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Bestuursverslag 2018
Wat is er in grote lijnen gebeurd in 2018? Hoe ver zijn we op
weg? Wat moet er nog gebeuren? Om met dat laatste te
beginnen: nog heel veel! De missie van onze school is immers
zeer ambitieus:
"Elke
leerling is uniek: onze ambitie is om vernieuwend
onderwijs op maat aan te bieden. Onderwijs dat aansluit op de
leefwereld van de leerling".
M.a.w.: onderwijs op maat. En dat is niet mis! We zijn op weg en
maken stappen, maar we hebben ook nog een lange weg te
gaan. De missie van onze school is vertaald en geconcretiseerd
in het Schoolontwikkelingsplan 2016-2020. Elk jaar worden de
langere termijn doelstellingen uit dit plan vertaald naar concrete
doelstellingen
in
de
(team-)
jaarplannen.
Ons
Schoolontwikkelingsplan 2016-2020 bestaat uit 22 doelstellingen
en richtinggevende uitspraken. In dit bestuursverslag wordt per
doelstelling/richtinggevende uitspraak aangegeven wat de status
tot op heden is en wat eventuele vervolgstappen zullen zijn.
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1. Hoe ver zijn we op weg & wat moet er nog gebeuren?
Wij gaan merkbaar en zichtbaar in de lessen differentiëren naar niveau en tempo. In het Start
College wordt gewerkt met niveaugroepen binnen de klas. In de Brink wordt qua Vakcollege
in de beroepsvakken ten principale gewerkt met differentiatie naar niveau en tempo. Ca. 30
docenten geven in de onderbouw les volgens Doelgericht Leren. Tientallen leerlingen volgen
lessen op een hoger niveau en hebben examen gedaan in een vak op hoger niveau. Volgend
schooljaar breiden we de pilots Doelgericht Leren uit en stimuleren we dat leerlingen op een
hoger niveau een vak volgen en daarin examen doen.
Wij gaan beschikbare & proven gepersonaliseerde leermethoden voortvarend invoeren.
Helaas, geen voortgang: er zijn momenteel geen 'proven' gepersonaliseerde leermethoden
beschikbaar die we willen invoeren. De school stuurt niet langer aan op gepersonaliseerde
digitale lesmethoden. De ontwikkeling naar differentiatie zit in docenten en didactische
methoden als Doelgericht Leren.

‘’….ik dacht: waar ben ik nu weer in
verzeild?’’

Wij gaan doeltreffend passend onderwijs op maat vormgeven door invoering
'tussenvoorziening in house' 2017-2018. In 2018 hebben we Maatwerk en ons
ondersteuningsticket-systeem verder ontwikkeld. De effectuering van het SWV-beleid 'zo
regulier mogelijk' zal daadwerkelijk vanaf 2019/2020 zijn beslag krijgen.

(een uitspraak van een leerling)

Wij gaan het Maatwerkdiploma invoeren m.i.v. 2016-2017. In 2018 zijn diverse
maatwerkdiploma’s verstrekt aan leerlingen die op een hoger niveau examen hebben gedaan.
De verwachting is dat dit aantal in 2019 zal groeien.
Wij gaan de 'Leerlijn programmeren' VWO’ invoeren. Het ICT Lyceum staat en draait
bijzonder goed : veel en enthousiaste leerlingen, goede samenwerking met Stenden en
groeiende belangstelling vanuit de ICT-sector.
Wij gaan Mavo Techniek /Bèta Challenge invoeren. Is ingevoerd t/m leerjaar 3. In 2019 een
nieuw lokaal. In 2022 of zo mogelijk eerder TT als examenvak invoeren.
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Wij gaan nieuwe beroepsgerichte programma's in Vakcollege met extra keuzevakken
invoeren en aandacht geven aan systematische ontwikkeling beroepscompetenties. In 2018
zijn nog geen extra keuzevakken ingevoerd, maar is wel gestart met het ‘indalen’ van
keuzevakken in de onderbouw. Tevens volgen steeds meer leerlingen een beroepsvak op
een hoger niveau. Elk jaar bekijken wanneer en welke extra-keuzedelen worden aangeboden.

pestmeldingen gedaan die opgepakt zijn door mentoren of vertrouwenspersonen. Het
pestprotocol is met de MR geëvalueerd en op een aantal punten aangepast. In 2019 doen we
weer onderzoek naar o.a. de veiligheidsbeleving onder leerlingen. De uitkomsten hiervan zijn
bepalend voor vervolgmaatregelen.
Wij gaan een (boven-)gemiddelde leerling/ouder/medewerker tevredenheid realiseren. In
2018 blijkt uit de beschikbare tevredenheidsmetingen dat onze ouders/leerlingen nog niet
bovengemiddeld tevreden zijn. ‘Work in progress’.

Wij gaan verder met het doorontwikkelen van BPS, EP, Technasium, Junior Business School.
Ons Begaafdheidsprofiel heeft een ‘boost’ gekregen door Intermezzo (hoogbegaafde leerjaar
8 leerlingen en door het ICT Lyceum. Ons Technasium groeit. Economie & Ondernemen in
de onderbouw is en blijft wat klein, maar in de bovenbouw volle klassen.

Wij gaan op zoek naar nieuwe manieren om onze pc-identiteit te beleven en te delen. Naast
goede doelen-acties (voorbeelden: kersttruien-actie, benefietdiner, goede doelen markt etc.)
hebben we in 2018 een hele bijzondere Passion-achtige paasviering gehad.

Wij gaan nieuwe leerroutes onderzoeken en wanneer gewenst invoeren. Na de invoering van
Intermezzo en het ICT lyceum maken we nu qua leerroutes even pas op de plaats. Voor de
toekomst wordt nagedacht over nieuwe keuzevakken als ‘slimme technologie’ en
procestechnologie en mogelijk een BB-Intermezzo variant.

Wij gaan doelgericht werken aan professionele ontwikkeling van zichzelf /team en/sectie (en
leggen dit vast in POP's, team en sectieplannen), met name op het gebied van onderwijs op
maat en bekwaam worden in de 5 rollen van de docent. Er vindt een scala van
ontwikkelingsactiviteiten plaats: collegiale visitatie, lesbezoeken, scholings-bijeenkomsten,
Lesson Study, werkbijeenkomsten professionele ruimte etc. In 2018 is de aanzet gegeven tot
een Professioneel Statuut met als kern ‘ruimte geven en ruimte pakken’ door docenten
rondom onderwijskundige plannen.

Wij gaan stoppen met opleidingsprogramma's/vakken welke te klein worden. Is in 2018 niet
aan de orde, gezien de leerlingaantallen. Mede in relatie tot de krimp zullen we elk jaar
moeten evalueren welke leerroutes rendabel blijven.
Wij gaan actief beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten, agressie, geweld
en seksuele intimidatie voeren en we creëren een veilig schoolklimaat. In 2018 is gewerkt met
het TOPS-programma in het Vakcollege: dit programma is gericht op leren (zorgvuldig)
omgaan met anderen/jezelf.
Tevens zijn er sociale
"……het is wel irritant dat je iedere
mediatrainingen gegeven en
keer u moet zeggen!"
zijn er theatervoorstellingen
geweest rondom o.a. pesten.
(een uitspraak van een leerling)
Er zijn een aantal formele

Wij gaan ondernemend gedrag van iedereen (medewerkers, leerlingen) vragen, waarderen
en faciliteren. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen komen op onze school tot bloei en maken
we waar. Een schitterend voorbeeld van intern ondernemerschap is het traject Doelgericht
Leren wat door docenten voor docenten wordt gedragen. Veel ondernemend gedrag is
zichtbaar bij bepaalde secties rondom de ontwikkeling van hun vak of vormen van
intercollegiale consultatie waarin collega’s leren van elkaar. En laten we vooral de diverse
projecten niet vergeten die door collega’s zijn gestart in het kader van onderwijs. Voor de
nabije toekomst denken we en hopen we ondernemend gedrag van iedereen verder te
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bevorderen door meer ruimte en participatie in de vaststelling van jaarplannen voor teams en
secties.
Wij gaan focussen op resultaten en afspraak = afspraak. In wat we doen en ondernemen,
nemen we onze verantwoordelijkheid en spreken elkaar daarop aan. Door middel van
periodieke bespreking van de jaarplannen in de sectorleidingen, sectoren en staf, proberen
we aandacht te krijgen en te behouden op de afgesproken doelstellingen (inclusief
verantwoordelijkheid nemen en aanspreken).
Voor de toekomst zullen we als schoolleiding dit systematischer en consequenter moeten
gaan doen.

‘De school is wel gezellig maar voor de
rest, tja het is een normale school wel

Wij gaan win/win samenwerkingsconstructies onderzoeken met andere scholen i.v.m. krimp.
De diverse scholen in Emmen hebben een convenant rondom BB/KB-opleidingsprofielen
afgesproken en zijn met elkaar in gesprek over de krimp en dragen de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid rondom het handhaven van een ruim opleidingsaanbod in de regio. In
2018 kwam geen enkele opleidingsrichting in de regio gevarenzone. Op termijn dreigen een
aantal technische opleidingsrichting door o.a. de krimp wel in de gevarenzone te raken. In het
Regioplan Sterk Techniek hebben de 5 VO scholen, DC en bedrijfsleven een plan ontwikkeld
om dit te voorkomen. In 2018 is verder onderzoek gedaan naar gemeenschappelijke
praktijkruimtes tussen VO, MBO en HBO, maar dat heeft niets opgeleverd.

goede leraren enzo en leuke pauzes’
(een uitspraak van een leerling)

We gaan de 'zwakke; schakels in onze ketenpartners (m.n. basisonderwijs en OPDC)
versterken. In 2018 is er een stevige samenwerking ontstaan tussen het Hondsrug College
en Viviani die vorm krijgt door gemeenschappelijke projecten als o.a. het ontwikkelen van een
OntdekLab, verkennen van BB Intermezzo en de voorbereiding van een pilot rondom
integratie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Het zogenaamde PO/VO-overleg is
gecontinueerd. Een blijvend punt van aandacht in de toekomst is de ‘opwaartse druk van
ouders’ en ‘weerstand tegen speciaal onderwijs, dat leidt tot aantoonbare verkeerde plaatsing
van leerlingen. Wat betreft het OPDC: na enige stagnatie in de besluitvormingsprocessen, is
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uiteindelijk in 2018 de uitwerking van het SWV-beleid 'zo regulier mogelijk' weer opgepakt wat
uiteindelijk zal resulteren (2020/2021) in een kleiner OPDC en een soepele en flexibelere
doorstroom van leerlingen met gedragsproblematiek tussen SWV en regulier.
Wij gaan gebruik maken van de 'tijdelijke schil' en verloop-stimulering als personeelsreductie
aan de orde is. Door de goede instroom van leerlingen in 2018 en de reductie-maatregelen in
2017 is dit niet aan de orde geweest. Per jaar wordt in het kader van de formatieplanning
bekeken wat er moet gebeuren. Vormen van gerichte verloopstimulering en individuele
regelingen kunnen aan de orde komen als dit nodig mocht blijken.
Wij gaan een plan van '3 naar 2' gebouwen ontwikkelen (uitvoering > 2025). In het kader van
voortschrijdend denken gaan we dit plan nog niet maken. In 2018 is het besluit genomen om,
binnen de mogelijkheden die we hebben, te voorkomen dat we van 3 naar 2 gebouwen gaan
om de eenvoudige reden dat we dan geen brugklasgebouw meer kunnen handhaven, wat o.i.
averechts zou gaan werken op de wervingskracht van de school.
Wij gaan zowel fors investeren als kosten reduceren om zowel onze ambities te realiseren als
om de kosten/baten van Hondsrug College in balans te krijgen. Door de bezuinigingsoperatie
in 2017 is in 2018 een duurzaam sluitende exploitatie mogelijk geworden, met behoud van
investeringsruimte. Zie verder de financiële jaarrekening.

‘Hier hebben ze een andere kijk op de
klok, want voor hen (docenten) zijn 50
minuten samen 1 uur. Vreemd… ‘
(een uitspraak van een leerling)
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2. Kwaliteit
Qua onderwijsprestaties presteren we als Hondsrug College conform of boven de externe
normen. Bijgaand het Onderwijsresultaten-overzicht VO 2019. Uit dit overzicht blijkt dat het
Hondsrug College op alle onderwijsresultaten van de laatste 3 jaar voldoende scoort.
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Kwaliteitszorg
Bij het Hondsrug College gebruiken we als basis voor onze kwaliteitszorg 14 meetbare
indicatoren & normstellingen die stuk voor stuk maar ook in zijn totaliteit iets zeggen over de
kwaliteit bij onze school.
In wisselende frequenties worden deze indicatoren gemeten, teruggekoppeld naar de
verschillende actoren, aldaar besproken/geëvalueerd, waarna er verbeteringsplannen dienen
te worden gemaakt.
Per kwaliteitsindicator is er een ‘aanstuurder’ aangesteld, die ervoor zorgt dat het proces van
meten, terugkoppelen, evalueren en verbeteren tijdig in gang wordt gezet en wordt afgemaakt.

Kwaliteitsindicatoren

Meetinstrument

Normstelling

Leeropbrengsten
per
onderwijskundige
eenheid:
1. Onderbouwrendement
2. Bovenbouwrendement
3. Gem. examencijfer
4. Verschil SE - CE
5. Percentage geslaagde leerlingen
De kwaliteit van de lessen

CumLaude

‘Voldoende’
vlgs. toetsingskader OI

(Collegiale)
Visitaties (5 rollen)
CumLaude

Gemiddeld voldoende

Min. gemiddeld t.o.v.
benchmark
Min. gemiddeld t.o.v.
benchmark
100% navolging PTO

Realisatie onderwijstijd per leerjaar
Percentage Voortijdig SchoolVerlaters (VSV)

Enquetes
Kwaliteitscholen
Enquetes
Kwaliteitscholen
Check cijferinvoer versus
PTO
Afd Planning
Duo

Medewerkerstevredenheid

Enquetes Kwaliteitsscholen

Realisatie SOP/jaarplannen

SOP
Jaarplannen
Teachers Channel
Actueel vaksectieplan per
sectie conform leidraad
Collegiale visitatie SWV
Enquetes Kwaliteitscholen

Gemiddeld rapportcijfer per vak per leraar per klas
% voldoendes per vak per leraar per klas.
Gemiddeld CE-cijfer per vak per leraar
Verschil gemiddeld SE- en CE-cijfer (SE-CE) per
vak per leraar
Algemene tevredenheid van ouders

Klachten
Klachten worden binnen het Hondsrug College via de lijn mentor/docentàteamleider/zorg
coördinatoràmanagementteam behandeld. Klachten worden in overleg voor het overgrote
gedeelte opgelost op docent/ mentor of teamleidersniveau. Daarnaast is in elk gebouw van
het Hondsrug College een vertrouwenspersoon aanwezig , welke hiervoor opgeleid en
gecertificeerd is. Medewerkers of leerlingen kunnen bij hen terecht voor problemen of
klachten. Met elkaar wordt dan een plan van aanpak besproken en een vervolgstap
afgesproken.

Algemene tevredenheid van leerlingen
Navolging PTO

Het Hondsrug College kent een eigen klachtenregeling die op de website is gepubliceerd. Het
Hondsrug College maakt gebruik van de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk
Onderwijs. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen klachten indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het bestuur of het personeel. Er is
1 formele klacht ingediend bij een externe klachten-instantie, die inmiddels ongegrond is
verklaard. Het Hondsrug College kent een externe vertrouwenspersoon voor leerlingen,
ouders en personeel. Jaarlijks wordt er een analyse gemaakt van de klachten die
binnenkomen. Deze analyse maakt onderdeel uit van het kwaliteitszorgsysteem. De analyse
en de te nemen maatregelen komen aan de orde in de Planning en Control gesprekken.

Gesprekkencyclus
Vakwerkplannen
Passend onderwijs/ondersteuning
Schoolveiligheid
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Voldoen aan onderwijstijd
Onder gemiddeld % VSVers
Min. gemiddeld t.o.v.
benchmark
80% realisatie doelstelling
Uitvoering conform cyclus
Elke sectie heeft een
vakwerkplan
Oordeel ‘voldoende’
Min. gemiddeld t.o.v.
benchmark

3. Personeel
Professionalisering.
Goed onderwijs staat of valt met goede docenten. Alle docenten hebben in de eerste helft van
het schooljaar 2018-2019 eigen doelstellingen geformuleerd m.b.t. het eigen onderwijs en er
zijn voortgangsgesprekken gevoerd. In 2018 is gewerkt met de ‘5 rollen van de leraar’ als
basis voor lesbezoeken en nabespreking door/met de teamleider. Op verschillende plekken
wordt er gewerkt met collegiale consultatie. Onze interne docent-coach heeft diverse eigen
docenten begeleid in beter lesgeven/klassenmanagement. Als opleidingsschool hebben we
vele LIO’s en stagiaires en beginnende docenten begeleid in hun professionele ontwikkeling.
Er zijn diverse inhouse trainingen/ workshops geweest rondom onderwijs. Diverse collega’s
zitten in een opleidingstraject om hun bevoegdheid te halen en veel collega’s hebben hun
bevoegdheid gehaald in dit jaar. Een flink aantal docenten neemt deel aan professionele
leergemeenschappen. Vermeldingswaardig is ook het proces rondom Doelgericht Leren. De
invoering van dit didactische concept gebeurt in hoge mate door en voor docenten. Eind 2018
is er een professioneel statuut vastgesteld met als kernthema ‘ruimte bieden en vragen’
rondom onderwijskundig beleid in de school.
Tekortvakken
Tot op heden slagen we er nog steeds in om bevoegde en bekwame docenten te vinden voor
vacatures. Maar we maken ons wel zorgen voor de toekomst. In dit verband hebben we het
initiatief genomen om op regionaal of provinciaal niveau samenwerking tussen VO’s en MBO’s
rondom werving en uitwisseling personeel te realiseren. We hopen dat dit in 2019 zichtbaar
wordt in een vorm van een mobiliteitsbureau o.i.d.

‘De conciërge en alle anderen
staan altijd voor je klaar’.
(een uitspraak van een leerling)
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is bovengemiddeld bij onze school. Wat opvalt aan onze verzuimgegevens
is dat er sprake is van relatief veel langverzuim, veelal veroorzaakt door niet-werkgebonden
redenen. Als school spannen we ons in om waar mogelijk de re-integratie te versnellen.

(Voortschrijdend) Verzuimpercentage 2018
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Personeelsbezetting naar leeftijd en M/V
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4. Organisatie & bestuur & stakeholders
Organisatie en Bestuur
Het Hondsrug College, met statutaire zetel te Emmen, is een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid onder de naam Stichting Hondsrug College te Emmen en staat onder
nummer 04074794 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen. De stichting
heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de school. Sinds 1-3-2016 vormen de
heren Bossenbroek en Mulder het College van Bestuur. Samen met de andere leden van het
managementteam is het College verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van de school.
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur en is werkgever voor de
bestuurders en staat het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
De scholengemeenschap heeft tevens een MR, waarin zowel personeel, ouders als leerlingen
betrokken zijn bij het beleid van de school en verantwoording wordt afgelegd over de genomen
besluiten.
De code Goed Onderwijsbestuur is bij het Hondsrug College van toepassing. Als school
voldoen wij aan alle criteria van deze code (verantwoording van beleid, medezeggenschap
binnen de school, tegengaan van belangenverstrengeling jaarverslag, de klachtenregeling,
klokkenluidersregeling etc.).
In het kader van verantwoording afleggen neemt het Hondsrug College deel aan Vensters
voor Verantwoording.
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Stakeholders
Wij hechten waarde aan een goede dialoog met de verschillende stakeholders in het
onderwijsproces. Met ouders en leerlingen, via de MR, leerlingenraad, klankbordgroepen en
tijdens thematische ouderavonden. Met alle collega’s via team- en sectorvergaderingen, MR
en personeelsbijeenkomsten.
De samenwerking en overleg met de andere scholen in Emmen (PO, VO, MBO en HBO) is
constructief en op bepaalde terreinen zelfs intensief, denk aan:
- Samenwerking met Stenden inzake technasium en ict lyceum
- Internationale taalklassen en gemeenschappelijk Stageburo
- Gemeenschappelijk ontwikkeling Mavo Techniek met Esdal College
- Diverse projecten tussen Drenthe College en Hondsrug College
- De ontwikkeling van een Regioplan Sterk Techniek
- Ontwikkeling pilot Jeugdzorg/Passend Onderwijs en het OntdekLab met Viviani.

Samenwerkingsverband
De stichting is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe, dat
verantwoordelijk is voor een samenhangende zorgvoorziening voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Drenthe. Dit samenwerkingsverband heeft ook een
centrale dienst ingesteld, die de rechtspersoon is van het OPDC. Alle scholen voor voortgezet
onderwijs participeren in dit samenwerkingsverband en zijn samen verantwoordelijk voor de
bijzondere zorgleerlingen die onderwijs krijgen aangeboden vanuit het OPDC. De
eindverantwoordelijken (of gemandateerde) van genoemde scholen voor voortgezet
onderwijs vertegenwoordigen de betreffende scholen in dit samenwerkingsverband.

De afstemming met de lokale overheid is gericht op thema’s als huisvesting, VSV en
veiligheid, jeugdzorg en passend onderwijs. De connectie jeugdzorg versus scholen is een
zorgpunt en een punt van overleg in 2018. In 2018 is tussen de lokale overheid en de 4 VO’s
een Lokale Educatieve Agenda vastgesteld met als centrale thema’s:
• Doorgaande leer- en ontwikkellijnen (PO, VO, MBO, HBO, universiteit)
• In de regio een breed onderwijsaanbod met voldoende keuzemogelijkheden voor
jongeren
• Onderwijs afgestemd op de arbeidsmarkt en op maatschappelijke ontwikkelingen
• Passend Onderwijs en passende begeleiding voor jongeren
Eind 2018 is het periodieke overleg wethouder en 4 VO’s uitgebreid met deelname van het
MBO. Een volgende stap is dat er vanaf 2019/2020 jaarlijks een regionaal overleg worden
gevoerd tussen VO’s, MBO, gemeente en werkgeversorganisaties over (in eerste instantie)
de in- door- en uitstroom van leerlingaantallen in technische opleidingsrichtingen van
vmbo/mbo versus de arbeidsmarktontwikkeling. O.i. heeft deze regio een intensievere
regionale regievorming rondom onderwijs en arbeidsmarkt nodig en daar werken wij naar toe.

‘Met mijn mentor kan ik goed
opschieten, je kan je geheimen kwijt
(als je die hebt) en ze legt goed uit’.
(een uitspraak van een leerling)
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5. Financiën
5.1 Gevoerd financieel beleid
Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien
van de beheersing van zowel de personele als van de materiële kosten volledig bij het
schoolbestuur komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen
nemen, is een gezonde financiële situatie, evenals een goed werkende Planning & Control
van groot belang. Er wordt gewerkt met een (meerjaren)begroting op stichtingsniveau die een
periode van 5 jaren bestrijkt. Deze begroting is taakstellend en het College van Bestuur is
verantwoordelijk voor deze taakstelling. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht over de financiële stand van zaken.
5.2 Financiële verantwoording en situatie op balansdatum
De samenstelling van de jaarrekening 2018 heeft plaatsgevonden conform de richtlijnen die
zijn uitgevaardigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en die mede
zijn gebaseerd op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Op sommige punten wijken de
OC&W-richtlijnen af of zijn er aanvullende richtlijnen vanwege de specifieke eisen die de
verslaggeving van onderwijsinstellingen vergt. Het jaarverslag kent een verplichte indeling op
voorschrift van OC&W. De bestemmingsreserves zijn onderverdeeld in publieke en private
reserves en zijn gevormd voor specifieke doelen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van het
project renovatie en uitbreiding de Es wordt gedekt uit de bestemmingsreserve huisvesting.
Deze bedraagt per ultimo 2018 na onttrekking ca. € 1,6 mln.
Aangezien de financiële baten en lasten zijn gedaald naar een niveau die per saldo de nullijn
benadert vind er geen toerekening meer plaats aan het publieke vermogen en het private
vermogen.
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen. De voorziening
“duurzame inzetbaarheid” is gevormd voor spaaruren in het kader van de regeling LBP
(levensfase bewust personeelsbeleid). Personeelsleden kunnen binnen deze regeling ervoor
kiezen om de 50 uren per FTE geheel of gedeeltelijke sparen.
Het beleid blijft erop gericht om de schoolexploitatie structureel sluitend te houden. Een
strakke begrotingsdiscipline en sturing op beschikbare middelen is daarbij van groot belang.
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5.3. Analyse financieel resultaat
Het financieel resultaat over 2018 laat een positief saldo zien van ruim € 56.000. In het
financiële jaarverslag wordt in detail toegelicht wat de oorzaken zijn van dit resultaat. In de
begroting was een overschot geraamd van € 65.600 en het tekort in 2017 bedroeg € 218.000.
Er is dus t.o.v. 2017 sprake van een positieve ontwikkeling en het resultaat ligt in de lijn met
de begroting. De maatregelen die n.a.v. de forse tekorten over de jaren 2015 en 2016 zijn
uitgevaardigd hebben dus resultaat gehad. We zijn er echter nog niet. Nog steeds is de
verhouding tussen personele lasten en bekostiging ongunstig en ook de kosten van onze
leermiddelen (als ‘ict’-school) zijn nog steeds hoger dan de vergoeding vanuit de overheid.
De rente-inkomsten die tot voor kort een structureel onderdeel van onze jaarlijkse exploitatie
vormden zijn nog steeds extreem laag. In 2017 is dus een eerste stap gezet om weer in balans
te komen en de verwachting is dat deze trend, gezien alle maatregelen die zijn uitgevaardigd,
ook in de komende jaren zal worden voortgezet waarbij vanzelfsprekend ook rekening is
gehouden met de financiële effecten van minder leerlingen door de demografische krimp.

Staat van baten en lasten over 2018

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten
Totaal baten

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

16.760.897

16.218.148

0

0

16.360.959
0

932.378

652.423

834.475

17.693.275

16.870.571

17.195.434

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

13.888.681

13.497.812

13.984.824

4.2

Afschrijvingen

719.644

750.000

717.517

4.3

Huisvestingslasten

846.532

779.591

777.079

4.4

Overige lasten

2.188.937

1.777.600

1.947.635

Totaal lasten

17.643.794

16.805.003

17.427.055

49.481

65.568

-231.621

6.915

0

13.493

Netto resultaat

56.396

65.568

-218.128

Totaal resultaat

56.396

65.568

-218.128

Saldo baten en lasten
5
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Realisatie

Financiële baten en lasten

Baten
De “Rijksbijdragen OCW” vallen 3,3% hoger uit dan begroot. De personele lumpsum stijgt met
2,8% en dient volledig ter dekking van de gestegen loonkosten. De materiële lumpsum viel
3% hoger uit. Ook de overige baten laten een aanzienlijke stijging zien die met name kan
worden toegeschreven aan de subsidie “technisch vmbo” van ruim € 150.000. De “Overige
baten” zijn € 287.000 hoger dan was begroot. Wel met de kanttekening dat de helft van dit
bedrag, betrekking hebbende op kantine en werkweken, ook hogere uitgaven laten zien
waardoor het effect voor de exploitatie redelijk neutraal is. De andere helft heeft betrekking
op hogere bijdragen inzake detachering personeel en eenmalige projectmatige bijdragen.

(ruwe) schatting € 75.000 negatief. Aan de voorziening duurzame inzetbaarheid is in 2018
€ 72.000 gedoteerd om de gespaarde uren die in dit kader zijn aangegeven af te dekken.
Onder de personele lasten zijn ook verantwoord de afdrachten aan het OPDC. De afdracht
was ten opzichte van de begroting € 36.000 lager. De uitgaven voor nascholing vielen
€ 98.000 lager uit dan begroot.

Lasten
Personele lasten
De totale personele lasten vallen 2,9% hoger uit dan was begroot maar zoals eerder
aangegeven wordt dit voor het overgrote deel gecompenseerd vanuit een hogere lumpsum
vergoeding. De gunstige aanmelding van nieuwe leerlingen (boven onze prognose) heeft op
de personele inzet/kosten over de laatste 5 maanden van 2018 een negatieve invloed gehad
aangezien deze bekostiging pas geëffectueerd wordt vanaf het nieuwe kalenderjaar. Het
ziekteverzuimpercentage is onveranderd hoog. Het gemiddeld percentage over het jaar 2018
bedroeg 6,6% (correspondeert met een bedrag van € 870.000 aan loonkosten). Iets lager dan
in 2017 maar nog steeds ruim boven het gemiddelde van de sector VO: ruim 5%. Voor
vervanging wordt naast inzet eigen personeel, veelal gebruikt gemaakt van uitzendbureaus.
De meerkosten ten opzichte van de begroting zijn € 255.000 en kunnen dus nagenoeg volledig
worden toegeschreven aan de vervanging. Het restant van de vervanging wordt intern
ingevuld. Hiermee gaat naar schatting een bedrag gepaard van € 350.000 in de vorm van
uitbreidingen en spaaruren. Vanuit het risicofonds en het UWV wordt ter compensatie een
vergoeding ontvangen van bijna € 230.000. Het verschil, een bedrag van naar schatting bijna
€ 400.000, komt ten laste van de schoolexploitatie. De formatieve inzet liep ook in 2018
redelijk goed in de pas met de begroting. Fricties en knelpunten bleven binnen de perken. Het
saldo op de totale personele exploitatie binnen het Hondsrug College bedroeg in 2018 naar

Deze school is heel leuk, alleen
jammer van dat vele huiswerk
(een uitspraak van een leerling)
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Afschrijvingen
De afschrijvingslasten ontstaan vanuit de door de stichting gedane investeringen in
gebouwen, ICT, boeken/iPad’s en meubilair/inventaris. De afschrijvingslasten over 2018 zijn
€ 30.000 lager dan was begroot. Een deel van de geplande ICT en inventaris investeringen
vielen gunstiger uit. Daarentegen is voor een bedrag van € 150.000 geïnvesteerd in het kader
van technisch VMBO. Deze investering wordt volledig afgedekt door de hiervoor verstrekte
rijkssubsidie.

5.4 Treasury- en financieringsbeleid
Beleggingen
Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is in verband met in het
verleden ontstane problemen bij onderwijsinstellingen een nadere instructie gegeven, waarbij
onderwijsinstellingen slechts risicomijdende beleggingen mogen doen, dit ter voorkoming van
financiële en continuïteitsproblemen. Bij de keuze van beleggingen wordt aan de gestelde
voorwaarden voldaan. Het afgelopen jaar is een nieuw treasury statuut opgesteld. In het
treasury statuut is het beleid opgenomen m.b.t. beleggingen, waarbij soort, omvang en looptijd
nader wordt geregeld, en waarbij rekening wordt gehouden met de meest recente regeling
van het Ministerie van OC&W inzake “Beleggen en Belenen”. De geldmiddelen van de
stichting zijn weggezet op spaarrekeningen. Door de structureel lage tarieven op de
rentemarkt zijn de opbrengsten vanuit de spaartegoeden gedaald tot een zeer laag niveau.
Het gemiddeld rendement in 2018 bedroeg nog slechts gemiddeld 0,15%. Alternatieven
binnen de criteria die de regeling beleggen en belenen aangeeft zijn er simpelweg niet. Ten
opzichte van 2017 is de rente op de spaartegoeden nog verder gedaald met € 6.500 tot amper
€ 7.000 in 2018.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 67.000 hoger uitgevallen dan was begroot. De onderhoudskosten
waren € 45.000 hoger, de huur van de noodlokalen € 13.000 en de schoonmaak € 20.000.
De energiekosten lieten een voordeel zien t.o.v. de begroting. De hogere huurkosten worden
veroorzaakt doordat de huurtermijn van de noodlokalen in tegenstelling tot de inschatting voor
de begroting ook na 1 augustus 2018 is gecontinueerd i.v.m. de gunstige leerlingen
aanmelding.
Overige instellingslasten
De post overige instellingslasten kent een groot aantal deelposten die in 3 categorieën worden
onderverdeeld. Het totale negatieve verschil t.o.v. de begroting bedraagt € 346.000 (36%) die
voor een aanzienlijk deel, € 100.000, herleid kunnen worden naar hogere inkomsten (kantine
en werkweken). De belangrijkste verschillen betreffen: overschrijding kosten PR € 22.000,
onkostenvergoeding RVT € 24.000, studie- en beroepskeuze € 32.000, vaksecties € 75.000
en (digitaal) lesmateriaal € 80.000. Daarnaast zijn niet begrote kosten verantwoord in 2018
voor het 25 jarig jubileum € 75.000 en uitvoering The Passion € 19.000. Uitgaven inzake klein
inventaris, drukwerk, telefoon en ICT vielen lager uit.

Investeringen en financieringsbeleid
Het beleid van de scholengemeenschap met betrekking tot investeringen is erop gericht, dat
herinvesteringen worden ingepast in het geformuleerde beleid met betrekking tot afschrijving
van duurzame activa en dat investeringen die te maken hebben met noodzakelijke of
gewenste verbeteringen van de infrastructuur/ gebouwen zo mogelijk gefinancierd worden
door de overheid.
Indien uit oogpunt van de kwaliteit van het onderwijs, in het bijzonder de kwaliteit van onze
scholengemeenschap en de uitstraling daarvan naar de directe omgeving, het noodzakelijk is
om zelf te investeren in de infrastructuur dan is het beleid erop gericht te investeren door te
onttrekken aan eigen fondsen en tijdelijk het weerstandsvermogen hiervoor aan te spreken.
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6

Financiële ontwikkelingen en overige financiële informatie

6.1 Kengetallen
In bijgaand overzicht staan gegevens over het vermogens- en budgetbeheer en zijn de
belangrijkste financiële kengetallen weergegeven. Alle kengetallen voldoen aan de
minimumnorm /signaleringsgrens, die daaraan door OCW zijn gesteld.

VERMOGENS-, BUDGETBEHEER en KENGETALLEN
Hondsrug College
I Vermogensbeheer

sector VO

Solvabiliteit
signaleringsgrens
berekening solvabiliteit
Ruimte solvabiliteit t.o.v. ondergrens

Financiële ruimte
A. Aanwezig kapitaal
B. Benodigd kapitaal

20%
73%

€
€

€ 1.658.701
€ 6.022.675
€ 4.363.974

KF in €
4.861.227
4.348.169

% van TB/ KF
27%
25%

Financiële ruimte
€
513.058
financiele ruimte na toepassing ondergrens
€ solvabiliteit
513.058

II Budgetbeheer
1. Exploitatiebegroting
begroot exploitatieresultaat 2018
begroot exploitatieresultaat 2019
begroot exploitatieresultaat 2020
begroot exploitatieresultaat 2021
begroot exploitatieresultaat 2022
2. Liquiditeitsbegroting
stand liquide middelen 2018
saldo inkomsten - uitgaven 2019
saldo inkomsten - uitgaven 2020
saldo inkomsten - uitgaven 2021
saldo inkomsten - uitgaven 2022
toe-/ afname liquide middelen

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

saldo
56.396
188.952
152.137474.421610.254saldo
4.234.634
181.405
33.437293.841476.648622.521-

€
€
€
€
€

Ontwikkeling totale lasten
t.o.v. totale baten

III Kengetallen

cumulatief
56.396
245.348
93.212
381.210991.464-

cumulatief
4.234.634
€ 4.416.039
€ 4.382.602
€ 4.088.762
€ 3.612.113

1. Financiële kengetallen
kapitalisatiefactor
solvabiliteit 1
solvabiliteit 2
liquiditeit (current ratio)
weerstandsvermogen
rentabiliteit
begrote rentabiliteit

signalering
25%
< 30%
< 30%
0,5 - 1,5
10% -40%
0,0%

2. Exploitatiekengetallen
rijksbijdragen / totale baten
overige overheidsbijdragen / totale baten
overige baten/ totale baten
personeelslasten/ totale baten
materiële lasten/ totale baten
totale lasten/ totale baten

benchmark
90,9%
3,1%
6,0%
82,7%
18,9%
101,5%

2015
40%
75%
78%
2,68
40%
-4,3%
-0,7%

2015
95,1%
0,1%
4,8%
83,7%
21,1%
104,8%

2016
35%
75%
78%
2,53
36%
-2,8%
2,0%

2016
94,1%
0,0%
5,9%
82,3%
20,7%
103,0%

2017
33%
74%
78%
2,34
35%
-1,3%
-1,7%

2017
95,1%
0,0%
4,9%
81,3%
20,0%
101,3%

2018
34%
73%
77%
2,31
34%
0,3%
0,4%

2018
94,7%
0,0%
5,3%
78,5%
21,2%
99,7%

3. FTE-leerling ratio's
teldatum 1 oktober
FTE totaal
FTE OP

2015
2016
2017
2018
1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017
181,00
181,00
183,00
179,97
138,00
140,00
138,00
137,33

totaal leerlingen
leerling- FTE ratio
leerling- FTE OP ratio
baten per leerling (excl. financiële baten)
lasten per leerling (excl. financiële lasten)
index baten per leerling
index lasten per leerling

2.064
11,40
14,96
€ 7.975
€ 8.358
102,0
103,9

2.070
11,44
14,79
€ 8.269
€ 8.521
105,7
105,9

2.052
11,21
14,87
€ 8.380
€ 8.493
107,2
105,6

2.028
11,27
14,77
€ 8.724
€ 8.700
111,6
108,1

106,0%
105,0%
104,0%
103,0%
102,0%
101,0%
100,0%
99,0%
98,0%
97,0%
2015

2015

2016

20%

2017

2018

2017

2018

lln - fte OP

Baten en lasten per leerling
€ 9.000
€ 8.800
€ 8.600
€ 8.400
€ 8.200
€ 8.000
€ 7.800
€ 7.600
€ 7.400
€ 7.200
€ 7.000

2016

2017

baten per lln

2015
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%

2016

0,00

2017

Solvabiliteit 1

bl a uwe l i jn: bovengrens , rood: ondergrens , geel : mi ddenwa a rde, gri js : ui tkoms t
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1,00

0%

Kapitalisatiefactor

2015

2,00

40%
2016

0%

2018

3,00

60%

10%

2018

2018

lasten per lln

Meerjarenbegroting

2015
80%

20%

2016

lln - fte

2015

30%

2017

16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00

kengetallen zijn exclusief vervanging verzuim

2015
40%

2016

Leerling FTE-ratio

2018

2017

Liquiditeit

2018

2015
60%
40%
2016

2016

0%

2017

Rentabiliteit

20%

2018

€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
€€ 100.000€ 200.000€ 300.000€ 400.000€ 500.000€ 600.000-

2019

2020

2021

2022

2017

Weerstandsvermogen PO

exploitatie

liquiditeit

6.2 Weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor.
Door het Hondsrug College wordt jaarlijks de ontwikkeling van de algemene reserve en
fondsen kritisch bezien en wordt nagegaan of en in welke mate het vermogen op peil is om
tegenvallers op te vangen. Ook wordt gelet op de eigen vermogenspositie in relatie tot de
vastgelegde activa en aangegane verplichtingen. Het beleid is erop gericht om de
vermogenspositie in balans te brengen met de noodzaak om tegenvallers en risico’s te
kunnen opvangen en daarmee de toekomst van de instelling blijvend te garanderen. Tevens
wordt het noodzakelijk geacht dat de investeringen in gebouwen, inventaris en overige activa
worden gefinancierd met eigen vermogen om de jaarlijkse exploitatie niet of zo gering mogelijk
te belasten met rente en aflossingskosten.
Volgens de financiële cijfers en bijbehorende kengetallen is het weerstandsvermogen van de
instelling (zonder rekening te houden met de MVA) per ultimo 2018 34% (was 35% in 2015).
Een weerstandsvermogen dient in stand te worden houden ten behoeve van de risico’s die
verband houden met personele verplichtingen, fluctuaties in leerlingenaantallen, gewenste
investeringen in gebouwen en inventaris, organisatorische zaken en in de kwaliteit van het
onderwijs in brede zin. Risico-inventarisatie geeft aan dat het noodzakelijke percentage
weerstandsvermogen niet onder 15% mag liggen.

Scores per 31-12-2018

Werkelijk

Signaalwaarde

Vermogensbeheer
1

Kapitalisatiefactor

34%

25%

2

Weerstandsvermogen

34%

10% < WV < 40%

3

Solvabiliteit

73%

30,0%

Budgetbeheer
1

Rentabiliteit

0,3%

0% < R < 5%

2.

Liquiditeit (current ratio)

2,31

0,5 < Liq < 1,5

De kapitalisatiefactor, ontstaan vanuit de opdracht die de commissie Don heeft gekregen van
het ministerie van OC&W om onderzoek te doen naar de financieringsstructuren en financiële
risico’s van onderwijsinstellingen, dient feitelijk ter vervanging van het kengetal
weerstandsvermogen en heeft als doel om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn
kapitaal al dan niet efficiënt benut. De signaleringsgrens voor de stichting bedraagt 24%. Een
percentage boven deze grens duidt op een inefficiënte benutting van kapitaal. Er is in dat
geval ruimte om meer vermogen in te zetten t.b.v. de normale bedrijfsvoering.
De kapitalisatiefactor voor de stichting bedraagt voor het jaar 2018 34%. Er is sprake van een
overschrijding van de signaleringsgrens met 9%. De financiële ruimte bedraagt per ultimo
2018 € 513.000. De verwachting bestaat dat dit bedrag in de komende jaren zal worden
aangewend om de terugloop van rijksbijdragen (ten gevolge van leerlingendaling) en de
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exploitatietekorten, die hierdoor zullen ontstaan, alsmede noodzakelijke investeringen mee af
te dekken.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het "eigen vermogen" en het totale vermogen.
Het geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om te voldoen aan de totale schulden. De
waarde van dit kengetal is ultimo 2018 berekend op 73%. Dit is ruim boven de signaalwaarde
(het minimum) van 30%.

“Onze dochter laat zien wat ze kan als ze
een docent heeft waar ze een goede click
mee heeft.”

Rentabiliteit
De rentabiliteit wordt bepaald door het “resultaat uit gewone bedrijfsvoering” te delen door het
totaal aan baten. In non-profit organisaties wordt de rentabiliteit ook wel het
begrotingsoverschot genoemd (of het begrotingstekort bij een negatief exploitatieresultaat).
De norm is vastgesteld op 0%. Er wordt gestreefd naar een volledig evenwicht tussen de
jaarlijkse baten en lasten. De rentabiliteit in 2018 bedroeg
0,3%. Er was een rentabiliteit begroot van 0,4%.

(een uitspraak van een ouder)

Liquiditeit
Liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting op korte termijn aan haar verplichtingen, zoals
kortlopende schulden, maar ook betalingen salarissen en bekostiging investeringen, kan
voldoen. De liquiditeit per ultimo 2018 bedraagt 2,31. De voor onderwijsinstellingen
gehanteerde norm bevindt zich tussen 0,5 en 1,5.
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6.Continuïteit en risico’s
GEGEVENS JAARREKENINGEN en BEGROTINGEN 2017 t/m 2022

6.1 Meerjarenperspectief
De meerjarenprognose laat zien dat bij ongewijzigd beleid medio 2020 de kosten en baten
van de school uit balans dreigen te raken. E.e.a. heeft te maken met verwachte
kostenstijgingen, de vereenvoudigde bekostiging en leerlingendaling door de demografische
krimp.

Hondsrug College
1. Activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

6.2 Beleid:
Uiteraard voeren we een beleid om deze toekomstige kosten en baten in balans te houden.
Waar mogelijk gaan we kostenbesparingen realiseren (inkoop, verlaging verzuim, vermijden
te kleine klassen etc.). In diverse gremia proberen we de negatieve gevolgen van de
toekomstige vereenvoudiging bekostiging voor onze school te minimaliseren. Om de
verwachte leerlingendaling door demografische krimp te minimaliseren, is ons schoolbeleid
gericht op het realiseren van een ruim, uitdagend en aantrekkelijk opleidingsaanbod in
combinatie met ‘onderwijs op maat’, welke onze wervingskracht versterkt en ons
marktaandeel versterkt. Qua organisatie en personeel en huisvesting zullen we tijdig gaan
meebewegen als er minder leerlingen komen. Door een jaarlijkse geactualiseerde
leerlingenprognose houden we zicht op ontwikkeling van leerlingenaantallen. Door een
jaarlijkse geactualiseerde meerjaren formatieplanning gaan we tijdig anticiperen op
noodzakelijke ingrepen en maatregelen in de formatie en in de ‘tijdelijke schil’ om flexibiliteit
te houden in de formatie. Eventuele selectieve toepassing van individuele verloopstimulering
(om kwantitatieve en kwalitatieve fricties in de formatie nu en in de toekomst op te lossen) zijn
niet uitgesloten. In samenwerking met de andere VO-scholen zoeken we een
gemeenschappelijke benadering van de krimp-effecten, met als streefdoel om het
opleidingspalet in Emmen e.o. zo breed als mogelijk te houden (zoals het BB/KB-convenant).
Indien dit niet mogelijk is, dan is saneren van bepaalde opleidingsprogramma’s welke te
klein/te duur zijn, mogelijk aan de orde.

begroting

2018
jaarrekening
3.832.931
3.832.931

2019
begroting
3.759.248
3.759.248

2020
begroting
3.614.403
3.614.403

2021
begroting
3.432.678
3.432.678

2022
begroting
3.297.927
3.297.927

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

102.988
4.055.908
4.158.895

225.939
4.234.634
4.460.573

250.000
4.416.039
4.666.039

275.000
4.382.602
4.657.602

275.000
4.088.762
4.363.762

275.000
3.612.113
3.887.113

Totale Activa
waarvan gebouwen en terreinen

8.053.694
2.294.292

8.293.504
2.207.210

8.425.287
2.120.128

8.272.005
2.033.046

7.796.439
1.945.964

7.185.040
1.858.882

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

5.966.279
313.691
1.773.724

6.022.675
340.842
1.929.987

6.212.000
342.287
1.871.000

6.059.863
341.142
1.871.000

5.585.442
339.997
1.871.000

4.975.188
338.852
1.871.000

Totale Passiva
waarvan bestemmingsreserve privaat

8.053.694
1.225.067

8.293.504
1.225.067

8.425.287
1.225.067

8.272.005
1.225.067

7.796.439
1.225.067

7.185.040
1.225.067

2017
jaarrekening
16.360.959
834.475

2018
begroting
jaarrekening
16.218.148 16.760.897
652.423
932.378

2019
begroting
16.765.667
728.056

2020
begroting
16.233.331
723.952

2021
begroting
15.792.880
719.229

2022
begroting
15.862.330
723.952

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.
3.5 Overige baten
totaal baten

17.195.434

16.870.571

17.693.275

17.493.723

16.957.283

16.512.109

16.586.282

4. Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

13.984.824
717.517
777.079
1.947.635

13.497.812
750.000
779.591
1.777.600

13.888.681
719.644
846.532
2.188.937

13.995.089
723.683
752.233
1.833.765

13.828.151
754.845
755.158
1.771.265

13.712.106
756.725
752.133
1.765.565

13.915.387
789.751
720.133
1.771.265

totaal lasten

17.427.055

16.805.003

17.643.794

17.304.771

17.109.419

16.986.530

17.196.536

65.568

49.481

188.952

152.137-

474.421-

610.254-

13.493
13.493

-

6.915
6.915

-

-

-

-

218.128-

65.568

56.396

188.952

152.137-

474.421-

610.254-

Saldo baten en lasten
5. Financiële baten en lasten
financiële baten

Netto resultaat
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2017
jaarrekening
3.894.799
3.894.799

231.621-

6.3 Risicoparagraaf
Om de 4 jaar laat het Hondsrug College door een externe deskundige een risicoanalyse
maken op basis van het INK-model voor onderwijsorganisaties. Op alle onderdelen uit dit
model zijn de risico’s voor het Hondsrug College in kaart gebracht, beoordeeld en van een
waardering voorzien, met het volgende resultaat:

2.

3.

De sociale partners spreken soms zaken af in de CAO die kostenverhogend
werken, maar die niet gecompenseerd worden door OCW. Voorbeeld: het nieuwe
CAO-artikel over lestijdvermindering.
Vanaf 2017 is de demografische krimp merkbaar geworden in het VO. Op basis van
de leerlingenprognose van het Planningsverband laat bijgaande grafiek zien wat
deze krimp kan gaan betekenen voor het Hondsrug College. In onze prognoses
houden we rekening met een realistisch, pessimistisch en optimistisch scenario.
Zoals het plaatje laat zien is de krimp op termijn onvermijdelijk en is er ook
behoorlijke onzekerheid rondom de mate van daling van leerlingaantallen bij onze
school. Het goede nieuws is dat de instroom van nieuwe leerlingen in 2018 verliep
volgens het optimistische scenario!. En overigens ook in 2019 (en het is juist dat die
rode lijn eigenlijk groen moet zijn).
Scenario's'leerlingontwikkeling'
2100%
2000%

As#tel'

1900%
1800%
1700%

7.4

T.o.v. 2013 is het risicoprofiel 2018 veel groener geworden. Desondanks dienen we rekening
te houden met nog steeds forse risico’s. Om e.e.a. wat concreter te maken, hieronder een
paar risico’s waar we (af en toe) van wakker liggen:
1. Als het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging bekostiging’ doorgaat, werkt dit erg nadelig
uit voor het Hondsrug College (ca. 4 ton minder bekostiging).

1600%
1500%
vlgs%begro2ng%
op2mis2sch%scenario%
pessimis2sch%scenario%
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2015%
2064%

2016%
2070%
2070%
2070%

2017%
2050%
2050%
2050%

2018%
1987%
2010%
1940%

2019%
1911%
1980%
1850%

2020%
1838%
1930%
1770%

2021%
1777%
1890%
1690%

6.4 Risicobereidheid:
De krimp, en dus op termijn minder leerlingen, is onvermijdelijk, op zich redelijk voorspelbaar
en dus beheersbaar. Door een passende strategie kan de schade beperkt blijven en wordt de
continuïteit van de school niet in gevaar gebracht. Hoe de concurrentie en ons marktaandeel
zich zal ontwikkelen, is onzeker en onvoorspelbaar. Alhoewel ons marktaandeel afgelopen
jaren iets is gestegen, geeft dit geen garantie voor de toekomst. Een merkbare/plotselinge
daling in ons marktaandeel veroorzaakt de nodige personele en financiële problematiek maar
is wel oplosbaar en zal niet de continuïteit van de school in gevaar brengen.

Ondanks alle bovengenoemde risico’s is onze financiële positie (nu en in de nabije toekomst)
gezond. Bijgaande kengetallen zijn afgeleid van de meerjarenbegroting en laten ondanks de
per saldo geprognotiseerde verliezen in de komende jaren een beeld zien dat wel minder
wordt maar zich nog steeds ruim binnen de signaleringsgrenzen bevindt.
Gelet op de gezonde financiële positie van de stichting ziet het College van Bestuur de
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

KENGETALLEN 2018 - 2021
Hondsrug College
Kapitalisatiefactor

Kengetallen
1. Financiële kengetallen
kapitalisatiefactor
solvabiliteit 1
solvabiliteit 2
liquiditeit (current ratio)
weerstandsvermogen
rentabiliteit

signalering
25%
< 30%
< 30%
0,5 - 1,5
10% - 40%
0,0%

2018
34%
73%
77%
2,31
34%
0,3%

2019
36%
74%
78%
2,49
36%
1,1%

2020
37%
73%
77%
2,49
36%
-0,9%

2021
35%
72%
76%
2,33
34%
-2,9%

2. Exploitatiekengetallen
rijksbijdragen / totale baten
overige overheidsbijdragen / totale baten
overige baten/ totale baten
personeelslasten/ totale baten
materiële lasten/ totale baten
totale lasten/ totale baten

benchmark
90,9%
3,1%
6,0%
82,7%
18,9%
101,5%

2018
94,7%
5,3%
78,5%
21,2%
99,7%

2019
95,8%
4,2%
80,0%
18,9%
98,9%

2020
95,7%
4,3%
81,5%
19,4%
100,9%

2021
95,6%
4,4%
83,0%
19,8%
102,9%

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteit 1
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2018

2019

2020

2018

2021

3,00

4%

2,50

3%

1%

1,50

0%

1,00

-1%

0,50

-2%

0,00

-3%

2018

totaal leerlingen (op basis prognose 1.1.17)
leerling- FTE ratio
leerling- FTE OP ratio
baten per leerling (excl. financiële baten)
lasten per leerling (excl. financiële lasten)
index baten per leerling
index lasten per leerling

179,97
137,33

171,00
132,00

168,00
129,00

165,00
128,00

2.028
11,27
14,77
€ 8.724
€ 8.700
100
100

2.014
11,78
15,26
€ 8.686
€ 8.592
99,6
98,8

1.985
11,82
15,39
€ 8.543
€ 8.619
97,9
99,1

1.963
11,90
15,34
€ 8.412
€ 8.653
96,4
99,5

2021

2%

2,00

1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020

2020

Rentabiliteit

Liquiditeit

3. FTE-leerling ratio's
teldatum 1 oktober
FTE totaal
FTE OP

2019

2019

2020

2021

2018

2020

2021

-4%

Weerstandsvermogen PO
50%

2019

Leerling - FTE ratio
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00

40%
30%
20%

10%

2018

0%
2018

2019

2020

2021

2019
lln - FTE

2020

2021

lln - FTE OP

kengetallen zijn exclusief vervanging inzake verzuim; de cijfers voor de jaren 2019 ev zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2019 - 2023; in werkelijkheid zullen de leerlingenaantallen hoger/lager uit gaan vallen.
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6.5 Bestuursverklaring inzake interne beheersing
Binnen de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van interne beheersmaatregelen, zoals de
administratieve organisatie, de planning & control-cyclus en de interne controle. Deze interne
beheersmaatregelen, zijn bepalend voor de mate van beheersing en sturing. Het
budgetbewakingssysteem dat in 2017 is geïntroduceerd en dat is bedoeld om meer grip te
krijgen op de benutting en inzet van de deelbudgetten, is in 2018 verder uitgerold. Deels heeft
dit al geleid tot een betere bewaking van met name de materiële uitgaven, voor een ander
deel vergt het wat meer tijd om deze verandering overal te doen landen. Periodiek worden
naast de gebruikelijke overzichten aan College van Bestuur en Raad van Toezicht ook
financiële rapportages beschikbaar gesteld aan de budgethouders. Deze ontwikkeling is een
belangrijke stap in de goede richting om de beheersing van de budgetten te verbeteren. Er
blijft echter altijd een verdergaande uitdaging om de gewenste ontwikkelingsprocessen zo
goed als mogelijk als projecten te leiden en te beheersen. De wijze van formatieplanning/beheer is qua stuurinformatie en control ook op een aantal punten versterkt. Het
College van Bestuur maakt zelf risicoanalyses en neemt maatregelen om deze risico’s te
voorkomen of te beheersen en stemt dit af met de Raad van Toezicht. De interne beheersing
van de processen binnen de stichting is primair de verantwoordelijkheid van het College van
Bestuur en wordt gerealiseerd via de planning & control cyclus. Het totale stelsel van
planvorming, verantwoording, evaluatie, functiescheidingen, autorisaties en andere
maatregelen en procedures ondersteunt het College van Bestuur bij het beheersen van de
processen. Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het
niveau van interne beheersing en de naleving ervan vanuit het MT plaats. Het College van
Bestuur is dan ook van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan
het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de stichting.

‘Wel een goede school
maar, soms, moeten de
leraren wat beter op letten’.
(een uitspraak van een leerling)
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7. Last but not least!
Bescherming privacy
In 2018 zijn wij ‘AVG-proof’ geworden. M.a.w.: er is een groot scala van maatregelen
(protocollen, aanstelling AVG-functionaris, trainingen, ‘soft tokens’ etc.) ingevoerd om te
voldoen aan de AVG-regelgeving. In 2018 hebben we 1x een melding van een datalek gedaan
naar de Autoriteit Persoonsgegevens (en betrokkenen) i.v.m. het misbruiken van een
wachtwoord.

Ouders en leerlingen merken het, wat o.a. te merken valt in onze instroom van nieuwe
leerlingen. Dat ‘Hondsrug-gevoel’ slaat ook op ons vermogen om te innoveren, wat merkbaar
is o.a. in de nieuwe opleidingsrichtingen die we ontwikkelen, met de wijze waarop wij Passend
Onderwijs vormgeven of bijvoorbeeld Doelgericht Leren. En zo kunnen we nog veel andere
zaken benoemen! Om het allerbelangrijkste maar eens kort samen te vatten: wij zijn er trots
op om te mogen werken bij een school als het Hondsrug College!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ Duurzaamheid
In 2018 is er geïnvesteerd in nieuwe CV-meet- en regeltechniek in de Marke, met als doel
lagere energiekosten. Samen met de gemeente Emmen zijn we in 2018 gestart met een
traject rondom plaatsing zonnepanelen, welke inmiddels in 2019 zijn geplaatst op de Marke.
Als school participeren we in het restwarmte-project van het Emtech-terrein: we verwachten
dat in 2019 hierover een besluit zal vallen. In 2018 is er een energiescan afgenomen: e.e.a.
heeft als resultaat dat in 2019 er in elk gebouw een vorm van energiemonitoring komt die
moet leiden tot energiebesparing.

Gerald Bossenbroek, Rolf Mulder
Dit verslag is vormgegeven door Rianne van der Schoor en Lieke Verlaat uit KB3B.
Toppers!

Als laatste misschien wel het allerbelangrijkste!
Zo’n jaarverslag als dit is een wat zakelijk opsomming over van alles en nog wat. Maar al snel
kan in dit soort verslagging het allerbelangrijkste over het hoofd worden gezien en dat is dat
goed onderwijs staat of valt met de inzet van alle collega’s bij het Hondsrug College. Zoals
valt te lezen maken wij als school stappen in de goede richting. En dat is te danken aan alle
mannen en vrouwen die werken bij onze school. Sommigen onder ons hebben het over het
‘Hondsrug’-gevoel. Dat is een wat onbestemde term, maar het duidt in ieder geval op een
bepaalde sfeer van zorg voor leerlingen en voor elkaar. Nieuwelingen bij onze school merken
dat ook op: collegialiteit en elkaar helpen. Gasten merken het: een ongedwongen en prettige
ontvangst en omgang.

‘Oh ja wees nooit bang dat je te
laat komt. Het valt altijd wel mee’

(een uitspraak van een leerling)

26

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018
Inleiding
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is het jaarlijks verantwoordingsdocument. Daarin
legt de RvT uit wat zij in het verstreken jaar heeft ondernomen in het kader van de aan haar
opgedragen taken. Deze taken hebben naast een wettelijke basis ook steeds meer het
kenmerk van een maatschappelijke invulling.

De Raad kent een tweetal commissies. De auditcommissie wordt gevormd door mevrouw
M.B. Visser, de heer C.J. Netjes en de heer K.R. Koopstra. De remuneratiecommissie bestaat
uit mevrouw C.B. Franken en de heer H.G.Idema
In 2018 is besloten het aantal leden van de Raad tijdelijk uit te breiden naar zeven om redenen
van continuïteit en inwerkperiode vanwege het vertrek van de heer Melenberg in december
2018 en van mevrouw M.B. Visser in juni 2019. Begin 2018 is de sollicitatieprocedure
afgerond en zijn de heren W. Van Heusden en K.R. Koopstra met ingang van 1 april 2018
benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De heer Koopstra is daarbij benoemd op
voordracht van de medezeggenschapsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf leden. Dit aantal kan worden
uitgebreid naar zeven, waarbij tevens een norm van een oneven aantal leden geldt.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd. De heren W. van Heuden
en K.R. Koopstra zijn per 1 april 2018 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. In oktober
2018 is de heer H.G. Idema herbenoemd. Er is afscheid genomen van de voorzitter de heer
W. Melenberg en de heer H.G Idema is hem per 1 januari 2019 opgevolgd als voorzitter van
de Raad van Toezicht.
Per 31 december 2018 is de samenstelling als volgt:
Naam

Functie

Rooster van aftreden

De heer H.G. Idema

Voorzitter

oktober 2022 (nh)

Mevrouw C.B. Franken-Katerberg

Vicevoorzitter

juni 2020 (nh)

De heer C.J. Netjes

Lid

juni 2020 (nh)

Mevrouw M.B. Visser

Lid

juni 2019 (nh)

De heer W. van Heusden

Lid

april 2022 (h)

De heer K.R. Koopstra

Lid

april 2022 (h)

Indien in het rooster van aftreden een (h) is opgenomen na de datum, is het desbetreffende
lid voor een aansluitende periode van 4 jaren herbenoembaar (nh is niet herbenoembaar).
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Overzicht van de functies van ieder lid van de Raad van Toezicht per 31 december 2018
De heer H.G. Idema
Organisatie
Amedi Consultancy BV
Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen BV
Vastgoedsociëteit Aedificium te Emmen

WMD N.V. te Assen
Vrijescholen Athena te Deventer

Functie
Directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder
Voorzitter bestuur

Lid Raad van Commissarissen
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

De heer W.van Heusden
Organisatie

Functie

Belastingdienst

Fiscalist

Raadscommissie Gemeente Emmen

Commissielid,
Raadslid

niet

Mevrouw C.B. Franken-Katerberg
Organisatie
Stichting Budget Support te Assen
Stichting Prinsessendag

Functie
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter bestuur

De heer K.R.Koopstra
Organisatie

Functie

Protestantse Gemeente Assen

Voorzitter

Koopstra Consultancy

Directeur-eigenaar

Rotary Emmen ‘t Loo

Inkomend president

Fontana Welnessresort Bronnenbad Nieuweschans-Bunde B.V.

Commissaris

De heer C.J. Netjes
Organisatie
Nicias 3o Bestuur-Management-Strategie
Vereniging Belangenbehartiging Algemeen Bestuurders
Waterschappen te Den Haag
Menzis Zorgverzekeraar te Wageningen
Philadelphia te Amersfoort
Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel te Zwolle
De Vogellanden, Revalidatiecentrum te Zwolle

Functie
Directeur-eigenaar
Secretaris

Bestuurlijk Overleg Samen werkt Beter Overijssel te Zwolle
CSG Reggesteyn te Nijverdal
Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Lid ledenraad
Lid Familieraad Noord
Lid namens VNO-NCW
Voorzitter
Raad
van
Toezicht
en
remuneratiecommissie
Lid namens VNO-NCW
Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie
Lid Algemeen Bestuur en lid Auditcommissie

Mevrouw M.B. Visser
Organisatie
Hogeschool Windesheim
Thuiszorg Het Friese Land te Leeuwarden
Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe te Lelystad
HilverZorg te Hilversum
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht te Zwolle
Entrea-Lindenhout groep te Arnhem

Functie
Senior controller
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Vice voorzitter Raad van Toezicht

lid
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zijnde

Wetgeving en branchecode
Stichting Hondsrug College heeft gekozen voor een scheiding tussen toezicht en bestuur.
Zij voldoet hiermee aan de wet “Goed onderwijs, goed bestuur”. De Raad van Toezicht
toetst in het bijzonder of de statuten, de daarmee verbonden reglementen, de wettelijke
verplichtingen en de 'Code Goed Onderwijsbestuur VO' zijn nageleefd.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vergoeding leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, dit
op basis van het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (VTOI) in
Onderwijsinstellingen. De bedragen worden verantwoord in de jaarrekening. In 2017 heeft de
Raad de vergoeding aangepast met indexering zoals die van toepassing is volgens de Wet
Normering Topinkomens met ingang van 1 januari 2018.
Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht kwam in 2018 zes maal in reguliere vergadering bijeen.
In iedere vergadering wordt door een lid van de Raad of een lid van het College van Bestuur
een onderwerp ingebracht die van persoonlijke of maatschappelijke betekenis is. Getracht
wordt hiermee ook de actuele betrokkenheid van de Raad te versterken.
De besproken onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren:
1. Managementrapportages College van Bestuur
2. Evaluatie managementrapportages
3. Financiële rapportages
4. Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht
5. Rooster van aftreden Raad van Toezicht
6. Benoeming twee nieuwe leden Raad van Toezicht
7. Opvolging van de heer W. Melenberg
8. Voortgang invoering SOP (School Ontwikkelings Plan)
9. Treasury statuut en rapportage treasury 2017
10. Beoordelingskader College van Bestuur
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Beoordelingsgesprek College van Bestuur
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Eigen evaluatie Raad van Toezicht
Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht
Begrotingssystematiek
Energiebeheer
Beloning College van Bestuur
Onderwijskundige doelstellingen 2018-2019
Examenanalyse 2017-2018
Meerjarenbegroting 2018-2021
Algehele samenwerking andere VO-scholen in Emmen
Schoolveiligheidsplan/beleid bescherming persoonsgegevens en privacy
Ziekteverzuim
Risicoanalyse 2018

Naast bovengenoemde onderwerpen werden de volgende thema’s behandeld.

heeft in 2018 overleg gehad met de intern verantwoordelijken voor de financiën en met de
accountant. Onderwerpen van gesprek waren de jaarrekening en het bestuursverslag 2017,
de tussentijdse cijfers 2018, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023.

Doelgericht leren
Er heeft een thema-middag doelgericht leren plaatsgevonden tezamen met het College van
Bestuur, Twee enthousiaste docenten van het Hondsrugcollege hebben de Raad van
Toezicht laten zien hoe en wat doelgericht leren betekent en wat voor impact dat heeft op de
leerlingen.

Overleg met andere gremia
De Raad heeft zich ten doel gesteld om niet alleen via de lijn van het College te worden
geïnformeerd over de zaken die zich binnen de stichting voordoen, doch ook via andere
informatiekanalen informatie te verzamelen.In 2018 heeft de Raad gesproken met de
Medezeggenschapsraad. Onderwerpen die daarbij onder meer aan de orde kwamen:
medezeggenschap, identiteit, kwaliteit, SOP en bezuinigingsmaatregelen. Ook met de
leerling-geleding van de MR is een gesprek geweest. De leden van de Raad van Toezicht
hebben diverse klasbezoeken afgelegd om een indruk te krijgen van de wijze waarop het
onderwijs binnen de school wordt gegeven.

Overleg met College van Bestuur
In een aangepaste vergadering is de afstemming tussen het College van Bestuur en de Raad
van Toezicht uitgebreid besproken. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst zijn
nadere afspraken gemaakt omtrent de wijze van invulling van zowel de aanlevering van
documenten en rapportages als de wijze waarop de Raad van Toezicht de documenten in
haar rol als toezichthouder zal behandelen.

Werkgeversrol
In 2018 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur
geëvalueerd. Op basis van het advies van de remuneratiecommissie is de Raad tot de
conclusie gekomen dat het College in haar bestuurlijke en leidinggevende taken in control is.

Financieel
In 2018 heeft de Raad zich door het College laten informeren over de uitvoering van het
SOP en de verwachte krimp in de regio. De Raad onderschrijft het uitgangspunt van het
College om scherp te blijven sturen op de begroting en tegelijk te blijven investeren in de
kwaliteit van het onderwijs. Op sommige terreinen waren ingrijpende maatregelen
noodzakelijk die inmiddels grotendeels zijn doorgevoerd. De Raad heeft daarbij steeds oog
gehad voor de consequenties voor leerlingen en medewerkers en dit uitgebreid besproken
met het College. Ten aanzien van de doelmatige besteding van ontvangen middelen
concludeert de Raad uit gesprekken met het College en met de accountant dat het College
hier actief mee omgaat. De Raad heeft de jaarrekening en het bestuursverslag 2017, mede
op basis van het advies van de auditcommissie van de Raad, goedgekeurd. De Raad heeft
de begroting 2019, ook mede op advies van de auditcommissie van de Raad, goedgekeurd
en kennisgenomen van de meerjarenbegroting 2020-2023.De auditcommissie van de Raad

Eigen functioneren en deskundigheidsbevordering
Op individuele basis hebben leden van de Raad van Toezicht externe bijeenkomsten en
studiedagen bijgewoond.
H.G. Idema, voorzitter
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