Afschrijvingen (-)

Saldo

Stand per
31 december 2019
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

Boekwaarden

De som van de afschrijvingen en eventueel boekverlies op desinvesteringen, met uitzondering van
vooruitbetalingen, vormen tezamen de afschrijvingslasten in de staat van baten en lasten in rubriek 4.2
Afschrijvingen (€ 621.492).
Met ingang van 2018 worden de kosten van Groot Onderhoud volgens de componentenmethode
geactiveerd. Tot 2018 werden de kosten als last genomen.
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Vlottende activa
1.5

Vorderingen
31-12-2019
€
186.185
0
0
0

€
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.6
1.5.7

1.5.8
1.5.9

Debiteuren
OCW/EZ
Groepsmaatschappijen
Overige overheden
Personeel
Overige
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Te vorderen interest
Overige
Overlopende activa
Af: Voorzieningen wegens
oninbaarheid
Vorderingen

€

60.701
0

31-12-2018
€
275.764
0
0
0

0
1.807
60.701

176.457
0
2.025
19.482

1.807
277.501
0
2.025
14.298

197.964

293.824

23.025
421.825

32.139
539.256

Alle bovenstaande vorderingen hebben een looptijd welke korter is dan 1 jaar.
Het verloop van de voorzieningen wegens oninbaarheid (rubriek 1.5.9) is als volgt:
2019

2018

€

€

Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie

32.139
9.114
0

17.840
0
14.299

Stand per 31 december

23.025

32.139

1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

Liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito’s
Overige

€

€

916
4.554.286
4.000.000
0
8.555.202

377
4.482.645
4.000.000
0
8.483.022

Het deposito staat niet ter vrije beschikking, maar er kan binnen een maand over worden beschikt.
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2 Passiva
2.1

Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Eigen vermogen

Stand per
1-1-2019
€
2.586.088
3.998.161
199.826
6.784.075

Resultaat
€
809.084
-678.906
76.639
206.817

Overige
mutaties
€
0
0
0
0

Stand per
31-12-2019
€
3.395.172
3.319.255
276.465
6.990.892

Uitsplitsing publiek - privaat
2.1.2 Personeelsformatie
Reserve werkdrukverlaging
Personeel (bapo)
Nieuwbouw Beilen
Boekenfonds
Investeringen
Bestemmingsreserve (publiek)

1.739.461
0
70.626
132.750
1.033.522
1.021.802
3.998.161

-937.366
371.285
-25.148
93.833
-181.510
0
-678.906

0
0
0
0
0
0
0

802.095
371.285
45.478
226.583
852.012
1.021.802
3.319.255

2.1.3 Stichting
Private activiteiten
Bestemmingsreserve (privaat)

164.108
35.718
199.826

0
76.639
76.639

0
0
0

164.108
112.357
276.465

Aangezien de stichting geen achtergestelde leningen heeft, is het bovengenoemde totaal van het eigen
vermogen tevens het garantievermogen.
Per 2018 wordt voor groot onderhoud gebouwen de componentenmethode gehanteerd. Dit houdt in dat
iedere onderhoudscomponent geactiveerd wordt.

2.3

Voorzieningen

Jubilea-uitkeringen
Bovenwettelijke uitk.
Mobiliteit
Transitievergoeding
Persoonlijk budget
2.3.1

Personeelsvoorz.

Stand per
1-1-2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

376.164
132.799
0
0
624.435
1.133.398

0
0
925.000
25.345
67.709
1.018.054

21.581
0
605.917
0
0
627.498

1.860
51.933
0
0
0
53.793

Rente mutatie
(bij contante
waarde)
0
0
0
0
0
0

Stand per
31-12-2019
352.723
80.866
319.083
25.345
692.144
1.470.161

Kortlopend
deel
<1 jaar
1.645
44.485
160.146
25.345
44.894
276.515

De personeelsvoorzieningen hebben o.a. betrekking op de verwachte jubilea-uitkeringen in verband
met de ambtelijke diensttijd. In 2017 is de systematiek zodanig aangepast dat nu niet meer vanaf
10 jaar voor de verwachte jubileumdatum gespaard wordt, maar direct vanaf indiensttreding. Met
ingang van 2017 wordt bij deze voorziening geen rekening meer gehouden met sociale lasten.
Vanaf augustus 2014 is er een voorziening gevormd in verband met de verwachte uitkering van het
gespaarde persoonlijke budget. Aangezien het gespaarde persoonlijke budget kan worden
uitgekeerd bij vertrek van medewerkers wordt sinds 2016 geen rekening meer gehouden met de
blijfkans.
Sinds 2015 wordt er tevens een voorziening gevormd voor het eigen risico met betrekking tot
toekomstige bovenwettelijke uitkeringen van voormalige medewerkers van de school. Er is in 2019
geen beleidsontwikkeling geweest op het beheersbaar maken van toekomstige bovenwettelijke
uitkeringen.
In 2019 is een nieuwe voorziening gevormd, Mobiliteit, van € 925.000. Dit in verband met de
huidige en de te verwachten krimp. Er zijn in 2019 een aantal regelingen opgezet om mobiliteit
aantrekkelijk te maken, hierdoor is in 2019 al voor € 605.916 gebruik gemaakt van de regeling.
Ook in 2019 is de nieuwe voorziening Transitievergoeding gevormd, bestaande uit per balansdatum
bekende verplichtingen in verband met dienstverbanden die beëindigd gaan worden in 2020.
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0
647.250
1.193.646
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Kortlopende schulden

31-12-2019

€

2.5.3 Crediteuren
2.5.4 OCW/EZ
2.5.6 Schulden aan andere
deelnemingen
Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekering

02EB

€

31-12-2018

€

€

265.107
7.156

545.893
26.850

0

0

733.943
8.781
0

730.623
4.419
0

2.5.7 Belastingen en premies sociale
verzekeringen

742.724

735.042

2.5.8 Schulden ter zake van pensioenen

225.507

218.198

Deelnemerbijdrage
Stichting Jade
Passend Onderwijs
Overige

326.893
0
56.918
66.672

2.5.9 Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
- OCW/EZ geoormerkt
- OCW/EZ niet-geoormerkt
Vooruitontvangen
investeringssubsidies
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Spaar- en opfrisverlof
Diverse subsidies
Bindingstoelagen
Diversen

421.333
0
0
200.677

450.483

622.010

375.267

7.156
625.714

59.096
536.958
126.359
35.352
17.590
85.814

78.795
573.981
138.523
32.621
3.462
81.205

0

0

2.5.10 Overlopende passiva

1.236.436

1.541.457

00
2.927.413
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De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. De schuld aan
OCW/EZ (rubriek 2.5.4) betreft ultimo 2019 het nog niet bestede deel van de geoormerkte doelsubsidie
zij-instroom 2017 (19-05-2017: 842579-1).
De post vooruitontvangen subsidies OCW (rubriek 2.5.10) betreffen ultimo 2019 het nog niet bestede
deel van de niet-geoormerkte doelsubsidies studieverlof 2019/2020 (20-09-2019: 1007583-1 en 20-112019: 1012312-1), Voortijdige School Verlaters (VSV) 2020 (20-11-2019: 1015119-1) en het nog niet
bestede deel van de fusicompensatieregeling (21-3-2016: 8609M).

B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Leaseverplichtingen
Leasecontracten met Veenman B.V. betreffen kopieermachines. Het leasebedrag per maand is gerekend
op 31-12-2019 € 5.667,- per maand. De looptijd bij kopieermachines is gemiddeld 5 jaar.

B7 Model E: Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische
vorm 2019

Samenwerkingsverband
22.01 (Passend Onderwijs)

Stichting

Statutaire
zetel

Assen

Code
activiteiten

Eigen vermogen
31-12-2019

Resultaat
jaar 2019

Art 2: 403
BW

Deelname

Consolidatie

€

€

Ja/Nee

%

J/N

4

Nb.

Nb.

Nee

12,5

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken en 4. overige.
Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn wij aangesloten bij Stichting PAON VO
22.01 Noord- en Midden-Drenthe.
De deelnemende scholen (participanten) zijn:
Terra Assen en Eelde (01NJ)
CS Vincent van Gogh (02EB)
Dr. Nassau College (20LO)
Praktijkonderwijs Assen (18BR)
Gomarus College (02UV05)
De Atlas (00ZF00)
De Aventurijn (06SV00)
Van Lieflandschool (20BG00)
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
3.1

Rijksbijdragen
2019

Begroting 2019

€
Rijksbijdrage sector VO

18.796.207

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ
Geoormerkte OCW
subsidies
Niet geoormerkte OCWsubsidies
Toerekening
investeringssubsidies
OCW

3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.4 Ontvangen
doorbetalingen
Rijksbijdrage SWV

Totaal

€

€

2018

€

18.237.559

18.796.207

€

€

20.304.280

18.237.559

20.304.280

16.750

32.600

41.148

1.480.271

801.190

1.142.485

0

0

0

1.497.021

833.790

1.183.633

863.349

823.980

1.127.689

21.156.577

19.895.329

22.615.602

Analyse verschillen:
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ
Het werkelijke leerlingaantal voor de bekostiging van 2019 was 2.405 leerlingen (ll), inclusief 26 VAVO-ll
en 0 AMV-ll, terwijl de begroting uitging van 2.382 ll, exclusief VAVO-ll en AMV-ll. Uiteindelijk is 1 leerling
door de accountant uit de telling gehaald. De bekostiging voor de AMV-ll werd tot en met 2018 niet als
bate in deze jaarrekening opgenomen, maar ging via de balans naar Stichting Jade College. Bij het
opstellen van de begroting wordt, voor zover bekend, wel rekening gehouden met de verwachtte
landelijke GPL-aanpassing maar niet met de inflatiecorrecties aan het einde van elk kalenderjaar. In de
begroting is rekening gehouden met een GPL OP van € 83.265,- per docent, terwijl de definitieve GPL OP
voor een docent € 86.053,- is geworden. In 2018 vond de bekostiging plaats op basis van 2.685 ll, incl.
22 VAVO-ll en 15 AMV-ll, tegen een GPL van € 83.265,-.
3.1.2 Overige subsidies OCW
De geoormerkte doelsubsidies betreft de regelingen Internationalisering po en vo 2018/2019 en de
zomerscholen. De subsidie voor de zomerschool was te hoog begroot. De niet geoormerkte subsidies
betreft de regelingen studieverlof, fusiecompensatie, vsv, prestatiebox, werkdrukverlaging en technisch
vmbo. Ten slotte waren de subsidies werkdrukverlaging en technisch vmbo niet begroot.
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn wij aangesloten bij Stichting PAON VO
22.01 Noord- en Midden-Drenthe. De overige aangesloten scholen zijn: AOC Terra, Dr. Nassau College,
Praktijkonderwijs Assen, Gomarus College, De Atlas, De Aventurijn en Van Lieflandschool.
De middelen voor passend onderwijs zijn in 2019 meer dan begroot, door extra toekenningen voor
budget duurzaam investeringsplan € 66.000. Vanaf 2018 worden de middelen per kalenderjaar door
PAON beschikbaar gesteld. In 2019 is een voorschot op het resultaat van het Samenwerkingsverband
uitbetaald voor een bedrag van € 48.000.
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3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
2019

€
Gemeentelijke bijdrage educatie
Gemeentelijke bijdrage
inburgering
Overige gemeentelijke bijdragen
en subsidies

€

€

2018

€

€

0

0

0

0

0

0

25.437

11.984

21.441

3.2.1 Participatiebudget
Algemene onderwijsbond
CITO / VO-raad e.d.
Collega scholen
Europees Platform / IBG / VF

Begroting 2019

25.437
9.175
0
15.874
27.521

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

11.984
0
0
0
5.365

€

21.441
10.732
0
7.000
26.584

52.570

5.365

44.316

78.007

17.349

65.757

Analyse verschillen:
3.2.1 Participatiebudget
Dit betreft een vergoeding van de gemeente Midden-Drenthe (€ 12.000) voor de huur van de
Woonservice Drenthe door CSG Beilen en een vrijval subsidie over meerdere schooljaren van gemeente
Midden-Drenthe voor Cultuuronderwijs (€ 13.437).
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Diverse vergoedingen, zoals die van het AOB en het Europees Platform worden niet begroot.
Van andere (middelbare) scholen worden gelden ontvangen voor leerlingen welke onderwijs bij ons
volgen, maar elders ingeschreven staan. Tevens zijn er subsidies ontvangen voor de doorontwikkeling po
naar vo.
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3.5 Overige baten
2019

Begroting 2019

€
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verhuur kluisjes
Opbrengst boekenfonds
Bijdrage schoolmateriaal
Bijdrage schoolreisjes en
activiteiten
Diversen

3.5.6 Overige

€

€

56.945
212.107
0
62.847
29.145

2018

€

€

53.652
84.801
0
4.760
46.526

€
60.479
267.799
0
3.060
61.801

19.947
21.566
43.726
466.412

27.438
0
77.434
378.140

24.110
30.109
76.079
350.592

51.087

30.385

44.649

602.738

513.397

525.539

963.782

703.136

918.678

Analyse verschillen:
3.5.2 Detachering personeel
Onder deze rubriek wordt onder andere de doorbelasting van de directeur van het
samenwerkingsverband (PAON) verantwoord. Zij wordt sinds 1 augustus 2016 via ons salarispakket
uitbetaald.
De toename komt voornamelijk voor rekening van locatie Beilen. Vanwege de krimp en het overschot aan
docenten dat daar ontstaan is, zijn een aantal docenten elders gedetacheerd. Het gaat om een bedrag
van ongeveer € 115.000.
3.5.4 Sponsoring
Begroot is een jaarlijkse vergoeding uit China voor het geven van Chinees op locatie Lariks, maar die is in
2019 niet ontvangen. Omdat WINNN feitelijk is opgeheven is het geld wat daarvoor op de balans stond
(ooit bijeengebracht voor de arbeidspool Noord Oost Nederland) vrijgevallen als sponsoring.
3.5.6 Overige
In de begroting wordt geen rekening gehouden met het in rekening brengen van niet-gratis leermiddelen
(opbrengst boekenfonds). Dit betreft met name Bosatlassen en grafische rekenmachines. De bijkomende
kosten worden ook niet begroot.
De bijdrage school reisjes en activiteiten met betrekking tot tto worden in de begroting volledig als baten
genomen. In de realisatie wordt dit behandeld als vooruit ontvangen en worden er pas baten genomen
als er uitgaven zijn geweest. Verder zit in deze tto-bijdrage ook een vergoeding voor excursies.
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4.1 Personeelslasten
2019

€
Brutolonen en
salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

4.1.2 Overige personele
lasten
4.1.3 Af: Uitkeringen

€

13.517.156
1.686.540
2.077.904

4.1.1 Lonen en salarissen
Dotaties personele
voorzieningen
Personeel niet in
loondienst
Scholing en training
Arbodienst
BHV, EHBO e.d.
Wervingskosten
Onkostenvergoeding
Advieskosten
Diversen

Begroting 2019

€

2018

€

12.862.634
1.633.055
1.931.807

17.281.600

€

€

13.570.461
1.739.707
1.999.633

16.427.496

17.309.801

336.764

1.153.082

112.446

312.105
197.736
24.972
12.629
77.575
38.176
139.686
202.813

39.000
157.958
30.000
15.000
9.385
56.200
110.950
92.130

755.067
160.072
35.088
17.223
64.897
43.038
154.332
221.880

1.342.456

1.663.705

1.564.043

58.810

0

100.842

18.565.246

18.091.201

18.773.002

Analyse verschillen:
4.1.1 Lonen en salarissen
De gemiddelde personeelsinzet gedurende 2019 was 220,09 fte (2018: 245,05 fte), terwijl de begroting
uitging van gemiddeld 208,34 fte. Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland.
4.1.2 Overige personele lasten
De dotatie aan de voorziening bovenwettelijke uitkering worden niet afzonderlijk begroot, valt bij de
begroting onder het opslagpercentage. Het hoge bedrag bij de begroting komt door de nieuwe
voorziening Mobiliteit, € 925.000, hiervan is € 606.000 alweer vrijgevallen in 2019. De dotatie aan de
voorziening Persoonlijk Budget viel fors lager uit, € 152.000, dan begroot. We zien de opnames
toenemen om het kapitaliseren (na vier jaar sparen) te vermijden. Daarnaast was er in de begroting
geen rekening gehouden met vertrek van diverse collega’s, met een spaartegoed, in het kader van de
mobiliteit. De vervanging van docenten (wegens afwezigheid) door uitzendkrachten wordt niet als
zodanig begroot en fluctueert jaarlijks. Een deel wordt onder lonen en salarissen begroot.
Scholingskosten zijn deels afhankelijk van de vraag en het aanbod van medewerkers per schooljaar.
Onder de post diversen valt onder andere het doorsluizen van de personele bekostiging voor zogenaamde
VAVO-leerlingen (€ 109.000). Het aantal gezakte (met name havo) leerlingen die het vervolgens op een
mbo-instelling opnieuw probeert, fluctueert elk schooljaar weer. In de begroting wordt hier geen rekening
mee gehouden (net als de bijbehorende bekostiging). Vanaf 2020 gaan we dat wel doen.
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4.1.3 Uitkeringen
De (UWV) uitkeringen hebben betrekking op vergoedingen wegens zwangerschap. De omvang hiervan
kan natuurlijk fluctueren en laat zich lastig begroten en wordt dan ook niet voorzien.

4.2 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
2019

4.2.1 Immateriële vaste activa
4.2.2 Materiële vaste activa

Begroting
2019

2018

€

€

€

0
621.491

0
733.973

0
738.083

621.491

733.973

738.083

Analyse verschillen:
4.2.2 Materiële vaste activa
De lagere realisatie ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat de investeringen ten
opzichte van de begroting lager uitvielen met name op Huisvesting.

4.3 Huisvestingslasten
2019

€
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Beveiliging
Afvalstroom
Overig

4.3.8 Overige

Begroting 2019

€

€

85.022
0
192.123
283.171
60.012
32.319
3.618
7.642
25.958
0

2018

€

€

103.700
0
173.854
286.600
67.300
30.000
16.800
15.100
23.700
0

€
94.688
0
183.320
258.334
67.576
30.231

6.970
8.307
23.093
0

37.218

55.600

38.370

689.865

717.054

672.519

Analyse verschillen:
4.3.1 Huur
Dit betreft de huur van gymzalen, zwembaden en 1 nevenlocatie, WoonService bij Beilen.
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4.4 Overige lasten
2019

€
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Telefoon, porti e.d.
Kantoorartikelen
Reproductie / drukwerk
Huur software

4.4.1 Administratie- en
beheerslasten

Begroting 2019

€

20.096
2.668
7.563
92.868
16.266
174.125
293.054

€

2018

€

33.043
7.935
15.000
108.050
20.150
153.151
227.834

606.640

€

€

36.906
3.521
21.160
102.288
17.583
182.294
269.674

565.163

633.426

Analyse verschillen:
Administratie en beheer
In 2019 was er sprake van een onttrekking aan de voorziening dubieuze debiteuren. In 2018 was er
sprake van een dotatie.
Accountantskosten
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat
gebracht:
2019
2018
(wetsartikel 382a in Titel 9 Boek 2 BW)

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

€

€

21.841
0
0
0

21.160
0
0
0

21.841

21.160

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de
consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe
accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Er zijn in
voorgaande boekjaren gereserveerde bedragen voor de accountantskosten blijven staan, deze hebben we
in 2019 laten vrijvallen. Dit verklaart de uiteindelijk lage last van de accountantskosten voor 2019 in het
resultaat.

Huur software
De kosten voor huur software waren te laag begroot. De overgang van Magister naar SomToday zorgde
voor een extra last van € 12.000. Daarnaast moest voor office 365 en adobe samen € 12.000 en voor het
pakket Edulinq € 10.000 meer worden betaald.
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€
Inventaris
Apparatuur
Leermiddelen
Examenkosten
Boekenfonds
Onderhoud apparatuur
Boeken / vakliteratuur
Lease hardware
Overige ICT-kosten
Gereedschappen en
hulpmaterialen
Diversen

4.4.2 Inventaris, apparatuur
en leermiddelen

02EB

Begroting 2019

€

€

2018

€

€

4.788
11
204.103
14.912
502.828
33.325
26.428
150
30.286

21.700
5.744
168.763
10.018
286.827
34.637
19.286
10.000
44.000

20.456
7.937
209.349
19.691
507.451
33.486
17.308
6.518
30.869

6.177
8.708

11.582
3.525

12.724
13.270

831.716

616.082

€

879.059

Analyse verschillen:
Leermiddelen
De leermiddelen waren voor 2019 in verband met een bezuinigingsopdracht laag begroot. De werkelijke
uitgaven liggen in lijn met voorgaande jaren.
Boekenfonds
In 2019 zijn er ten opzichte de begroting voor Salland en Lariks meer werkboeken aangeschaft. De
aanschaf van bosatlassen, rekenmachines en vervangende leermiddelen (niet-gratis leermiddelen)
worden niet begroot. De bijbehorende baten worden ook niet begroot.
Lease hardware
De leasekosten zijn structureel lager doordat er meer in eigendom is. De post is nog op het oude niveau
begroot.
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2019

Begroting 2019

€

€

Wervingskosten
45.568
Representatiekosten
38.607
Kantinekosten
39.023
Schoolreisjes
411.327
Contributies
45.044
Abonnementen
7.551
Verzekeringen
8.722
Externe plaatsing leerlingen
7.261
Diverse projecten
75.297
Diversen
291

4.4.4 Overige

02EB

€

2018

€

80.376
30.349
48.500
465.824
39.489
13.235
8.008
0
88.405
9.623

678.691

€

€

54.946
109.265
46.826
499.336
44.288
14.560
8.665
7.297
136.494
572

783.809

922.249

Analyse verschillen:
Representatiekosten
De Representatiekosten vielen in 2018 extra hoog uit in verband met het vieren van het 25-jarig bestaan
van de school en de wisseling van het logo en de huisstijl. In 2019 waren ze weer op het normale niveau.
Externe plaatsing leerlingen
Dit betreft de VAVO-leerlingen, die bij ons ingeschreven staan maar elders (Drenthe College / Alfacollege) vol- of deeltijd onderwijs volgen. De ontvangen rijksbijdragen voor deze leerlingen dient naar de
betreffende scholen te worden overgemaakt. In schooljaar 2018/2019 waren dit 26 leerlingen en in
schooljaar 2019/2020 betreft dit 20 leerlingen. De kosten worden vanaf 2012 grotendeels onder rubriek
4.1.2 Overige personele lasten gepresenteerd. Het materiële deel betreft de doorbelasting van de
bekostiging gratis leermiddelen.
Diverse projecten
Deze kosten laten zich moeilijk voorspellen en schommelen elk jaar.
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5 Financiële baten en lasten
2019

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa
en effecten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en
effecten
Rentelasten

Begroting
2019

2018

€

€

€

2.100
0

0
0

2.100
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2.100

0

2.100

Analyse verschillen:
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C1 Controleverklaring (4 pagina’s reserveren!)
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C2 Bestemming van het exploitatiesaldo
Verdeling van het positieve exploitatiesaldo, zijnde € 206.817,-:
Toevoegen aan de algemene reserve

809.084

Onttrekken aan de reserve personeelsformatie
Toevoegen aan de reserve werkdrukverlaging
Onttrekken van de baporeserve

-937.366
371.285
-25.148

Onttrekken aan de reserve boekenfonds (publiek)
Geen mutatie investeringsreserve
Toevoegen aan de reserve Nieuwbouw Eigen Bijdrage
Toevoegen aan reserve private activiteiten

-181.510
0
93.833
76.639

Geen mutatie in het Stichtingskapitaal

0

Totaal

206.817

De statuten van de stichting vermelden geen bepalingen omtrent het eigen vermogen en de
resultaatbestemming.

C3 Gebeurtenissen na balansdatum
Begin 2019 zijn we gestart met een mobiliteitsplan waarbij de uitvoering gepland is in mei 2019. Mocht
ook dat onvoldoende soelaas bieden dan zijn we gedwongen een sociaal plan op te stellen.

D1 Gegevens over de rechtpersoon
Bestuursnummer
Naam instelling

46594
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Vincent van Gogh

Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet-site

Selma Lagerlöflaan 3
Postbus 226
9400 AE Assen
0592-390290
0592-390299
administratie@csvvg.eu
www.csvincentvangogh.nl

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

A. T. de Vries
0592-390294
0592-390299
ves@csvvg.eu

Brin
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Naam
CS Vincent van Gogh
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VO
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Model G: Overzichten doelsubsidies OCW en EZ
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing

Studieverlof
2018/2019
Studieverlof
2019/2020
Technisch
VMBO

Bedrag
van toewijzing

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m
vorig
verslagjaar

Stand begin
verslagjaar

Ontvangen
t/m
verslagjaar

Lasten in het
verslagjaar

Vrijval niet besteed
in verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Prestatie
afgerond

Kenmerk

Datum

929665-1

20-09-2018

28.588

28.588

11.912

16.676

28.588

16.676

0

Ja

1007583-1
1012312-1
963905-2

20-09-2019
20-11-2019
20-11-2019

17.187

0

0

0

17.187

7.161

10.026

Nee

12.878

0

0

0

12.878

12.878

0

Ja

Totaal

58.653

28.588

11.912

16.676

58.653

36.715

0

10.026

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Datum

Bedrag van
toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

Totale kosten

EUR

EUR

EUR

Totaal

0

0

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar
EUR

0

De subsidie Lente- en Zomerschool en de subsidie internationalisering po en vo hoeft hier niet vermeld te
worden omdat deze lager zijn dan € 25.000.
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Dit model is niet van toepassing.
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WNT-verantwoording WNT-verantwoording 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op het bestuur van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het
onderwijs. Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor ons bestuur is € 152.000 (Klasse D, 10
complexiteitspunten). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang
(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de
leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2019
bedragen x € 1

A. Vellinga

Functiegegevens5

Bestuurder

Aanvang6 en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1

Dienstbetrekking?8

ja

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

127276

Beloningen betaalbaar op termijn

19824

Subtotaal

147100

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

152000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

Bezoldiging

nvt

147100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

nvt
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Gegevens 201814
bedragen x € 1
Functiegegevens

A. Vellinga
Bestuurder

5

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018

1/8 - 31,12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1

Dienstbetrekking?8

Ja

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

50132

Beloningen betaalbaar op termijn

7631

Subtotaal

57763

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

61200

Bezoldiging

57763
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens3
Kalenderjaar4
Periode functievervulling
in het kalenderjaar
(aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het
kalenderjaar 5
Individueel
toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in
het kalenderjaar6
Maxima op basis van de
normbedragen per
maand7
Individueel toepasselijke
maximum gehele
periode kalendermaand
1 t/m 128
Bezoldiging (alle
bedragen exclusief
btw)
Werkelijk uurtarief lager
dan het maximum
uurtarief?9
Bezoldiging in de
betreffende periode
Bezoldiging gehele
periode kalendermaand
1 t/m 12 10
-/- Onverschuldigd
betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11
Bezoldiging
Reden waarom de
overschrijding al dan
niet is toegestaan12
Toelichting op de
vordering wegens
onverschuldigde
betaling13
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1

R.R. Valkema

H.G. Horenga

N. van der Gaag

Functiegegevens2

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

1/1-31/3

1/1-31/3

1/1-31/3

1600

1125

1125

5622

3748

3748

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

1600

1125

1125

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

R.R. Valkema

H.G. Horenga

N. van der Gaag

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging3
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

4

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

2

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Lid / Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

6400

4500

4500

21900

14600

14600

P. Boon

G. Zuur

L.G. Stiekema

Bezoldiging
Bezoldiging3
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

4

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

2

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

1/4-31/12

1/4-31/12

1/1-31/12

3375

3375

4500

Bezoldiging
Bezoldiging3
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

11452

11452

15200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

3375

3375

4500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Gegevens 2018
bedragen x € 1

P. Boon

G. Zuur

L.G. Stiekema

Functiegegevens2

n.v.t.

n.v.t.

Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2018

n.v.t.

n.v.t.

1/1-31/12

Bezoldiging3

n.v.t.

n.v.t.

4500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

n.v.t.

n.v.t.

14600

m.m. Andreae

E.A. Breuker

Lid / voorzitter RvT

Lid RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

2

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging3

5925

4500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

20926

15200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag5

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

5925

4500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan6

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling7

n.v.t.

n.v.t.

m.m. Andreae

E.A. Breuker

Lid RvT

Lid RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

2

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Bezoldiging3
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

4500

4500

14600

14600

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de
Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
De stichting herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende
uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de
(gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de gemeenschappelijke regeling geen verantwoording af
over externe niet-topfunctionarissen.
Er zijn geen personen die betrokken zijn bij de stichting die meer verdienen dan het gemiddeld
belastbaar loon van onze ministers.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen met ingang van 2015 een belaste onkostenvergoeding in de
vorm van loon uit een fictieve dienstbetrekking, in 2014 was dat nog een onbelaste onkostenvergoeding.
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