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Voorwoord
Wat maakt onderwijs zo aantrekkelijk? Er wordt 

geleerd voor het leven. Dat geldt in de eerste plaats 
voor onze leerlingen. De school is voor hen een prach-
tige oefenplaats. Dagelijks zijn ze met hoofd, hart en 
handen bezig met hun eigen ontwikkeling en met de 
ontwikkeling van hun groep. Onze medewerkers ge-
nieten hiervan. Juist het leren van hun leerlingen is de 
motivatie voor hun dagelijks werk. Door dit leren van 
onze leerlingen leren wijzelf ook om het steeds weer 
beter te doen.

Dit jaarverslag illustreert de vreugde die leerlingen 
en medewerkers dagelijks ervaren in onze scholen. 
Toch is daarmee niet alles gezegd. Ons past ook dank-
baarheid jegens de Schepper, Die ons in het afgelopen 
jaar de gezondheid en kracht gaf om met elkaar een 
scholengemeenschap te vormen. Daar horen vanzelf-
sprekend ook de ouder(s)/verzorger(s), de kerken, het 
bedrijfsleven in de regio en de toeleverende en afne-
mende scholen bij. Wij waarderen het daarnaast zeer 
dat onze overheid het tot haar taak rekent om bijzonder 
onderwijs een plaats te geven in het veelkleurige on-
derwijsbestel van Nederland.

Het jaarverslag staat in het teken van verdiepen en 
participeren. Door grondig aandacht te besteden aan 
de T/traditie van onze school, proberen we onze leer-
lingen te laten wortelen in een genormeerde levens-
houding. Dit vindt echter niet in een klinische situatie 
plaats, maar in het volle leven van de 21e eeuw. Ook 
participatie is daarom van belang. Daarmee zijn we bij 
de missie van de school: ons doel is de persoonlijke 
groei en ontwikkeling van mensen die, in afhankelijk-
heid van Gods genade en onder de leiding van de 
Heilige Geest, verantwoordelijkheid nemen in gezin, 
kerk en maatschappij.

Wij waarderen het zeer als u naar aanleiding van dit 
verslag met ons in gesprek wilt gaan. Hebt u vragen of 
opmerkingen, of wilt u een thema inhoudelijk met ons 
doornemen, neem dan contact op met ons. De dialoog 
met de omgeving van onze school is onmisbaar in de 
voortgaande ontwikkeling van ons onderwijs.

Jaarverslag 2015 .  voorwoord 
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Verslag raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat statutair uit ten minste 
vijf leden, die volgens rooster aftredend en wel of niet 
herkiesbaar zijn. In het verslagjaar was prof. dr. J. Rou-
wendal aftredend en statutair niet meer herkiesbaar. 
In de ontstane vacature is op de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering de heer G.H. Averesch benoemd. 
De heer J.W.D. Nijkamp is in dit verslagjaar door de 
raad van toezicht tot voorzitter gekozen.

De samenstelling van de raad van toezicht is op  
dit moment:

Overlegvormen
De raad van toezicht kwam zeven keer bijeen in een 
regulier overleg. Eenmaal werd zonder aanwezigheid 
van het college van bestuur vergaderd over het func-
tioneren van de raad en van de bestuurders. Met de 
identiteitsraad kwam de raad van toezicht tweemaal 
bijeen. Daarnaast namen leden van de raad van toe-
zicht, veelal samen met leden van de identiteitsraad, 
periodiek kennis van de dagelijkse schoolpraktijk door 
schoolbezoeken. Tijdens deze bezoeken voerden ze 
gesprekken met leerlingen, leerkrachten en directies 

van de verschillende locaties. Ook werd in het voor- en 
najaar door een lid van de raad van toezicht een verga-
dering van de medezeggenschapsraad bijgewoond.
In het voorzittersoverleg werden agenda’s en verschil-
lende contacten voorbereid en werd er gesproken over 
actuele ontwikkelingen, in wisselende samenstellingen. 
Aan dit overleg namen de voorzitters van de raad van 
toezicht, de identiteitsraad en het college van bestuur 
deel. 

De leden van de raad van toezicht bezochten in dit 
verslagjaar individueel een vergadering van het college 
van bestuur.

In verband met de professionalisering van de raad 
van toezicht en contacten met andere raden van toe-
zicht werden vergaderingen en seminars bijgewoond 
van onder andere de VGS en VTOI.

Het halfjaarlijks overleg van het college van bestuur 
en de identiteitsraad met de kerkenraden werd ook 
door leden van de raad van toezicht bijgewoond.

Jaarverslag 2015 . verslag raad van toezicht

Naam Functie Expertisedomein Aftredend

Drs. ing. G.H. Averesch lid Onderwijs/bouwkunde 2019

M. Bogerd secretaris Bestuur/HRM-beleid 2019

A. Groothedde RA lid Financiën 2016

H. van ’t Hul Msc lid Financiën 2018

J.W.D. Nijkamp voorzitter Gezondheidszorg/samenleving 2018

M.C. Slootweg lid Gezondheidszorg/financiën 2016

Ir. A.B. Wilbrink lid Onderwijs/ICT 2016
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Werkgeversrol
In het kader van de werkgeversrol sprak de raad van 
toezicht diverse malen met het college van bestuur 
over bestuurlijke en organisatorische zaken. Identiteit, 
good governance, borging van kwaliteit, integriteit, 
transparantie en professionaliteit kwamen daarbij aan 
de orde. Met ieder lid van het college van bestuur 
werd een persoonlijk ontwikkelingsgesprek of functi-
oneringsgesprek gevoerd. De raad van toezicht heeft 
zijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop de 
bestuurders hun taak uitvoeren.

Toezichthoudende rol
De meeste tijd stak de raad van toezicht in zijn 
toezichthoudende rol. De volgende onderwerpen 
kwamen onder meer aan de orde: de maatschappelijke 
ontwikkelingen, het meerjarenperspectief van de 
school, de financiële situatie (begroting, jaarstukken, 
tussentijdse rapportages), de kwaliteitszorg en de 
gebruikelijke organisatievraagstukken. Een gesprek met 
de externe accountant vond plaats in het kader van 
de behandeling van de jaarrekening. Door middel van 
de verantwoordingscyclus kreeg de raad van toezicht 
inzicht in de bedrijfsvoering, de examenresultaten, de 
kwaliteit van het onderwijs en de beoordeling van de 
diverse locaties door de onderwijsinspectie.

Adviesrol
In de adviesrol vervult de raad van toezicht een klank-
bordfunctie voor (de leden van) het college van be-
stuur. De leden van de raad worden hierbij met name 
geraadpleegd in hun expertiserol. In het verslagjaar is 
gesproken over de voortgang van de financiën en de 
onzekerheden op dit terrein en over de governance-
code in het licht van het rijksbeleid.
 

Leerlingen
Het doel van onze school is onze leerlingen goed chris-
telijk onderwijs te bieden en hen toe te rusten voor 
de maatschappij waarin zij een plaats krijgen. Bij goed 
onderwijs hoort een goed bestuur en goed bestuur 
verdient goed toezicht. Daar zetten allen binnen de 
school zich voor in. 

Gezin, kerk en school hebben ieder een eigen taak 
om onze jongeren toe te leiden naar de maatschappij. 
Afstemming en overleg met elkaar is heel belangrijk. 
Als raad van toezicht zijn we daarin een schakeltje. 
Gods Woord is daarbij ons Kompas en om Gods zegen 
en genade bidden wij.
 
Namens de raad van toezicht,

M. Bogerd, secretaris

Jaarverslag 2015 . verslag raad van toezicht
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Verslag identiteitsraad
Samenstelling identiteitsraad

Op de jaarlijkse ledenvergadering van 11 mei 2015 zijn 
de heren J.H. Baan en ds. G. van Manen herkozen. De 
identiteitsraad bestaat nu uit negen leden. 

Werkzaamheden
Volgens de statuten van de vereniging heeft de identi-
teitsraad tot taak de reformatorische identiteit van de 
Jacobus Fruytier scholengemeenschap te bewaken en 
te bevorderen. We doen dit door het college van be-
stuur en de raad van toezicht van advies te dienen. 

Onder leiding van onze voorzitter, de heer  
Folmer, hebben we als identiteitsraad het afgelopen 
jaar zesmaal vergaderd met het college van bestuur. 
Tweemaal vond er een vergadering plaats met de raad 
van toezicht. Tijdens onze vergaderingen bespraken 
we verschillende onderwerpen met betrekking tot de 
identiteit, zoals: 
- de cursus Weten & Belijden;
- het toelatingsbeleid;
- de Bijbelvertaling;
- rentmeesterschap;
- het protocol met betrekking tot e-mail en sociale  
  media;
- het koersdocument seksuele diversiteit;
- het oudertevredenheidsonderzoek.
Ook hadden we een gesprek met een afvaardiging van 
de sectie godsdienst over de plaats van dit vak in het 
geheel van de school.

Enkele leden van de identiteitsraad waren betrok-
ken bij het toelatingsbeleid. Zij waren aanwezig bij de 
vergaderingen van de toelatingscommissie. Diverse 
gesprekken zijn gevoerd met ouders die voor het eerst 
hun kind hebben aangemeld voor de Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap. Bij sollicitatiegesprekken met 
nieuwe medewerkers zijn altijd een paar leden van de 
identiteitsraad aanwezig.

Samen met de leden van de raad van toezicht zijn 
verschillende leden van de identiteitsraad op werkbe-
zoek geweest in Apeldoorn, Rijssen en Uddel. Tijdens 
deze dagen woonden ze veel lessen bij en voerden ze 
gesprekken met leerlingen, docenten en directie. De 
thema’s van de werkbezoeken waren in het afgelopen 
jaar ‘de exacte vakken’ en ‘godsdienst, maatschappij-
leer, aardrijkskunde en geschiedenis’. 

Al geruime tijd beleggen we jaarlijks twee avonden 
waarvoor we kerkenraden uitnodigen. Met elkaar den-
ken we dan na over verschillende onderwerpen. Ook in 
2015 waren er twee avonden. Het onderwerp van de 
eerste bijeenkomst, die gehouden werd op 9 april, was 
‘seksuele diversiteit’. Sprekers op deze avond waren de 
heer Baan, huisarts te Rijssen, en de heer Last, lid van 
de werkgroep ‘Ouders en familie rondom mensen met 
een andere geaardheid’. De tweede avond, op 1 okto-
ber, dachten we na over het thema ‘ontlezing’. De heer 
Büdgen, voorzitter van het college van bestuur van het 
Wartburg College, leidde het onderwerp in. Daarna 
volgden er groepsbesprekingen. 

Ook in 2015 hebben we als identiteitsraad in een 
goede sfeer met het college van bestuur vergaderd. 
De adviezen van de identiteitsraad zijn in alle gevallen 
overgenomen door het college van bestuur.

Namens de identiteitsraad,

J. de Haan, secretaris 

Jaarverslag 2015 . verslag identiteitsraad
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Verslag 
medezeggenschapsraad

Dit is het zevende jaarverslag van de medezeggen-
schapsraad van de Jacobus Fruytier scholengemeen-
schap. In dit verslag geven we informatie over onze 
werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Vergaderstructuur
In 2015 hebben we als medezeggenschapsraad ne-
gen keer vergaderd. Tussendoor werd er meerdere 
keren in subcommissies vergaderd. We streven ernaar 
om steeds professioneler te vergaderen. De nieuwe 
vergaderstructuur blijkt effectief te zijn: tijdens de 
vergaderingen gaat het meer om de kern in plaats van 
om bijzaken. De verschillende zaken die de aandacht 
vragen, komen zo beter tot hun recht en dat is voor alle 
partijen winst. 

Samenstelling medezeggenschapsraad
De samenstelling van de medezeggenschapsraad 
wisselt het ene jaar meer dan het andere jaar. Dit jaar 
verlieten drie leerlingen de medezeggenschapsraad: 
Georgette van Driesten, Matthijs Hoogendoorn en 
Dianne Meijsen. Zij zijn opgevolgd door Lisanne van 
Engelen, Johannes van der Poel en Jurriën Veldwijk. Van 
de ouders heeft mevrouw P. van Maldegem-Luteijn 
haar plaats afgestaan aan de heer H. Morsink. Bij het 
personeel vertrokken de collegae Ligtenberg en De 
Olde en kwamen de collega’s Van Ittersum en Van der 
Jagt de medezeggenschapsraad versterken. Het dage-
lijks bestuur van de medezeggenschapsraad bestaat nu 
uit de heren Z. Klaasse (voorzitter), W. Vijfhuizen (2e 
voorzitter) en P. Mourits (secretaris).

Inhoud
Ook dit jaar zijn diverse onderwerpen aan de orde 
geweest. Te denken valt aan de stand van zaken op 
financieel gebied, het koersdocument seksuele diversi-
teit, de lessentabel, de vernieuwing van het vmbo, het 
nieuwe leren 2020, de evaluatie van 20-80learning in 
de havo, enzovoort. We hebben veel adviezen mogen 
geven. Waar instemming over bepaalde onderwerpen 
gevraagd werd, dachten we kritisch mee met het col-
lege van bestuur en hebben we, al dan niet met wijzi-
gingsvoorstellen, instemming betuigd. 

Samen met het college van bestuur volgden we een 
cursus waarin diverse zaken aan de orde kwamen die 
de medezeggenschapsraad en het college van bestuur 

aangaan. In het overleg met alle betrokken partijen 
binnen de school kunnen we als medezeggen-
schapsraad onze toegenomen verantwoordelijkheid 
waardevol vormgeven.

Elke vergadering van de medezeggenschapsraad 
werd geopend met het lezen van een Bijbelgedeel-
te, het zingen van een psalmvers en een gebed. 
Ook werd elke vergadering afgesloten met gebed. 
Het werk in de medezeggenschapsraad kunnen 
we immers niet in eigen kracht doen. Als ons werk 
in dit afgelopen jaar tot zegen voor de school was, 
mocht de medezeggenschapsraad ook dienstbaar 
zijn voor het (geestelijk) welzijn van de leerlingen. 
Alleen in die weg zal de Heere aan Zijn eer komen.

Namens de medezeggenschapsraad, 
 
P. Mourits, secretaris 

Jaarverslag 2015 . jaarverslag medezeggenschapsraad
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Verslag college van bestuur
‘Verdiepen’ en ‘participeren’ zijn twee kernwoorden van 
de schoolontwikkeling in het afgelopen jaar. De dynamiek 
van de 21e eeuw vraagt om onderwijs dat leerlingen in 
staat stelt op een krachtige en waardige manier te parti-
ciperen in de (internationale) samenleving. Om hierin de 
juiste keuzes te maken, hebben leerlingen onderwijs nodig 
dat hen opleidt tot goede resultaten, vormt voor het leven 
en leert deelnemen aan de veeleisende netwerksamenle-
ving van deze tijd. 

Identiteit
Wij gaan ervan uit dat leerlingen in de eerste plaats 
gebaat zijn bij persoonlijkheidsvorming. De basis ligt in 
de Bijbelse notitie om God boven alles lief te hebben 
en de naaste als zichzelf. Juist met een levenshouding 
die verankerd is in deze Bijbelse zingeving, kunnen 
leerlingen nu en later zelfbewust, maar ook met 
respect voor de ander, optreden in een dynamische 
werk- en leefomgeving. In het afgelopen jaar bouwden 
we daarom verder aan toerusting en vorming (tovo). 
De verschillende afdelingen binnen de school kiezen 
daarvoor vormen die passen bij de doelgroep. Er is 
niet zozeer sprake van allerlei nieuwe projecten, maar 
wel van verdieping van de huidige leerlijnen en inten-
sivering van bestaande (internationale) contacten met 
leerlingen, bedrijven of instellingen buiten de school.

Governance en organisatiestructuur
Wij volgen de governancecode Goed Onderwijsbe-
stuur VO van de VO-raad. Het gesprek over wat de 
code beoogt, is zeer belangrijk en wordt met regel-
maat in de vergaderingen van de raad van toezicht en 
college van bestuur gehouden. In 2016 zal in het kader 
van professionalisering met medewerking van een 
extern deskundige de huidige praktijk van het onder-
wijsbestuur tegen het licht worden gehouden.

Dit jaar deden zich binnen de school enkele ontwik-
kelingen voor op het gebied van governance. 

Onze school heeft zich aangesloten bij de landelijke 
klachtenregeling van de besturenorganisatie VGS te 

Ridderkerk. Dit betekent dat de schooleigen klachten-
commissie is opgeheven. 

Per 1 augustus 2015 is directeur projecten L. van 
Dijke, na een lange staat van dienst aan de Jacobus 
Fruytier scholengemeenschap, met keuzepensioen 
gegaan. Op dit moment bestaat de directie uit vier 
personen. Twee van hen richten zich op de integrale 
leiding van de afdelingen. De andere twee houden zich 
bezig met schoolbrede thema’s als identiteit, pedago-
giek, didactiek en projecten. De teamleiders zijn het 
eerste aanspreekpunt voor hun teamleden geworden. 
We bieden de teamleiders scholing aan die hen helpt te 
voldoen aan de nieuwe eisen van hun functie. 

Financiën
In 2015 maakten we gelden vrij voor doorgaande on-
derwijsontwikkeling en professionalisering van mede-
werkers. Tegelijk maakten we keuzes in de organisatie 
van de onderwijsprocessen. Door de snel toenemende 
kosten was het nodig de verhouding tussen het aantal 
medewerkers en leerlingen en de opbouw van de les-
sentabel aan te passen. Ook zijn in de bedrijfsvoering 
aanpassingen doorgevoerd om zodoende een herha-
ling van de uitkomst over 2014 te voorkomen. Het jaar 
2015 kunnen we hierdoor met een positief saldo van  
€ 39.000,- afsluiten. Voor de middellange termijn zijn 
in de meerjarenbegroting keuzes gemaakt om baten en 
lasten structureel in evenwicht te houden. 

Jaarverslag 2015 . verslag college van bestuur
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Personeel
Onze medewerkers hebben zich opnieuw intensief en 
loyaal ingezet voor het onderwijs. Kenmerk van het werken 
in het onderwijs is een ‘lerende houding’. Naast de inter-
actie in het dagelijkse werk in team- en sectieverband is 
de uitwisseling binnen de JF-academie belangrijk voor het 
‘voeden’ van de lerende houding. Persoonlijke ontwikke-
ling vraagt blijvende aandacht. De professionele leerom-
geving is daar een voorbeeld van. Hiervoor is ook in 2015 
weer een subsidie toegekend. Dit jaar is ook de nieuwe 
gesprekkencyclus van leidinggevende en medewerker 
ingevoerd. Hierin krijgen persoonlijke ontwikkeling en 
resultaatgericht werken met behulp van de ontwikkelde 
kernwaardenwijzer integraal aandacht. 

Schoolplan
Omdat het huidige schoolplan aan het einde van dit 
cursusjaar verloopt, werken we aan de voorbereiding van 
een nieuw schoolplan voor de periode 2016-2020. Bij de 
ontwikkeling daarvan betrekken wij alle stakeholders van 
de school. Daarmee wint het plan aan kracht en betrokken-
heid. Een gedragen plan geeft richting, verbindt en geeft 
energie aan de uitwerking van de dingen die we willen 
doen.

Internationalisering
In het verslagjaar maakten we intensief gebruik van een 
substantiële subsidie voor uitwisselingen en internationale 
contacten. Voor het eerst vond een internationale jonge-
renconferentie plaats in onze scholengemeenschap. Een 
van de bestuurders van onze school vertegenwoordigt de 
Nederlandse reformatorische scholen voor voortgezet on-
derwijs in het zogenoemde ‘Brussels Beraad’. In dat beraad 
is het christelijk onderwijs uit de meeste Europese landen 
vertegenwoordigd en bespreken we de ontwikkelingen in 
onze scholen en landen op onderwijskundig terrein. Gast-
heer van dit beraad is drs. B. Belder, Europarlementariër 
namens de SGP. Het is goed om in gezamenlijkheid ontwik-
kelingen te volgen. Wat in Nederland speelt, wordt in de 
grotere Europese context soms veel scherper zichtbaar.
In het verslagjaar vonden meerdere uitwisselingen plaats 
en onderhielden we contacten met partnerscholen in En-
geland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië. Ook was er een 
proefcontact met een school in Slowakije.

Nieuwe ontwikkelingen
Binnen onze school wordt actief nagedacht over (sociale) 
veiligheid. Dit thema omvat een groot aantal aspecten, 
die schoolbreed besproken worden en waarmee we waar 
nodig in de praktijk oefenen. Een belangrijk onderdeel van 
veiligheid is het tegengaan van ‘pesten’. Als school heb-
ben we hier altijd aandacht aan gegeven en we zullen dat 
blijven doen. Op dit punt voldoen we aan de wetgeving 
van de overheid. Het blijkt steeds weer nodig te zijn om dit 
thema ‘levend’ te houden.

Namens het college van bestuur,
 

Drs. F.A. van Hartingsveldt, voorzitter

Jaarverslag 2015 . verslag college van bestuur
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LEDEN VERENIGING

6.5   FL&C

6.6   P&O

6.7   I&A

6.8   FZ

6.9   RK

6.10 Secr

6.1 Pr&com

6.2 Kwazo

6.3 Ict

6.4 Internationalisering

2 IDENTITEITSRAAD

9 LOCATIE
COÖRDINATOR

4 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

8 SECTIES

1 RAAD VAN TOEZICHT

5 DIRECTEUR
    PROJECTEN

3 COLLEGE VAN BESTUUR

7 DIRECTIE

TEAMS

10 CONCIËRGES

Zorg

A-c4

A-pro/aka

A-rebound

A-cea

A-z-op
Commissie van
begeleiding;
Ambulante 
begeleiding

Ortho’s

h/l

A-hlt 
1-3

A-h 4-5

A-l 4-6

A-h/l-
op
Toa
Oa

vmbo

A-gl/tl 1-4

A-lwoo/
bkl

A-hv/zw

A-tech

A-v-op
Toa
Oa

Rijssen

R-lwoo/bkl

R-l 1-3

R-gl/tl 1-4

R-h 1-5

R-r-op
Toa
Oa

Conciërge Conciërge

Uddel

U-gl/tl 1-4

U-h/l 1-3

U-lwoo/bkl

U-u-op
Toa
Oa

Organisatie
1.1 Organogram 

Organisatiestructuur

Jacobus Fruytier scholengemeenschap

1
Jaarverslag 2015 . hoofdstuk 1 . organisatie
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1. Leden raad van toezicht

Naam en geboortejaar
en functie in raad van 

toezicht

Benoemingen, termijn 
benoeming loopt tot 

en met

Functie en nevenfuncties Kerkgenootschap

Drs. ing. G.H. Averesch 
1973

2015 • 2019 adjunct directeur instituut 

Engineering Hogeschool

• bestuurslid RMU-GOLV sector Onderwijs

• bestuurslid provinciale afdeling SGP 

Gelderland

• Gereformeerde Gemeenten

M. Bogerd 
1953

(secretaris)

2012 • 2015 • 2019 Gemeentesecretaris

• voorzitter Kerkelijk Platform Jeugd

• secretaris Bond van Mannenverenigingen

Gereformeerde Gemeenten

• Gereformeerde Gemeenten

A. Groothedde RA 
1954

2008 • 2012 • 2016 Toezichthouder financiële instellingen

• penningmeester bestuur Stichting 

financiële hulpverlening voor instellingen 

in de Particuliere Synode Oost van de 

Gereformeerde Gemeenten

• Gereformeerde Gemeenten

H. van ’t Hul MSc
1981

2014 • 2018 Financieel manager • Gereformeerde Gemeenten

J.W.D. Nijkamp
1955

2014 • 2018 Voorzitter raad van bestuur

• lid landelijke klachtencommissie 

reformatorisch onderwijs 

• voorzitter adviescommissie 

handhaving lidmaatschapseisen Actiz

• Gereformeerde Gemeenten

M.C. Slootweg
1953

2008 • 2013 • 2016 Controller

• lid raad van toezicht Stichting voor 

Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs

• Gereformeerde Gemeenten

Ir. A.B. Wilbrink
1968

2012 • 2016 Directeur softwareonderneming

• voorzitter dagelijks bestuur basisscholen

• Gereformeerde Gemeenten

1.2 Samenstelling raad van toezicht
       en identiteitsraad

De samenstelling van de raad van toezicht (zie tabel 1) 
en de identiteitsraad (zie tabel 2) was in het verslagjaar 
als volgt.
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2. Leden identiteitsraad

Naam en geboortejaar en 
functie in identiteitsraad

Benoemingen, termijn 
benoeming loopt tot

en met

Functie en nevenfuncties Kerkgenootschap

Ir. E.J. Achterstraat
1975

2009 • 2014 • 2018 Sectorhoofd • Hervormde Gemeente

Drs. J.H. Baan
1959

2008 • 2011 • 2015 • 2019 Huisarts • Gereformeerde Gemeenten

Drs. H. Beitler RA RB
1974

2009 • 2013 • 2017 Financieel directeur • Hersteld Hervormde Kerk

Drs. H. Folmer
1949 (voorzitter)

2008 • 2009 • 2013 • 2017 Gepensioneerd

• kerkenraadslid

• Gereformeerde Gemeenten

J. Groenewegen
1944

2013 • 2017 Gepensioneerd

• adviseur bestuur vereniging tot 

bevordering van schoolonderwijs op 

gereformeerde grondslag

• Oud Gereformeerde Gemeenten

J. de Haan
1954 (secretaris)

2008 • 2010 • 2014 • 2018 Docent godsdienst mbo

• kerkenraadslid

• Christelijke Gereformeerde Kerken

J. Haazebroek
1949

2014 • 2016 Gepensioneerd 

• kerkenraadslid

• docent ethiek CGO

• Gereformeerde Gemeenten

Ds. G. van Manen
1962

2010 • 2015 • 2019 Predikant • Gereformeerde Gemeenten

W. van de Ridder
1945

2008 • 2012 • 2016 Gepensioneerd

• kerkenraadslid

• Gereformeerde Gemeenten

   in  Nederland
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1.3 Kerkelijke herkomst leerlingen 

cursusjaar

Kerkgenootschap 2013 • 2014 2014 • 2015 2015 • 2016

Hersteld Hervormde Kerk
393 14,9% 406 15,1% 416 15,7%

Protestantse Kerken in Nederland 372 14,1% 383 14,2% 380 14,3%

Gereformeerde Gemeenten 1390 52,7% 1430 53,2% 1413 53,2%

Gereformeerde Gemeenten in Nederland 290 11,0% 289 10,8% 280 10,5%

Oud Gereformeerde Gemeenten 52 2,0% 56 2,1% 54 2,0%

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 64 2,4% 58 2,2% 53 2,0%

Christelijke Gereformeerde Kerken 53 2,0% 51 1,9% 46 1,7%

Overige 22 0,8% 15 0,6% 14 0,5%

Totaal  2636 100,0% 2688 100,0% 2656 100,0%
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in ons gebouw, met deels inzet van onze docenten. 
In Rijssen dachten we mee over aansluiting met de 
mbo-vervolgopleidingen Bouw en Transport & Logis-
tiek. In de regio Apeldoorn participeren we in een 
VSV-samenwerkingsverband om het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters te verkleinen. 

Met de Obadjaschool in Zwolle werken we intensief 
samen rondom de nevenvestiging vso cluster 4 in 
ons gebouw in Apeldoorn. De besturen startten in 
goed overleg een onderzoek of invlechting van het 
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (wettelijk) 
mogelijk is.

Passend Onderwijs
De decentralisatie van de jeugdzorg en verdichting van 
zorgvragen eisen veel van onze school. De zorgadvies-
teams in Apeldoorn en Rijssen werken nauw samen met 
docenten, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen, 
ambulant begeleiders en orthopedagogen om leerlin-
gen passende zorg en passend onderwijs te bieden. 
In het verslagjaar vond een visitatie plaats vanuit het 
landelijke samenwerkingsverband. We kregen een 
waarderend rapport. 

De reboundafdeling vierde haar tienjarig bestaan 
met een jubileumcongres.

2.1 Zorg 
Door drs. J. Kloosterman MBA Msen, directeur zorg 

De afdeling zorg staat voor goed onderwijs, afgestemd 
op de leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen. We 
richten ons vanuit de identiteit op het hart van leer-
lingen. Het programma voor toerusting en vorming 
wordt doorlopend uitgebouwd. Ook dit jaar waren 
we referentieschool in het project School aan Zet, om 
andere scholen te inspireren in hun ontwikkeling naar 
een lerende organisatie. 

Onderwijs en zorg
Door drs. J. Otte, lid college van bestuur

Onze school heeft als opdracht leerlingen voor te bereiden 
op hun plaats als christen in gezin, kerk en maatschappij. 
Onder de titel ‘Onderwijs 2032’ wordt landelijk nagedacht 
wat leerlingen in een snel veranderende samenleving 
moeten leren. Naast resultaten krijgen toerusting en vor-
ming weer aandacht, zaken die wij al onmisbaar vonden. 
Voorbereiding op het leven is een taak voor scholen. Wij 
vinden het daarnaast belangrijk om met onze leerlingen te 
spreken over wat volgt na dit leven.

Onderwijsontwikkeling
In de beleidsvorming stond het leren van de leerling 
centraal. Een werkgroep dacht na over het waarom, 
wat en hoe en het resultaat van het leren. De opbreng-
sten worden verwerkt in een schoolbrede beleidsnoti-
tie. Een pilotgroep bereidt een proeftuin voor waarin 
we concrete ervaring opdoen met leren buiten ge-
bruikelijke kaders. Ook in de afdelingen waren er veel 
ontwikkelingen, onder andere rondom toerusting en 
vorming, Bijbellezen en apologetiek, leergebieden, de 
pro-cluster 4-klas, het vmbo-concept en 20-80- 
learning in de havobovenbouw. We gebruiken ook in-
put van twee landelijke groepen in het reformatorisch 
voortgezet onderwijs: de werkgroep ‘Leren 2020 en 
(digitale) leermiddelen’ en de innovatiekring ‘Digitale 
leeromgevingen’. De sectieleiders vervolgden een 
(cursus)programma. Daarbij kregen vooral de vakvisie 
en het curriculum dit jaar aandacht. De inspanningen 
voor Engels werden bekroond met een stijging van de 
resultaten tot het landelijke niveau. Onze tto-afdeling 
werd opnieuw geaccrediteerd. 

Samenwerking
Met collega-scholen voor voortgezet onderwijs in de 
regio Apeldoorn werkten we aan een Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen. De regio Rijssen-Holten 
startte eenzelfde traject. In beide regio’s wordt de 
positie van onze school erkend. Met het Hoornbeeck 
College voor reformatorisch mbo werken we aan een 
drempelloze doorstroom van onze leerlingen.  
Een aantal techniekleerlingen vervolgt hun mbo-traject 

2
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Cluster 4
Het verslag over de vso-nevenvestiging cluster 4 is on-
derdeel van het jaarverslag van de Obadjaschool.

Praktijkonderwijs
Voor elke leerling werkten we met een ontwikkelings-
perspectief als onderdeel van het individueel ontwik-
kelingsplan. Een scan van onze onderwijspraktijk gaf 
inzicht in onze kracht en punten waarop we willen 
ontwikkelen. Zeventien leerlingen stroomden uit naar 
werk: acht met een certificaat praktijkonderwijs (drie 
naar begeleid werken, vijf naar een reguliere arbeids-
plaats) en negen met een diploma Entree. Eén leerling 
ging naar het praktijkonderwijs op een andere school. 

Rebound
Aan het reboundtraject namen vijfendertig leerlingen 
deel. Tweeëndertig leerlingen zijn goed teruggeplaatst 
in hun klas, drie zetten hun reboundtraject voort in 
2016. Naast de fietssponsortocht organiseerden we 
twee weken ervaringsleren in België. Het reboundteam 
begeleidde ook tien klassen. 

Ambulante begeleiding
Het team ambulante begeleiders begeleidde twaalf 
leerlingen met een cluster 3-indicatie en ongeveer vijf-

ennegentig LGF-leerlingen cluster 4, gemiddeld zestig 
minuten per week per leerling. De middelen zijn on-
derdeel van het zorgbudget uit het samenwerkingsver-
band. Uit de baten voor ambulante begeleiding wordt 
ook de sluisklas gefinancierd. Hierin ondersteunden we 
drie groepen van ongeveer tien leerlingen die uitvielen 
op leren leren.

Speciale leerlingenzorg
Het zorgadviesteam Apeldoorn/Uddel besprak vier-
ennegentig leerlingen, het zorgadviesteam Rijssen 
vijftien, met name vanwege leerproblemen of sociaal-
emotionele problematiek waarbij de thuissituatie 
betrokken was. De vertrouwenspersonen werden 
ingeschakeld bij klachten over ongewenst gedrag op 
school, zoals seksuele intimidatie, pesten of agressie.

Christian Education Abroad (CEA)
In het cursusjaar 2014-2015 begeleidden we veertien 
cea-leerlingen. Twee leerlingen stroomden tussentijds 
uit wegens repatriëring en vervolgen hun opleiding 
elders. Tevens begeleidden we zestien langdurig zieke 
leerlingen. Van hen slaagden er twee en stroomden 
er twee door naar de Obadjaschool cluster 4. Het pro-
gramma voor langdurig zieke leerlingen werd verder 
uitgebouwd.
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2.2 Vmbo 
Door mevrouw D. Voortman, directeur vmbo

 
Resultaten

Het blijven focussen op het primaire proces op de 
lessen, het leerling- en resultaatgericht werken en het 
verdiepen van de leskwaliteit heeft geleid tot goede 
resultaten. Opnieuw kleuren de onderdelen van de 
kwaliteitskaart voor de bl, kl en gl/tl groen. We zijn blij 
met de verbetering van het onderbouwrendement. 
Door nieuw beleid van het ministerie van OC&W is het 
basisschooladvies leidend geworden bij de plaatsing 
van leerlingen in klas 1. In nauw overleg met de basis-
scholen ontwikkelden we een Plaatsingswijzer. Dit 
instrument helpt basisscholen om leerlingen op het 
goede niveau te plaatsen. 

Vernieuwing beroepsgerichte vakken
Met ingang van augustus 2016 starten landelijk de ver-
nieuwde beroepsgerichte examens in het vmbo. Voor 
alle beroepsgerichte vakken zijn wij reeds een aantal 
jaren pilotschool. Onze bl- en kl-leerlingen hebben in 
mei 2015 voor het eerst meegedaan met de nieuwe 
examens. Deze sloten goed aan op de inhoud van 
de examensyllabi. Ook was het qua organisatie goed 
te doen. Het is mooi dat we vanuit onze pilotstatus 
invloed kunnen uitoefenen op de definitieve examen-
programma’s en examens.

Mentoraat
We bouwden verder aan onze nieuwe leerlijn voor 
mentoraat en toerusting en vorming. In deze leerlijn 
leren we leerlingen verantwoordelijkheid dragen voor 
hun eigen leerproces. Het programma van leerjaar 1 en 
3 is klaar en sluit ondertussen goed aan bij wat leerlin-
gen nodig hebben. Leerjaar 2 en 4 zijn in ontwikkeling. 
Bijbelstudie, oplossingsgericht coachen, leren leren, 
leren reflecteren en seksuele weerbaarheid zijn belang-
rijke thema’s in de leerlijn. 

Mijn boodschap en ik
Tijdens projectweken en themadagen hebben we ge-
werkt aan het thema ‘Mijn boodschap en ik’. Centraal 
stond de vraag ‘Hoe kom ik met mijn kleding over op 
een ander en welke boodschap wil ik afgeven?’. Er is 
met name aan bewustwording gewerkt. 
 

2.3 Havo/vwo/tto 
Door drs. H. Westerink, directeur havo/vwo/tto

 
Onderbouw havo/vwo/tto

In het jaar 2014-2015 is in de onderbouw hvt (havo, 
vwo, tto) in Apeldoorn hard gewerkt aan kwaliteits-
verbetering. Qua professionalisering werd ingezet op 
de scholing van docenten in het buitenland, het moni-
toren van de leerlingresultaten en de leerlingenzorg. 
Jaarthema was ‘Dare2Care!’. Concreet zijn programma’s 
opgezet voor talentenontwikkeling, mentoraat, 
burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. De 
onderbouw leverde een betekenisvolle bijdrage aan de 
verlenging van de titel ‘tto-seniorschool’.  

 
De opgave is om de bestaande resultaten vast te hou-
den en zo mogelijk te verbeteren. 

Bovenbouw havo
Voor de havobovenbouw was 2014-2015 een dyna-
misch cursusjaar. In 4 havo voerden we het Internati-
onal Business College (IBC) in. Daarnaast werkten we 
hard aan de implementatie van het International Art 
College (IAC) en International Science College (ISC) 
per cursusjaar 2015-2016. Dankbaar kijken we terug op 
de grote inzet van de collega’s om 20-80learning vorm 
te geven, aansluitend bij het thema ‘Doen! Havo!’. 
Daarnaast werkten we aan versterking van het men-
toraat. Voor het eerst startten we in 4 havo met een 
introductiedag en planden we vier mentormorgens. 
Dit was succesvol.

Afgezet tegen het landelijk gemiddelde waren de 
resultaten van onze leerlingen goed. Onze havo-afde-
ling kreeg zelfs het predicaat ‘topschool’. Toch werden 
onze doelen voor overgang en examenresultaten nog 
niet gehaald. Hier blijven we aan werken, samen met 
de onderbouwteams.

Bovenbouw vwo
‘De leerling aan zet’ was in het cursusjaar 2014-2015 
het motto. Dit werd vertaald in versterking van het 
mentoraat en de leerlingenzorg en in collegiale intervi-
sie rond didactiek. Enkele tientallen leerlingen namen 
deel aan excellentieprojecten binnen en buiten de 
school, waaronder het volgen van universitaire onder-
wijsmodules. In de tto-bovenbouw voerden we thema-
dagen in over persoonlijke ontwikkeling, zending en 
internationale verhoudingen. We zijn dankbaar dat het 
predicaat ‘tto-seniorschool’ weer voor vijf jaar is toege-
kend. Afgelopen cursusjaar hebben we ontwikkelingen 
voorbereid om ons vwo nog meer te laten aansluiten 
op de universiteit en de (internationale) samenleving.

2.4 Rijssen 
Door mevrouw D. Voortman, waarnemend directeur Rijssen 

Resultaten
De resultaten in het afgelopen jaar vielen tegen. Het 
gemiddelde examencijfer voor gl/tl en havo en het 
bovenbouwrendement van de havo lagen onder het 
landelijk gemiddelde. Omdat onze havo pas twee exa-
menjaren kent - in 2012 zijn we voor het eerst gestart 
met 4 havo - wordt er nog geen definitief oordeel op 
de kwaliteitskaart gegeven. Daar zijn drie examenjaren 
voor nodig. De afdeling realiseert zich dat deze trend 
zo spoedig mogelijk moet worden omgebogen. In de 
tweede helft van het jaar hebben we de examenre-
sultaten geëvalueerd en geanalyseerd en zijn diverse 
verbeterplannen opgesteld onder andere op het 
gebied van resultaatgericht werken. De focus van deze 
planning ligt op leerling- en resultaatgericht werken en 
het vergroten van de leskwaliteit. 

Mentoraat – coaching
In de komende jaren willen we het mentoraat verste-
vigen (tijd) en verdiepen (inhoud). We willen dichter 
bij het hart van de leerlingen komen, aanhaken bij hun 
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motivatie en drijfveren.  
Ook willen we leerlingen meer verantwoordelijk maken 
voor hun eigen leerproces. Het docententeam bereidt 
zich voor op deze omslag. In de tweede helft van het 
cursusjaar is een scholingstraject gestart met betrek-
king tot begeleidings- en coachingsvaardigheden. In 
het mentoraat is op kleine schaal geoefend met coa-
chingsgesprekken. 

Projecten
In de onderbouw realiseerden we het onderwijspro-
ject Globaland. Dit project is vakoverstijgend en richt 
zich op mondiale ontwikkelingsproblematiek. De 
leerlingen deden inhoudelijke kennis op en oefenden 
verschillende competenties, zoals zelfstandig werken, 
samenwerken in groepen, brainstormen, discussiëren, 
creatief denken en werken, keuzes maken en reflecte-
ren. Al met al was het een prachtig project met veel 
leerervaringen. 

Versterkt talenonderwijs
Het versterkt talenonderwijs in de vakken Duits en En-
gels is ons speerpunt voor de moderne vreemde talen. 
Voor Duits zijn de Goethe-diploma’s opnieuw met suc-
ces behaald (A1, A2, B1 ERK).

2.5 Uddel 
Door ing. R. Okken, locatiecoördinator Uddel

Kwaliteit
Vorig jaar scoorden we in het onderzoek van de onder-
wijsinspectie op alle onderdelen voldoende. Ook dit 
jaar konden we onze kwaliteit behouden. In de Keuze-
gids Middelbare Scholen is locatie Uddel ‘beste vmbo 
gt-school 2015’ van Gelderland. Landelijk behaalden 
we een gedeelde tweede plaats. We zien het als een 
bekroning van het vele werk dat collega’s en leerlingen 
hebben verricht, onder de zegen van de Heere. 

Afgelopen cursusjaar behaalden we een slagings-
percentage van 97,5% in de gl/tl-afdeling.

Coaching
Onze coaching van leerlingen is de pioniersfase voor-
bij. We gaan nu stabiliseren en verder uitdiepen. Naast 
‘contact’ en ‘voortgangsgesprekken’ is ‘verantwoor-
delijkheid’ een kernwoord. De inbreng van de leerling 
in het voortgangsgesprek begint te verschuiven. We 
zien dat het intensieve contact in de onderbouw tussen 
coach en leerling zich uitbetaalt in de bovenbouw. Via 
oplossingsgerichte gesprekstechnieken leert de leer-
ling meer en meer zelf zijn problemen te onderkennen, 
aan te pakken en, wel of niet met hulp van anderen, op 
te lossen.

Identiteit
Een positief voortvloeisel van coaching is dat we 
vroegtijdig signaleren wat er leeft onder ouders en 
leerlingen. Met de leerlingen hebben we stilgestaan bij 
pestgedrag, met vragen als ‘Wat is pesten eigenlijk?’, 
‘Hoe gebeurt dit?’, ‘Wat zegt Gods Woord hierover?’. 
Hierdoor kreeg de veiligheid een grotere plaats binnen 
onze locatie. Onder ouders bleek behoefte te bestaan 
om meer samen te werken rondom het thema ‘opvoe-
ding’. Hiervoor is een ouderpanel opgericht. 

Jubileumjaar
Dit jaar bestaat de locatie Uddel twintig jaar. Daarom 
investeren we extra in contacten met de Uddelse 
dorpsgemeenschap. De opbrengst van de maandag-
morgengelden willen we besteden aan instellingen 
die sterk afhankelijk zijn van giften en vrijwilligers. 
Daarnaast willen we onze leerlingen meer betrekken 
bij ouderen, minder begaafden en mensen die de ge-
brokenheid van de samenleving dagelijks ondervinden. 
Christelijk burgerschap in de volle zin van het woord.
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kunnen nemen over de eigen werksituatie;
• het samen met de onderwijsafdelingen optimaliseren-

van het proces van de beleids- en begrotingscyclus  
(BBC);

• het verder aanbrengen van energiezuinige verlichting;
• het verbouwen/aanpassen van lokalen, zodat ze voor 

meerdere groepen/klassen tegelijk kunnen worden 
ingezet;

• het aanbrengen van een warmte- en koude-isolerende 
dakbedekking op de derde verdieping in Apeldoorn;

• de implementatie van Foleta om de les- en taak- 
toedeling nauwkeurig in kaart te kunnen brengen.

 

Stafdiensten
Door C.J. Weststrate, locatiecoördinator Apeldoorn

 
Onze stafdiensten zetten zich in voor effectieve, klantge-
richte en beleidsrijke onderwijsondersteuning, in nauwe 
samenwerking met de onderwijsafdelingen. We kennen 
de volgende centrale diensten: personeel & organisatie, 
repro & mediatheek, informatisering & automatisering, 
roosterkamer, secretariaat, facilitaire zaken, financiën & 
leerlingenadministratie en control. Daarnaast zijn er de 
gebieden pr & communicatie, kwaliteitszorg en ict, die 
door drie staffunctionarissen worden vormgegeven. 

In het verslagjaar verbeterden we de samenwerking 
tussen onze diensten. Daardoor konden we processen 
effectiever inrichten en betrouwbare management-
informatie opleveren. Gezien veranderingen in de 
aansturing van de school, startten we een doordenking 
van de toekomstige rol van de diensten. Ook dachten 
we na over onderwijsvernieuwingen als inzet van 
digitale leermiddelen. Hoe kunnen we deze met de 
beschikbare (financiële) middelen, uitgaand van onze 
Bijbelse visie en als goed rentmeester realiseren? 

Werkzaamheden uit het afgelopen jaar waren onder 
andere:

• de uitbouw van integrale en professionele secretariële 
ondersteuning van bestuur en directie; 

• het ontwikkelen van een nieuw intranet, jfsg-weP, en 
de uitbouw daarvan tot een platform voor delen en 
samenwerken;

• het onderzoeken hoe de diensten door verdergaande 
automatisering kostenefficiënter kunnen werken;

•  de voorbereiding van de inzet van Aura online als 
opvolger van de klassieke Aura Windowsapplicatie voor 
het beheren van de mediatheek;

• de introductie van de vernieuwde gesprekkencyclus-
voor alle medewerkers, met nieuwe onderdelen als 
verantwoording, beoordeling en de ontwikkelde kern-
waardenwijzer;

•  de eerste aanzet voor de ontwikkeling van 
   ‘SlimmeTools’: het geven van informatie en inzicht aan 

medewerkers zodat ze met online tools meer regie  

3
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Pr & communicatie
Door mevr. B.G. van Asselt, coördinator pr & communicatie

‘Samen slimmer werken’ was het thema dat in het 
afgelopen jaar het meeste aandacht kreeg in de vorm van 
het bouwen van ons nieuwe jfsg-weP. Inmiddels werken 
de eerste collega’s samen binnen dit intranet. 

In het jaar 2015 hebben we voornamelijk gewerkt 
aan de realisatie van het jfsg-weP als vervanger van 
het personeelsweb. Vanuit de gedachte ‘Samen slim-
mer werken’ hebben we het jfsg-weP ontworpen. We 
wilden graag een plek waar alle benodigde informatie 
te vinden is. Dit intranet heeft dan ook een communi-
catiedeel waar alle informatie en al het nieuws vanuit 
de organisatie te vinden is. Daarnaast hebben we een 
samenwerkingsomgeving ontworpen, zodat het moge-
lijk is om samen aan documenten te werken, kennis te 
delen en thuis de bestanden te gebruiken. Het bouwen 
van het jfsg-weP heeft veel denkwerk en tijd gekost. 
Daarnaast gaven we veel aandacht aan de implemen-
tatie, omdat het jfsg-weP om een andere manier van 
werken en denken vraagt. Inmiddels werken de eerste 
teams en secties in deze nieuwe omgeving. 

Daarnaast hebben we ons vooral gericht op  
advisering op het gebied van communicatie, de  
werving van nieuwe leerlingen en de wensen voor  
het nieuwe schoolplan. 
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5.2. Klachten

cursusjaar 2012 · 2013 2013 · 2014 2015 · 2016

college van bestuur 2 0 0

klachtencommissie 1 0 0

commissie van beroep 0 0 0

   Onze leerlingen geven onze school  
   de onderstaande scores:

Apeldoorn 7,0

Rijssen 7,2

Uddel 7,5

landelijk gemiddelde 6,9

5.1. Tevredenheidsonderzoek
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Ontwikkeling leerlingaantallen
Het leerlingaantal is in het cursusjaar 2015-2016 afge-
nomen. Per 1 oktober 2015 waren er 2.656 leerlingen 
ingeschreven. Op 1 oktober 2014 waren dat er 2.688. 

 
Commissie Integriteit voortgezet onderwijs

De commissie heeft in 2015 geen meldingen ontvan-
gen en geen adviezen uitgebracht.

Kwaliteitszorg
Door mw. B.G. van Asselt, coördinator kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg kijken we naar het verleden en de toe-
komst. In dit jaarverslag kijken we naar de resultaten van 
het afgelopen jaar. Zo signaleren we wat er goed gaat en 
welke ontwikkelpunten er zijn. Op basis daarvan gaan 
we aan de slag om goed onderwijs aan te blijven bieden. 
Daar werken we elke dag aan. In dit hoofdstuk presenteren 
we enkele opbrengsten van het onderwijs op onze school. 

Het opbrengstenoordeel van de inspectie
Alle afdelingen van onze school voldoen aan de kwa-
liteitscriteria van de onderwijsinspectie. We vallen 
hiermee onder het basistoezicht. Op de site www.
onderwijsinspectie.nl is de opbrengstenkaart van elke 
vestiging te zien.  

Tevredenheid van de ouders/verzorgers en leerlingen
Onze school heeft opnieuw deelgenomen aan Ven-
sters voor Verantwoording. Scholen uit het hele land 
presenteren op dezelfde manier hun gegevens. De 
resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder 
onze leerlingen liggen boven het landelijk gemid-
delde. Het tevredenheidsonderzoek onder ouder(s) en 
verzorger(s) zal in 2016 afgenomen worden. Op de site 
www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten van het te-
vredenheidsonderzoek en veel andere schoolresultaten 
te raadplegen. 
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5.3. Examenresultaten 2015

Afdeling Slagings-
percentage

Landelijk
gemiddelde

vmbo - bl 100% 97,5%

vmbo - kl 97,7% 95,2%

vmbo - gl/tl Apeldoorn 98,5% 94,3%

vmbo - gl/tl Rijssen 97,8% 94,3%

vmbo - gl/tl Uddel 97,5% 94,3%

havo Apeldoorn 89,4% 87,4%

havo Rijssen 75,4% 87,4%

vwo 92,6% 92,3%
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Examenresultaten
Het slagingspercentage lag voor bijna alle afdelingen 
boven het landelijk gemiddelde.
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6.1. Ontwikkeling personeelsbestand
In fte (peildatum 1 oktober)    

cursusjaar 2012 2013 2014 2015

Totale formatie 260,2 265,4 259,6 247,5

6.2. Personeelsbestand
Per categorie (peildatum 1 oktober)

Categorie FTE Personen

College van bestuur 3,0 3

Directie 4,5 5

Onderwijzend personeel (op) 171,31 213

Onderwijsondersteunend personeel (oop) 67,67 88

Totaal aantal medewerkers 246,48 309*

* In het totaal is rekening gehouden met het feit dat drie medewerkers
   uit de categorie op en oop twee (deeltijd)functies vervullen.

6
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Personeel
Door J. Heres, lid college van bestuur

Onze medewerkers hebben dagelijks de mooie en tegelijk 
intensieve taak jonge mensen te onderwijzen en toe te 
rusten. In team- en sectieverband wordt interactief samen-
gewerkt om onze leerlingen het beste te geven. Meer dan 
driehonderd collega’s zetten zich hiervoor in.  

Personeelsbeleid
Blijvende persoonlijke ontwikkeling en resultaat-

gerichtheid zijn belangrijke uitgangspunten van ons 
personeelsbeleid, om ieders bijdrage aan de school te 
borgen. Voor het doorgeven van waarden en normen 
is voorbeeldgedrag doorslaggevend. Een gezonde 
wijze van werken vraagt om deelname aan scholing, 
kennisdeling, coaching, intervisie en supervisie. Meer-
dere collega’s studeren voor een master of een tweede 
bevoegdheid. In 2014-2015 maakten veertien mede-
werkers gebruik van de lerarenbeurs. 87% van onze 
docenten heeft een onderwijsbevoegdheid. In 2015 
is het entreerecht binnen de functiemix verder inge-
vuld. Zes docenten kregen een LD-functie. De interne 
JF-academie kreeg weer een extra impuls vanuit het 
landelijke ontwikkelproject ‘Professionele leergemeen-
schap’. Kennis en vaardigheden in de school worden 
hierbij op een natuurlijke manier gedeeld met collega’s.

In het verslagjaar voerden we de vernieuwde 
gesprekkencyclus in. Naast functieprofielen en compe-
tenties hebben de zes kernwaarden van onze school 
een prominente plaats in het functioneringsgesprek. 
Elke medewerker stelt ook zijn digitale portfolio samen. 
Hiermee anticiperen we ook op de invoering van het 
lerarenregister.

Personeelsbestand
Het personeelsbestand telde in 2015 in totaal 247,5 

fte. Dit betekent een daling ten opzichte van voorgaande 
jaren. Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door 
een lichte afname van het leerlingaantal. Daarnaast moest 
vanwege stijgende gemiddelde personeelskosten per me-
dewerker de formatie worden bijgesteld. Voor de komende 
jaren verwachten wij een verdere daling van het leerling-
aantal en de personeelsformatie.

In 2015 mocht één collega zijn 40-jarig onderwijsjubi-
leum gedenken. Zeven collega’s mochten hun 25-jarig en 
achttien collega’s hun 12,5-jarig Fruytierjubileum geden-
ken. Vier collega’s maakten gebruik van de pensioenrege-
ling. Daarnaast waren er enkele collega’s die hun loopbaan 
elders vervolgden of bewust kozen voor meer tijd in hun 
eigen gezin. Collega’s die hun gaven en talenten niet meer 
tot gewenste ontplooiing kunnen brengen in hun werk op 
school of toe zijn aan een nieuwe uitdaging, bieden wij 
externe begeleiding en coaching aan om over te stappen 
naar een werkkring buiten de school.

Ten aanzien van medewerkers die in aanmerking komen 
voor uitkeringen, worden trajecten opgezet om de weg 
naar passend werk te bespoedigen. Hiermee wordt het 
welzijn van betrokkenen bevorderd en worden de uitke-
ringslasten beperkt.

Hieronder volgen enkele cijfers over de ontwikkeling 
van ons personeelsbestand, de gemiddelde leeftijd en leef-
tijdsopbouw en de verhouding man/vrouw.
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6.3. Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde leeftijd

2012 38,7

2013 38,5

2014 39,1

2015 39,5

6.4. Leeftijdsopbouw in %

Leeftijdscategorie 2014 2015

15 tot 25 jaar 10,0 8,1

25 tot 35 jaar 29,4 32,2

35 tot 45 jaar 24,4 22,4

45 tot 55 jaar 22,8 23,9

55 tot 64 jaar 13,4 12,2

Ouder dan 65 jaar 0,0 1,2

6.6. Ziekteverzuimpercentages

2012 2013 2014 2015

Onderwijzend

personeel (op) 3,0 4,2 3,0 2,8

Onderwijsondersteunend 

personeel (oop) 4,3 3,3 3,0 4,5

Totaal personeel 3,2 4,0 3,0 3,2

6.7. Ziekmeldingsfrequenties

Categorie 2012 2013 2014 2015

Onderwijzend personeel (op) 1,4 1,2 1,1 1,2

Onderwijsondersteunend

personeel (oop) 1,0 0,9 0,8 0,9

6.5. Verdeling man/vrouw in % (personen)

Geslacht 2014 2015

Man 59,4 59,7

Vrouw 40,6 40,2
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Ziekteverzuim
Gezondheid is een gekregen goed. Meerdere col-

lega’s konden vanwege ziekte kortere of langere tijd 
hun werk niet verrichten. De school zet deskundige 
begeleiding in om de balans te vinden tussen rust voor 
herstel en beperking van het verzuim. De ziektever-
zuimcijfers van onze school liggen onder het landelijke 
gemiddelde. Via het personeelszorgadviesteam beste-
den we preventieve zorg aan medewerkers die draag-
kracht en draaglast tijdelijk niet goed in evenwicht kun-
nen krijgen. Deze begeleiding voorziet in een behoefte 
en heeft een positieve uitwerking.

Energie, werkdruk en werkbeleving
Toenemende intensiteit van het lesgeven en pas-

send onderwijs leiden tot veel aandacht voor werkdruk 
in de onderwijssector. Het is belangrijk de (menselijke) 
energie evenwichtig te beheren, om te hoge werkdruk 
te voorkomen. De beleving van werkdruk is tegelijk ook 
sterk persoonsafhankelijk. In 2015 bleef voor docenten 
het taakbeleid ongewijzigd. Wel zijn in vijf teams pilots 
gestart om ervaring op te doen met meer flexibiliteit in 
het taakbeleid. Het verantwoordelijkheidsgevoel van 
onze medewerkers is hoog. Dit is voor ons een extra 
reden om in situaties waarbij het werk te veel tijd of 
energie vergt, tijdig gezamenlijk keuzes te maken.

Arbo en veiligheid
Veilig werken en leren is ons uitgangspunt.

Hiertoe zijn een veiligheidscoördinator en preventie-
medewerkers opgeleid. Ook liggen actuele protocollen 
en draaiboeken klaar voor het geval zich onverhoopt 
incidenten voordoen. In 2015 hebben de BHV’ers 
hun kennis en vaardigheden door nascholing actueel 
gehouden. Verder zijn onaangekondigd ontruimings-
oefeningen gehouden. Behoudens enkele incidenten 
bij onder meer bewegingsonderwijs zijn in 2015 in de 
school geen ernstige ongevallen gebeurd.

Belangrijk is ook de sociale veiligheid. Hiervoor zet-
ten zich naast docenten ook conciërges, leerlingbege-
leiders en vertrouwenspersonen in.
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Financiën
Door J. Heres, lid college van bestuur

Vanuit onze identiteit investeren in mensen. Hiervoor kon 
in 2015 ruim € 22 miljoen worden ingezet. Middelen om 
onze leerlingen toe te rusten en te onderwijzen. Ook in 
2015 kon verder gewerkt worden aan kwaliteitsslagen 
op meerdere terreinen. Dit alles binnen een sluitende 
 financiële exploitatie. Net als in de afgelopen jaren zullen 
ook in de komende tijd ombuigingen noodzakelijk zijn  
om baten en lasten in evenwicht te houden.  

Algemeen middelenbeleid
Door de lumpsumbekostiging heeft de school 
 keuzemogelijkheden in de besteding van (financiële) 
middelen. Binnen de school is daartoe een beleids- 
en begrotingscyclus om goede en verantwoorde 
keuzes te maken. Vanuit het schoolplan wordt een 
koersbrief  ontwikkeld die het beleidskader vormt 
voor de  verschillende jaarplannen. Aan deze plannen 
worden  vervolgens financiële middelen (budgetten) 
 toegekend. Tijdens de uitvoering bewaken we de 
voortgang en wordt indien nodig bijgestuurd.  
Na afloop wordt over de bereikte effecten, resultaten 
en middelenbesteding verantwoording afgelegd.

7
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Passiva 31-12-2015 31-12-2014

Eigen
vermogen

Algemene
reserve  5.199  5.143 

Bestemmingsreserve 
privaat  433  431 

Bestemmingsfonds 
privaat

 57  76 

Totaal eigen
vermogen

 5.689  5.650 

 
Voorzieningen

 
 2.019 

  
1.749 

Kortlopende
schulden

 
2.677  2.787 

 
Totaal passiva

 

 10.385 

 

 10.186 

7.1. Balans
           alle bedragen (x €1000,-)

Activa 31-12-2015 31-12-2014

Vaste
acivia

Materiële
vaste activa  3.924  4.273

Totaal vaste
activa  3.924  4.273 

Vlottende
acivia

Voorraden  12  12 

Vorderingen  1.076  1.128 

Liquide
middelen  5.373  4.773 

Totaal
vlottende activa  6.461  5.913 
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Balans en exploitatierekening
Alle gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2015, 
die inmiddels is gecontroleerd door onze accountant. 
Hieronder is de balans en exploitatierekening 

 opgenomen. Het balanstotaal is in 2015 gestegen  
van € 10,2 naar € 10,4 miljoen. Het resultaat is dit jaar  
€ 39.000,- positief uitgekomen.
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7.2. Exploitatierekening 2015 en begroting 2016
           alle bedragen (x €1000,-)

  

Baten realisatie 2014 realisatie 2015 begroot 2015 verschil 2015 begroot 2016

3.1. Rijksbijdragen  18.928  19.672  19.282  390  19.356 

3.2. Overige overheidsbijdragen  1.916  2.050  1.770  280  1.866 

3.4. Baten werk in opdracht van derden  2  4  1  3  16 

3.5. Overige baten  634  357  577  -220  558 

Totaal baten  21.480  22.083  21.630  453  21.796 

Lasten

4.1. Personele lasten  18.043  18.049  17.531  518  17.670 

4.2. Afschrijvingen  1.182  1.156  1.193  -37  1.181 

4.3. Huisvestingslasten  1.043  931  979  -48  1.156 

4.4. Overige instellingslasten  2.043  1.973  1.969  4  1.816 

Totaal lasten  22.311  22.109  21.672  437  21.823 

Saldo baten en lasten  -831  -26  -43  16  -27 

5. Saldo fin. baten en lasten  90  65  94  -29  77 

Nettoresultaat  -741  39  51  -12  50 

Toelichting op de balans
De materiële vaste activa is afgenomen door bewuste 
keuzes om het investeringsvolume te beperken.  
Mede hierdoor zijn de liquide middelen toegenomen. 
Ook de toename van de voorzieningen leiden tot een 
stijging van de liquide middelen. De toename van de 
voorzieningen is onder meer het gevolg van wettelijke 
voorschriften en nieuwe cao-afspraken. Het positieve 
exploitatieresultaat zorgt voor een toename van het 
eigen vermogen.
 

Treasurybeleid
In het treasurybeleid is vastgelegd op welke wijze 
de liquide middelen worden beheerd. Conform de 
 richtlijnen voor beleggen en belenen worden alle 
 liquide middelen risicovrij zo optimaal mogelijk 
 uitgezet. Evenals in 2014 staan alle liquide middelen  
op een spaarrekening bij een grote bankinstellingen 
die voldoet aan de criteria.        
 

Toelichting op de verlies en winstrekening
Het jaar 2015 wordt in totaal met een positief resultaat 
van € 39.000,- afgesloten. Voor 2015 was een positief 
resultaat begroot van € 51.000,-. Na een jaar met een 

(naar verhouding) groot negatief resultaat  
(€ 741.000,-) is er in 2015 weer evenwicht bereikt 
 tussen de  inkomsten en de uitgaven. De school stelt 
zich ten doel om dit evenwicht in de toekomst te 
 continueren. Hieronder wordt per onderdeel ingegaan 
op ontwikkelingen die zijn weerslag hebben op de 
werkelijke baten en lasten. 

 
Rijksbijdragen

Voor de rijksbijdragen geldt dat er een positieve 
 afwijking van € 390.000,- is geconstateerd. Deze 
is grotendeels ontstaan door een hogere lumpsum 
 financiering voor de personele bekostiging  
(€ 280.000,-) door aanpassingen in de cao. Daarnaast is 
een hogere vergoeding ontvangen voor huisvesting en 
andere materiele kosten. Verder is er meer ontvangen 
voor de prestatiebox in vergelijking met de begroting.

Overige overheidsbijdragen
Voor de overige overheidsbijdragen is € 280.000,- 
meer ontvangen dan begroot. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door een hogere doorberekening aan de 
Eliëzer- en Obadjaschool (€ 125.000,-) voor het cluster 
4-onderwijs en een extra subsidie van het Europees 
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7.3. Financiële kengetallen periode 2013 . 2015 

Kengetallen
balans

Vergelijkbare
andere vo-

scholen 2012

2015 2014 2013

Liquiditeit
(vlottende activa incl. Voorraden

/ kortlopende schulden) 1,91 2,41 2,12 2,01

Liquiditeit
(vlottende activa excl. Voorraden

/ kortlopende schulden) 1,90 2,41 2,12 2,00

Solvabiliteit
(eigen vermogen excl. voorzieningen

/ totaal vermogen) 0,46 0,55 0,55 0,58

Solvabiliteit
(eigen vermogen incl. voorzieningen

/ totaal vermogen) 0,60 0,74 0,73 0,73

Weerstandsvermogen
(bestuursniveau; eigen vermogen  

/ totale baten)
27,00% 25,76% 26,31% 29,32%

Kapitalisatiefactor
(totaal vermogen / totale baten) 46,00% 46,89% 47,23% 50,45%

Rentabiliteit
(resultaat exclusief rente / totale baten uit 

gewone bedrijfsvoering) 0,09% -0,12% -3,87% -1,75%

% personele lasten versus totaal 77,73% 81,64% 80,87% 81,39%

% huisvestingslasten versus totaal 6,80% 4,21% 4,67% 4,39%

% materiële lasten versus totaal 15,47 14,15% 14,46% 14,22%
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Platform (€ 45.000,-). Daarnaast zijn extra subsidies 
ontvangen van de gemeente, het NWO en voor 
 vmbo-profielen.

Overige baten
De overige baten zijn € 221.000,- lager dan begroot. 
Hierin is de afboeking van de vordering op het 
 ministerie inzake de samenwerking met de Hoenderloo 
Groep verwerkt (€ 186.000,-). Daarnaast is er een 
 aantal kleine posten met een lagere opbrengst,  
zoals afstandsonderwijs en ouderbijdragen.

Personele lasten
De personele lasten zijn € 518.000,- hoger dan 
 begroot, wat grotendeels het gevolg is van 
 aanpassingen in de cao (€ 360.000,-) en een stijging 
van de voorziening WGA en WW (€ 142.000,-).

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot door  
een verlenging van de levensduur van een aantal   
ICT-  middelen en een lager investeringsniveau.

Huisvestingslasten
Door een terughoudend uitgavenpatroon ten aanzien 
van kleine inventaris is ongeveer € 30.000,- minder 

 uitgegeven dan begroot. Daarnaast is, mede  dankzij 
energiezuinige verlichting, € 20.000,- minder 
 uitgegeven aan energie.

Overige instellingslasten
Binnen de overige instellingslasten hebben  verschillende 
posten een overschrijding en andere een besparing ten 
opzichte van de begroting laten zien. Per saldo is het 
resultaat nagenoeg conform de begroting.

Financiële baten en lasten
Als gevolg van de rentedaling zijn de rentebaten  
€ 29.000,- achter gebleven bij de begroting.

Financiële kengetallen periode 2013-2015
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling  
van de financiële kengetallen weergegeven. 
De liquiditeit geeft een stijging te zien, als gevolg  
van een toename van de liquide middelen. 
De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen)  
is ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven.
Het weerstandsvermogen is licht gedaald als  
gevolg van een toename van de totale baten. 
Doordat de rentabiliteit dicht bij nul ligt, zijn de 
 veranderingen in de kengetallen ten opzichte  
van  voorgaand boekjaar niet substantieel.
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Algemeen en conclusies
Het positieve saldo is ten gunste van het eigen vermogen 
gebracht. De exploitatieperiode 2015 bestaat voor een 
deel uit het cursusjaar 2014-2015 en voor een deel uit het 
cursusjaar 2015-2016. Voor de interne sturing wordt een 
begroting per cursusjaar opgesteld voor de vereniging 
en voor de schoolexploitatie.
Uit de balans en bovenstaande kengetallen blijkt dat 
de financiële positie gezond is. De doorgevoerde 
 bezuinigingen hebben ertoe geleid dat het negatieve 
resultaat van 2014 kon worden omgebogen naar een 
positief resultaat in 2015. De meeste kengetallen staan, 
ten opzichte van 2014, op hetzelfde niveau. Door de 
resultaatverbetering is de rentabiliteit verbeterd.

Toekomstparagraaf
Ten behoeve van de strategische sturing wordt jaarlijks 
het (financiële) meerjaren perspectief  geactualiseerd. 
Hieruit blijkt dat de autonome kostenstijgingen 
( indexeringen en salaris anciënniteiten) niet volledig 
 opgevangen kunnen worden door de lumpsum-
bekostiging. Daarnaast zijn ook extra gelden nodig voor 
innovatie en doorontwikkeling van het onderwijs en het 
zorgaanbod. Dit betekent dat financiële ruimte gevonden 
moet worden in de komende begrotingen. Om deze 
ruimte te creëren zullen naast efficiencyslagen ook keuzes 
gemaakt moeten worden. Aan de hand van het nieuwe 
schoolplan 2016-2020 zullen deze keuzes per cursusjaar 
worden afgewogen.

30



7.4. Continuiteitsparagraaf

Kengetal
Stand 31 december 2015

2015 2016 2017 2018

Leerlingaantallen 2.663 2.609 2.573 2.551

Personele bezetting 
in fte

248,5 240,5 237,6 233,3

Directie en bestuur 6,9 6,9 6,9 6,8

OP (incl. teamleiding 
en directe onderwijs-

ondersteuning)
205,0 197,2 194,8 191,3

OOP - stafdiensten 36,6 36,4 35,9 35,2

v
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Continuïteitsparagraaf
In deze continuïteitsparagraaf wordt uitgegaan van de 
meerjarenbegroting die op 29 januari 2016 is vastgesteld 
door het college van bestuur. De raad van toezicht heeft 
de meerjarenbegroting goedgekeurd in de vergadering 
van 26 januari 2016. De meerjarenbegrotingen die 
per cursusjaar worden vastgesteld, zijn herrekend naar 
 kalenderjaar.
Kenmerkend voor een school is dat het overgrote deel 
van de baten afkomstig is van één subsidiegever:  
de  rijksoverheid. In het financieel meerjarenbeleid 
 anticiperen we op het beleid van de overheid, waarbij 
geen aanvullende netto bekostiging is te verwachten 
voor de toenemende kwaliteitseisen aan de scholen en 
de zogenaamde ‘stille’ bezuinigingen (onvoldoende 
compensatie voor prijsindex) onverminderd doorgaan. 
Om de baten en lasten voor de komende jaren in even-
wicht te houden en gelet op de verwachte risico’s, zullen 
daarom nieuwe bezuinigingen nodig zijn en wordt in het 
nieuwe meerjarenperspectief 2016 t/m 2021 uitgegaan 
van een vermindering van het personeelsbestand van  
8 fte in het komende jaar, oplopend tot 15 fte’s in 2018. 
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7.5. Balansen t/m 2018
          alle bedragen (x €1000,-)

Balans
Vaste activa

2015 2016 2017 2018

Materiële vaste activa 3.924 3.699 3.420 3.195

Vaste activa 3.924 3.699 3.420 3.195

Vlottende activa

Voorraden 12 11 11 11

Vorderingen 1.076 1.076 1.076 1.076

Liquide middelen 5.373 5.761 6.040 6.270

Vlottende activa 6.461 6.848 7.127 7.357

Totaal activa 10.385 10.547 10.547 10.552

Algemene reserve 5.199 5.289 5.334 5.393

Bestemmingsreserve 
privaat (vereniging) 433 409 392 375

Bestemmingsfonds 
privaat 57 42 42 42

Eigen vermogen 5.689 5.740 5.768 5.810

Personele
voorzieningen 1.000 1.287 1.530 1.650

Onderhouds-
voorzieningen 1.019 840 569 412

Voorzieningen 2.019 2.127 2.099 2.062

Kortlopende
schulden 2.677 2.680 2.680 2.680

Totaal passiva 10.385 10.547 10.547 10.552
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Toelichting op de balans tot en met 2018
Investeringsbeleid/Materiële vaste activa

Het beleid is erop gericht het investeringsvolume 
 verder te verlagen. Dit vertaalt zich in een afname  
van de materiële vaste activa.

Financieringsstructuur/Treasurybeleid 
De materiële vaste activa wordt gefinancierd met 
het eigen vermogen. De liquide middelen worden 
belegd conform de regels van de Regeling  Beleggen 
en  Belenen door instellingen voor onderwijs en 
 onderzoek.
Het beleid van minder investeren resulteert naar 
 verwachting in een toename van de liquide middelen.

Huisvesting/Voorziening groot onderhoud
Voor het meerjarige onderhoud van de school-
gebouwen wordt gewerkt met een periodiek 
 geactualiseerde onderhoudsplanning. Uitgangspunt  
is een duurzaam beheer van de gebouwen. 
In 2015 hebben er geen grootschalige verbouwingen 
of uitbreidingen plaatsgevonden.
Het huurcontract van het gebouw Musschenburgh  
is in 2015 voortgezet en loopt tot en met juli 2017.  
We verwachten dat op termijn de locatie 
 Musschenburgh wordt opgenomen in de  
hoofdlocatie Apeldoorn.
De locaties Uddel en Rijssen voldoen aan het huidige 
onderwijsaanbod en worden efficiënt ingezet.

Personeelsvoorzieningen
Deze voorzieningen betreffen de voorzieningen 
 WGA- en WW-uitkeringen, uitkeringen jubilea en 
persoons gebonden budget. De verwachting is dat de 
voorziening persoonsgebonden budget zal  toenemen, 
doordat personeelsleden een aantal  verlofuren   
kunnen sparen. Verder zal ook de voorziening  
WGA- en WW- uitkeringen toenemen doordat meer  
(ex-) personeelsleden in aanmerking komen voor  
een  dergelijke uitkering.

Hieronder volgen de balansen en exploitatie-
rekeningen van 2015 en de verwachtingen  
voor 2016 t/m 2018.
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7.6. Exploitatierekeningen t/m 2018

Staat / Raming van Baten en 
Lasten (x € 1.000)

Baten 2015 2016 2017 2018

Rijksbijdrage 19.672 19.356 19.331 19.235

Overige overheidsbijdragen  
en subsidies 2.050 1.866 2.004 1.982

Baten werk in opdracht  
van derden 4 16 5 5

Overige baten 357 558 580 577

Totaal baten 22.083 21.796 21.920 21.799

Lasten

Personeelslasten 18.049 17.670 17.813 17.724

Afschrijvingen 1.156 1.181 1.141 1.054

Huisvestingslasten 931 1.156 1.154 1.170

Overige lasten 1.973 1.816 1.846 1.866

Totaal lasten excl. fin. lasten 22.109 21.823 21.954 21.814

Saldo baten en lasten -26 -27 -34 -15

Financiële baten en lasten 65 77 63 56

Totaal resultaat 39 50 29 41
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Toelichting op de baten en lasten
De rijksbijdragen nemen af als gevolg van een dalend 
leerlingaantal. De overige overheidsbijdragen en 
subsidies nemen in 2016 tijdelijk af, door het  vervallen 
van de overgangsbekostiging van de Eliëzer- en 
 Obadjaschool. Deze afname wordt in de jaren 2017 
en 2018 gecompenseerd door een toename van de 
 gedeclareerde personele kosten aan deze school als 
gevolg van een groeiend aantal leerlingen van de 
 afdeling cluster 4.
De overige baten over 2015 zijn lager in vergelijking 
met de jaren 2016 t/m 2018. De personele lasten zullen 
vanaf 2016 -ondanks een lager aantal personeels leden- 
stabiliseren door indexering en salarisannuïteiten. 
De dotaties aan de voorziening groot onderhoud zijn 
gebaseerd op het actuele meerjarenonderhouds-
plan. In de dotaties aan deze voorziening is rekening 
 gehouden met indexeringen. 

Risico’s
In het jaarlijkse BBC-proces (beleids- en begrotings-
cyclus) worden risico’s en mogelijke overschrijdingen 
en besparingen geïnventariseerd, zowel voor de korte 
als voor de lange termijn. In het voortschrijdende 
meer jarenperspectief worden jaarlijks de financiële 
gevolgen van ontwikkelingen in leerlingprognoses, 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving en trends in 
baten- en lastenrealisatie periodiek in kaart gebracht. 
Op basis hiervan worden maatregelen ontwikkeld 
om duurzaam evenwicht te borgen. Bij het opmaken 
van de jaarrekening wordt per kalender- en cursusjaar 
 nagegaan in hoeverre de risico’s zijn opgetreden. 

De volgende risico’s kunnen in de komende jaren 
optreden: 

•   Rijksvergoeding (€ 150.000,-)
Zoals bekend is de school bijna volledig afhankelijk 
van de rijksbijdrage van de overheid. Deze rijksbij-
dragen worden gedurende het jaar bijgesteld. Het 
risico voor de school is kleiner dan 1% van de rijks-
vergoeding.

•   Personeel (3 fte = € 200.000,-)
Dankzij een grote inspanning van het personeel is  
het aantal fte’s in 2015 met 10 afgenomen ten  
opzichte van 2014. Voor de komende jaren is een 
 verdere  vermindering van de personeelsformatie 
 nodig. In het meerjarenperspectief 2016-2021  
wordt  rekening  gehouden met een afname van circa  
20 fte.  Uitgangspunt is dat dit via natuurlijk verloop  
zal  worden gerealiseerd.
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(x  € 1.000) 

Doorontwikkeling nieuwe 
 onderwijsvormen (bevordering 

 leercultuur en uitdagend onderwijs) 173

Lerende organisatie  
(ontwikkeling toepassingen voor 

samen slimmer werken) 81

Professionalisering docenten, 
schoolleiding, bestuur (persoonlijke 
ontwikkeling, uitwerking kernwaarden 

en opbrengstgericht werken) 221

(x  € 1.000) 

Maatschappelijke stage  
(alleen in 2014-2015) 76

Lerarenbeurzen 82

Visuele gehandicapten 10

•   Inkoopproces (€ 100.000,-)
In 2014-2015 is het inkoopproces verder 
 gecentraliseerd en geüniformeerd. Hiermee is een 
 efficiencyverbetering gerealiseerd. In de komende 
jaren zal het inkoopproces geautomatiseerd worden. 
Door deze automatiseringsslag kunnen budgetten 
meer proactief worden beheerd.

•   Investeringen (€ 50.000,-)
Om de investeringslast te drukken is in 2015 een daling 
van het investeringsniveau voor de komende jaren 
ingezet. Dit veroorzaakt een spanning met de ambitie 
om de school te voorzien van goede lesmaterialen en 
et ICT-component in het onderwijs uit te breiden.

Op grond van bovenstaande punten wordt het risico  
in de exploitatie geschat op € 500.000,-.

In 2015 zijn er bezuinigingen doorgevoerd, 
 waardoor de meeste risico’s niet of voor een deel 
zijn  opgetreden. De overschrijding van de  personele 
 bezetting ten opzichte van het formatieplan is 
 daardoor ook sterk afgenomen (van 10 naar 3 fte’s).  
De  afschrijvings-, huisvestings- en materiële lasten  
zijn door deze maatregelen ook binnen de  
begroting gebleven.

Overige subsidies en verantwoording 
In 2015 is circa € 475.000,- ontvangen aan subsidie 
ten behoeve van de prestatiebox. Met de gelden van 
de prestatiebox werd het reeds ingezette onderwijs-
kundige beleid in de school, om de kernvakken te 
versterken en het onderwijs te flexibiliseren en te 
 vernieuwen, ondersteunt. De gelden uit de regeling 
voor de prestatiebox zijn aangewend voor: 
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Samenwerking met derden en overig
Eliëzer- en Obadjaschool

De samenwerking met de Eliëzer- en Obadjaschool 
is in 2015 gecontinueerd. Zowel in de schooljaren 
 2014-2015 als in 2015-2016 worden de door te 
 berekenen kosten vastgesteld aan de hand van een 
detacheringsovereenkomst. De cluster 4-afdeling 
telde per 1 oktober 2015 120 leerlingen, verdeeld 
over 11 groepen. De benodigde formatie voor 
deze afdeling bedroeg 24,35 fte. De detacherings-
overeenkomsten worden per schooljaar vastge-
steld en de  totale  vergoeding voor de detachering 
bedraagt voor  2015-2016 circa € 1,46 miljoen 
(personele bekostiging) en circa € 198.000,- aan 
materiële/overige bekostiging.

Reformatorisch Samenwerkingsverband VO/VSO
In 2015 is er € 357.727,- aan subsidie ontvangen 
voor bekostiging lichte en zware ondersteuning. 
Hierin is ook begrepen de bekostiging voor rug-
zakleerlingen, die tot het schooljaar 2014-2015 
vergoed werd door het ministerie. Verder heeft het 
samenwerkingsverband voor het schooljaar 2015-
2016 € 18.400,- toegekend aan aanvragen voor 
cluster 3-leerlingen. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenis-
sen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk 
maken. 

Sponsoring
In 2015 is er geen sponsorgeld ontvangen. 

Slotopmerkingen
In de jaarrekening zijn de volgende voorgeschre-
ven bijlagen opgenomen:

•   Verbonden partijen
•   WNT
•   Overzicht accountantshonorarium  

(in de specificatie van de lasten)
•   Model G voor de verantwoording van  

aanvullende (geoormerkte) subsidies

Verder is circa € 49.000,- ontvangen voor prestatie-
subsidie voortijdig schoolverlaten. Deze subsidie is in 
2015 volledig besteed aan begeleiding van leerlingen 
door decanaat, loopbaanbegeleiders en mentoraat.
Verder is in 2015 nog ontvangen voor:
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