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1 . Voorw oord van het  college van bestuur

Voor u ligt  het  jaarverslag van de St icht ing Voortgezet  Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf
(SVOSW). I n dit  j aarverslag willen wij  u laten lezen hoe het  met  (de scholen van)  SVOSW, het

onderwijs dat  wij  verzorgen en de resultaten van de leerlingen is gegaan. Wij  proberen u ook te
laten zien wie wij  zijn, wat  wij  doen en waar wij  aan werken.

In dit  j aarverslag legt  het  college van bestuur (CvB)  verantwoording af over het  gevoerde beleid op

st icht ings-  en schoolniveau. Tegelij kert ijd wordt  een schets gegeven van het  algemene
bestuursbeleid en worden de organisat ieontwikkeling, het  personeelsbeleid, het  huisvest ingsbeleid,

de onderwijskundige resultaten en een aantal opvallende ontwikkelingen binnen de st icht ing en de
scholen in 2020 toegelicht . Specifiek wordt  st ilgestaan bij  de ontwikkelingen op de scholen, de

gevolgen van Covid-19 op het  onderwijsproces en de organisat ie, de ontwikkelingen op het  gebied
van huisvest ing VO Steenwijk en de wijze waarop wij  binnen de st icht ing inspelen op de krimp.

Tenslotte wordt  ook de samenwerking met  andere onderwij sorganisat ies in de regio belicht .

Samenstelling college van bestuur

De st icht ing kent  vanaf 1 september 2019 een eenhoofdig college van bestuur (CvB). Het  CvB is
het  bevoegd gezag van CSG Eeker inge, de RSG Tromp Meesters ( incl.  de afdeling m aatwerk, v/ h

het  VSO Steenwijk) , de prakt ijkschool Tromp Meesters te Steenwijk en het  Linde College te
Wolvega. Deze instellingen verzorgen voortgezet  onderwijs op drie locat ies in Steenwijk en op één

locat ie in Wolvega.

Nevenbet rekking bestuurders

Dhr. Lubberdink heeft  alleen onbezoldigde nevenfunct ies, die verband houden met  zijn funct ie als
bestuurder van SVOSW. Hij  is lid van het  bestuur van het  samenwerkingsverband ZO-Friesland en

vanaf 1 september 2020 lid van het  dagelij ks bestuur van het  samenwerkingsverband
Steenwij kerland-Meppel-Hoogeveen.

St rategisch beleidsplan
I n 2019 is het  eerste st rategisch beleidsplan van de st icht ing vastgesteld. Daar in zijn onze m issie

en visie vastgelegd en zijn de kaders voor de schoolontwikkeling voor de komende jaren
geformuleerd. In dit  jaarverslag gebruiken wij  de thema’s uit  het  st rategisch beleidsplan in onze

verantwoording.

Terugblik op 2020

I n 2019 is de implementat ie van de fusie het  proces van professionalisering van de
ondersteunende processen grotendeels afgerond. I n 2020 heeft  dat  nog geleid tot  het  aant rekken

van een cont roller voor de st icht ing. Daarnaast  is de direct ieraad steviger geposit ioneerd in de
organisat ie.

Zowel in Steenwijk als in Wolvega zijn er in 2019 de eerste stappen gezet  om te komen tot  een
toekomstbestendige organisat iest ructuur en de gewenste inr icht ing van het  onderwijs. Dat  heeft

vanaf augustus 2019 geleid tot  een nieuwe organisat ie-  en direct iest ructuur op de scholen in

Steenwijk. I n het  voorjaar van 2020 heeft  stagnat ie in de ontwikkeling van de RSG Tromp Meesters
geleid tot  het  beëindigen van de arbeidsovereenkomst  van de rector  en het  aanstellen van een

ervaren rector ad interim . Deze is er samen met het  team in geslaagd om de school weer op koers
te brengen en voldoende draagvlak te realiseren voor de gewenste onderwij skundige koers voor de

komende jaren.

Vanaf 1 augustus 2019 vorm t het  onderwijsaanbod VBO/ MAVO van de locat ies Oostwijkst raat  en
Stat ionsst raat , het  prakt ij konderwijs en het  voorm alig VSO, voorlopig nog onder de werkt itel “SG

Eekeringe” , één organisatorische eenheid. Dit  in afwacht ing van de realisat ie van nieuwe
huisvest ing.

De leerlingen worden vooralsnog ingeschreven op de te onderscheiden brinnummers. Het
Prakt ij konderwijs, de “  VSO”-afdeling en de prakt ij klokalen Techniek blij ven tot  aan de realisat ie

van de (ver- )nieuwbouw gehuisvest  in het  gebouw aan de Stat ionsst raat .

Vanaf 1 augustus 2019 worden de locat ies Stat ionsst raat  en Oostwij kst raat  aangestuurd door de
schoolleiding van “SG Eekeringe” .  De andere organisatorische eenheid bet reft  de RSG Tromp

Meesters. locat ie Lij sterbesst raat  (MAVO,HAVO en VWO). Deze locat ie wordt  aangestuurd door de
schoolleiding van deze locat ie.

I n 2019 zijn de plannen voor de huisvest ing van het  VO Steenwijk op twee locat ies goedgekeurd

door de gemeenteraad. Dat  betekent  echter niet  dat  wij  in 2019 al voorbereidingen konden t reffen

voor de realisat ie van die plannen. Het  bestuur heeft  een voorkeur voor het  realiseren van een
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unilocat ie VO-Steenwijk. Eerst  is, mede op verzoek van de gemeente Steenwijkerland, in 2019

deze wens van het  bestuur ambtelijk onderzocht . I n september 2019 heeft  het  College van B. en
W. ons laten weten dat  dit  financieel niet  haalbaar is. Het  bestuur blij ft , mede op grond van de

actuele maatschappelij ke en onderwijskundige ontwikkelingen, echter een voorkeur voor het

realiseren van een unilocat ie VO-Steenwij k houden. Daarop heeft  de gemeenteraad het  besluit
genomen om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de meest  wenselij ke huisvest ing VO in

Steenwij k.  Dat  onderzoek heeft  eind 2020 geleid tot  een afsluitend vervolgonderzoek. Begin 2021
heeft  de gemeenteraad op basis van dat  onderzoek unaniem gekozen voor het  realiseren van een

unilocat ie. De term ijn waarbinnen dat  moet  gebeuren is op dit  moment  onderwerp van gesprek
tussen bestuur en gemeente. Ondertussen starten wij  in het  schooljaar 2021/ 2022 met  het

ontwikkelen van een gedeelde onderwijsvisie door de huidige twee nog autonome scholen om

vervolgens op basis van die visie het  nieuwbouwconcept  inhoud te geven.
Daarm ee is er  duidelij kheid gekomen over de toekomst ige huisvest ing VO-Steenwij k.  Dat  heeft  er

m ede toe geleid dat  er  in 2021/ 2022 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd gaat  worden naar de
vorm ing van één brede scholengemeenschap in Steenwijk. De uitkomst  van dat  onderzoek zal

bepalend zijn voor de wijze waarop wij  in Steenwijk in staat  zullen zijn om , rekening houdend met
de gevolgen van de krimp,  het  huidige brede aanbod in stand te houden en aan te bieden in een

unilocat ie dan wel op een campus.

Ondertussen werden wij  in ons land vanaf begin maart  2020 geconfronteerd met  COVI D-19. De

pandem ie heeft  niet  alleen ingrijpende gevolgen gehad voor onze samenleving maar heeft  ook tot
een ernst ige ontregeling van het  onderwijs gezorgd. Vanaf 16 m aart  2020 tot  en met de star t  van

het  schooljaar 2020/ 2021 zijn de scholen grotendeels gesloten geweest. I n de eerste maanden
hebben wij  veel t ij d en energie gestoken in het  ontwikkelen van online-en hybride onderwijsaanbod

en het  uitvoeren van de steeds wisselende COVI D-protocollen. Er is hard gewerkt  door school-

leiding en medewerkers om in een kort  t ijdsbestek het  onderwijsproces in een totaal andere,  en
dusverre niet  gebruikelij ke,  vorm  zo goed mogelij k te organiseren.

Begin juni was het  gelukkig beperkt  mogelij k om  elkaar weer op school te ontmoeten en het
schooljaar op aangepaste wijze af te sluiten. Op dat  moment  dachten velen nog dat  na de

zomervakant ie het  onderwijs weer op een normale manier aangeboden kon worden. Dat  was
echter maar van korte duur. Vanaf oktober kregen wij  te maken met wederom steeds opschalende

beperkende omstandigheden. Dat  heeft  uiteindelij k  in decem ber 2020 weer geleid tot  het  geheel

sluiten van de scholen en het  opnieuw anders organiseren van het  onderwijs. Voor de scholen
betekende dat  weer terugvallen op een bij  de school passend scenario.

Covid-19 heeft  zoveel aandacht  gevraagd dat  veel van onze doelen in 2020 niet  of slechts
gedeeltelij k  konden worden gerealiseerd. Wij  hebben wel veel geleerd van deze cr isis.  De m eest

belangrij ke opbrengst  is dat  binnen alle scholen ervaring is opgebouwd met  het  anders organiseren
van het  onderwijs en dat  dit  ook leidt  tot  goede gesprekken over hoe de scholen het  onderwijs in

de toekomst  “anders”  willen gaan organiseren.

De effecten van COVID-19 zullen nog lange t ijd aandacht  van ons vragen. De overheid heeft  daar
gelukkig adequaat  op gereageerd door het  aanbieden van ext ra financiële m iddelen voor

ondersteuning en begeleiding van de leerlingen en het  aanpassen van de exam inering in 2020.
De scholen hebben daarnaast  op gepaste wijze de overgangsnormen voor de niet -

examenleerlingen aangepast .

De pandemie heeft  weliswaar veel aandacht  opgeëist  m aar er is binnen de beperkende

omstandigheden nog voldoende t ijd geweest  om  in 2020 nog een aantal nieuwe ontwikkelingen in
gang te zet ten of af te ronden. Dat  geldt  specifiek voor het  t ijdig ant iciperen op de gevolgen van de

krim p, het  harm oniseren van de wij ze waarop de (school- )exam ens worden georganiseerd, het
vaststellen van het  kwaliteitsbeleid, het  intensiveren van de samenwerking tussen de scholen in

Steenwijk en het  starten van een verkenning naar een bestuurlij ke fusie met  het  Stellingwerf

College in Oosterwolde. Daarnaast  heeft  het  doorontwikkelen van de nieuwe organisat ie binnen de
st icht ing, het  aanpassen van het  financieel beleid, het  professionaliseren van ons personeelsbeleid,

de aanpassing van ons format iebeleid, de krimp en toekomst ige huisvest ing VO Steenwijk de
nodige aandacht  gevraagd maar ook tastbare en duurzame resultaten opgeleverd.

Uiteraard is nog meer en op een andere wij ze de meeste aandacht  uitgegaan naar onze kerntaak:

het  verzorgen van kwalitat ief goed onderwijs. De kwaliteit  van het  onderwijs op alle scholen is

(helaas m.u.v. de HAVO-afdeling en de basisberoepsgerichte leerweg van de afdeling Maatwerk -
v/ h VSO-  van de “SG Eekeringe”)  “van voldoende kwaliteit ” .  Een resultaat  dat  bereikt  kon worden

dankzij  de inzet  van onze medewerkers en leerlingen.

I n 2020 hebben wij  onze begrot ing tussent ijds aangepast . De voornaamste aanleiding vormde en
de in december 2020 nog niet  begrote kosten van het  uitvoeren van het  mobiliteitsbeleid 2020 en
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ext ra kosten i.v.m. de direct iewisseling op de RSG Tromp Meesters. Deze aanpassing heeft  geleid

tot  een eenmalig extra investering van 1,7 m iljoen. In de nieuwe begrot ing is een negat ief
resultaat  van €1.759.045 begroot. Ondanks de niet  begrote ext ra kosten van COVI D-19

(€302.000)  zij n wij  erin geslaagd om een uiteindelij ke lager negat ief resultaat  te realiseren. De

kosten van het  mobilit eitsbeleid zij n eenm alig en leiden in de komende jaren tot  een verlaging van
de gem iddelde personeelslast .

Uiteraard heeft  deze eenmalige investering wel tot  een behoorlij ke daling van onze reserves geleid
maar wij  verwachtend deze uiter lij k eind 2023 weer aangevuld te hebben tot  het  niveau ult imo

2019. De financiële situat ie van de st icht ing is nog steeds van voldoende niveau. Dat  maakt  het
mogelij k om  te blij ven investeren in goed onderwijs in Steenwijk en Wolvega. Het  blij ft  tot  en met

2025 noodzakelijk j aarlij ks de omvang van de form at ie af te stemmen op de daling van de

inkomsten, de huisvest ing in Steenwijk te concent reren op maximaal twee locat ies, de
samenwerking tussen de scholen te intensiveren, het  onderwijskundig leiderschap binnen de

scholen te versterken en ons onderwijs te moderniseren. Daarin hebben wij  in 2020 al op beperkte
schaal stappen gezet, maar nog onvoldoende om het  jaar “ in control”  af te ronden. M.n. het

realiseren van de taakstelling personeel is niet  gerealiseerd.

Het  t ransit ieproces waar onze st icht ing en de scholen zich in bevinden is weliswaar nog niet

afgerond maar in 2020  zijn er, ondanks de vele beperkingen, wederom stappen gezet  om
enkele doelen uit  ons st rategisch beleidsplan te realiseren en het  onderwijsaanbod in de

regio in stand te houden.

I k sluit  af met  een woord van dank aan alle medewerkers, ouders en leerlingen voor hun
begrip en inzet  in het  afgelopen grillig en onvoorspelbaar verlopen jaar.

Tenslot te nodig ik de lezers van het  jaarverslag uit  om opmerkingen en/ of vragen naar
aanleiding van het  verslag met m ij  te delen. U kunt  daarover contact  opnemen met het

bestuurssecretariaat  van de St icht ing ( info@svosw.nl).

B.G.J. Lubberdink, bestuurder
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1 b. Verslag van de raad van toezicht

Visie op toezicht  en toezichtkader
De raad van toezicht  (RvT)  heeft  dr ie taken:  toezichthouden op, klankbord zijn voor en werkgever

zijn van het  bestuur van SVOSW. Toezichthouden omvat  alle aspecten van het  funct ioneren van
SVOSW in hun onderlinge samenhang en bet reft  zowel de feitelij ke gang van zaken, als de

st rategie en het  beleid voor de toekomst .

De RvT volgt  de code Goed Onderwijsbestuur. Richt lij nen en afspraken uit  deze code zijn

opgenomen en vertaald in het  handboek Goed Onderwijsbestuur van SVOSW. Voor de RvT
betekent  dit  onder meer dat  hij  zich cont inu goed laat  informeren en in verbinding is met  wat  er

gebeurt  in de organisat ie. Denk aan:
- een adequate schriftelij ke informat ievoorziening (door m iddel van rapportages)  aan de RvT en

regelmat ige funct ioneringsgesprekken door de RvT met  het  bestuur

- schoolbezoeken, gesprekken m et  medewerkers (onderwij zend en ondersteunend personeel en

management)  en de GMR ( inclusief oudergeleding)

- aandachtscomm issies per school

- t oezicht  houden op rechtm at ige verwerving en rechtm at ige en doelm at ige besteding van de

m iddelen.

De RvT evalueert  jaarlij ks zijn eigen funct ioneren, toetst  of er sprake is van belangenverst rengeling

met  (neven) funct ies van het  bestuur en de leden RvT en worden de werkzaamheden van de RvT
verantwoord in het  bestuursverslag. De bezoldiging voor een voorzit ter is bepaald op € 7.500, de

bezoldiging van een lid van de RvT is € 5.000. Deze vergoedingen liggen beneden het  individueel

toepasselij ke bezoldigingsmaximum voor een voorzit ter of lid van een RvT.

Sam enstelling RvT
Eind 2020 bestond de raad uit  de volgende 5 personen:

Naam Funct ies in RvT e ind 2 0 2 0 1 ( Neven) funct ies 2 0 2 0 Einde
term ijn

Geiske
Tol

- Voorzit ter RvT

- Lid Remunerat iecomm issie

- Directeur Vitur bestuur en m anagem ent

- Lid RvT Almeerse Scholengroep

1/ 8/ 2023

(2e)

Selie
W eist ra

- Vicevoorzit ter RvT

- Voorzit ter Rem unerat iecom m issie

- Lid com missie Financiën

- Voorzit ter com m issie Huisvest ing

- RvB  a.i.  Jeugdhulp Friesland ( tot  1-5-2020)

- Directeur bedrij fsvoering a.i.

Veiligheidsregio Fryslân (vanaf 15-12-2020)

- Coach Weist ra Coaching &

Inter im managem ent

- Schaduwm anager Talentperform ance

Groningen Lid RvT Psychiat r isch Ziekenhuis

Mediant  Enschede

- Lid RvT St icht ing de Noorderbrug ( tot  1-5-

2020)

- Lid bestuur Golfclub Havelte

1/ 1/ 2022

(1e)

1/ 1/ 2026

(2e)

I nge
Soete rs

- Lid RvT

- Lid com missie Onderwij s,

Kwaliteit ,  HR

- Bestuurssecretaris Roelof van Echtencollege 1/ 6/ 2024

(2e)

Frans
Haven

- Lid RvT

- Voorzit t ter com m issie Financiën

- Lid com missie Huisvest ing

- Onderzoeker Friese

Rekenkameronderzoekers

- Lid rekenkamercom m issies Opster land,

Ooststellingwerf en Weststellingwerf

- Lid RvT st icht ing Wierden en Borgen

1/ 1/ 2022

(1e)

1/ 1/ 2026

(2e)

Piete r
van Essen

- Lid RvT

- Voorzit ter com m issie Onderwij s,

Kwaliteit ,  HR

- Opleidingsm anager In ternat ional Business,

Hogeschool Windesheim

- Bestuur st icht ing Bootvluchteling

- Cliëntenraad Zandhove Zwolle

1/ 8/ 2023

(1e)

1/ 8/ 2027

(2e)

De RvT wordt  sinds septem ber 2020 ondersteund door een secretaris.  De leden van de raad volgen

individuele scholing, informeren elkaar daarover en blij ven op de hoogte van landelij ke
ontwikkelingen.

1 In 2020 zijn enkele commissies van samenstelling gewijzigd: mw. Weistra heeft mw. Soeters opgevolgd in de
remuneratiecommissie. Ook is besloten dat de commissie huisvesting in 2021 bestaat uit een nieuw RvT-lid met
expertise vastgoed (tevens voorzitter) en mw. Soeters.
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W erkzaam heden RvT in 2 0 20
De RvT heeft  in 2020 zeven keer regulier  vergaderd, m eestal online vanwege de
coronamaatregelen. De voorzit ter  heeft  daarnaast  eens per zes weken overlegd met  de bestuurder

over de lopende zaken en om  de vergaderingen van RvT voor te bereiden.

Er is twee keer – construct ief en open -  overleg geweest  met  (vertegenwoordigers van)  de GMR.

Met  hen is gesproken over onderwerpen als:  corona, ontwikkelingen op de scholen,
mobiliteitsregeling, samenwerking tussen Eekeringe en VSO/ PRO, huisvest ing in de toekomst en

een eventuele bestuurlij ke fusie m et  het  Stellingwerfcollege.

Eind 2020 was er een ext ra RvT-bijeenkomst , waarin zonder de bestuurder is gesproken over:

- de behoefte aan expert ise in de RvT expert ise op het  gebied van huisvest ing/ vastgoed

- de jaarlij kse evaluat ie van het  funct ioneren van de RvT en het  organiseren van een

inspirat iedag. Beide bijeenkomsten zijn uitgesteld tot  2021 i.v.m. Corona.

- de opvolging van de bestuurder i.v.m . pensionering van de huidige bestuurder begin 2022

- ( indexer ing van)  de vergoeding van de RvT

- evaluat ie van het  uitvoerend College van Bestuur.

Onderw erpen in de RvT in 2 0 2 0
Vier grote onderwerpen hadden de aandacht :

1. De im pact  van (de maat regelen m .b.t .) Covid 1 9  op leerlingen, medewerkers en de

schoolorganisat ie.

De RvT heeft  zich nauwgezet  laten informeren over de gevolgen van Corona voor leerlingen en

m edewerkers en over hoe zij  er  – in steeds wisselende en m oeilij ke omstandigheden -  in
slaagden om het  onderwij s ‘zo gewoon mogelijk’ (online, fysiek en hybride)  door te laten gaan.

2. De financiële situatie in het  licht  van:  (ant iciperen op en omgaan met) krimp in de regio,

personele bezet t ing/ m obilite it en het  onderw ijsaanbod op term ijn.  I n april 2020 is de

raad akkoord gegaan met  een overschrijding van de begrot ing voor (maatwerk- )mobiliteit .

3. De wens om – j uist  ook in een situat ie van krimp – een breed aanbod van thuisnabij
onderw ijs te kunnen blij ven realiseren. Dit  heeft  geleid tot  een verkenning van m ogelij kheden

tot  bestuurlij ke samenwerking met  de st icht ing openbaar voortgezet  onderwijs Ooststellingwerf

(SVOO).

4. De (verwachte) ( nieuw ) bouw . De RvT heeft  zich laten informeren over de ontwikkelingen en

de besprekingen in het College van B&W en de Gem eenteraad. Met de bestuurder is gesproken

over hoe SVOSW zich kan/ moet  voorbereiden ( r isicodragerschap, bouwheerschap,

projectmanagement) . Omdat  dit  de komende jaren veel zal vragen van bestuur en toezicht,

wordt  begin 2021 een toezichthouder met  expert ise op dit  gebied benoemd in de RvT.

 De RvT heeft goedkeuring  verleend aan (besluiten van de bestuurder over) :
- de jaarrekening 2019 en het  jaarverslag 2019 alsmede het  accountantsverslag

- het  verr ichten van een haalbaarheidsonderzoek naar bestuurlij ke fusie met  SVOO

- de begrot ing 2021

- de meerjarenbegrot ing 2021 -2025

- het  besluit  om  te gaan schatkistbankieren.

De RvT heeft  de doelen en resultaatafspraken met de bestuurder vastgelegd en besloten om :

- begin 2021 te starten m et  de werving van een nieuwe bestuurder

- de jaarlij kse vergoeding van de RvT te indexeren met  de CAO-st ijging en – evenals voor de

voorzit ter  – een separate vergoeding voor de vicevoorzit ter  af te spreken.

Besproken  zij n – voor zover nog niet  genoemd –

- het  kwaliteitsbeleid (w.o. het  kwaliteitsbeleidsplan en de kwaliteitsagenda)

- de kwartaalrapportages na bespreking in de financiële commissie (elk kwartaal)

- de notulen van de RvT-com missies

- de schriftelij ke en  m ondelinge m ededelingen van de bestuurder (elke vergadering) .

Het  jaarlij kse over leg m et  de accountant  over de jaarrekening en diens aanbevelingen, heeft
plaatsgevonden in de commissie Financiën op 3 juni, in aanwezigheid van de bestuurder, de

controller van SVOSW en het  hoofd Financiën. AKSOS Assurance BV is de accountant  van SVOSW.

Situat ies met  (potent ieel)  tegenst rijdig belang zij n er  niet  geweest.
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Comm issies
De RvT heeft  vier comm issies:
- de commissie Onderwijs, Kwaliteit  en HR

- de Remunerat iecom missie

- de comm issie Financiën en

- de commissie Huisvest ing

Van de comm issievergaderingen vindt  een terugkoppeling plaats in de RvT vergadering (mondeling
of via de notulen) , opdat  de voltallige raad weet  wat  is (voor)besproken in de comm issies.

De RvT vindt  het  belangr ijk om ook act ief en zelfstandig informat ie te vergaren en heeft  daartoe
drie aandachtcommissies ingesteld (één voor elke school) , die elk uit  twee leden van de RvT

bestaan. Deze comm issies onderhouden contact  m et  de directeur/ rector  en bezoeken enkele malen
per jaar de school.

Onderw ijs, kw aliteit  en HR

Deze com missie heeft  twee keer vergaderd. De comm issie heeft  gesproken over de

onderwijskundige gevolgen van corona, het  kwaliteitsbeleidsplan en de kwaliteitsagenda van
september 2020 (daarbij  is ook gesproken over hoe over de realisat ie hiervan wordt  gerapporteerd

aan de comm issie) ,  de ‘opbrengsten’ van de scholen en de vertaling van het  st rategisch beleidsplan
in het  plan van aanpak onderwijsontwikkeling en scholing van medewerkers. Ook heeft  de

commissie verkend hoe haar agenda ( inclusief werkwijze)  er in 2021 uit  zou kunnen zien2.
De com missie spreekt  zowel met  de bestuurder als – m et  enige regelmaat  -  m et  de schoolleiders

en de kwaliteit sm edewerker.

Eind 2020 heeft  de RvT besloten om het  aandachtsgebied HR ook te beleggen bij  deze commissie
omdat  de professionaliteit  van medewerkers een belangrij ke zo niet  de belangrij kste factor  is in het

realiseren van een goede onderwij skwaliteit .

Rem unerat ie
De rem unerat iecomm issie werkt  niet  volgens een vaste vergaderfrequent ie. De com missie heeft

diverse keren overlegd m et  de bestuurder en een form eel voortgangsgesprek m et  hem  gevoerd.

Dit  gesprek is mede gevoerd met input  van verschillende inform at iebronnen, waaronder de GMR.
De uitkomsten van dit  gesprek zijn vastgelegd in resultaatafspraken met  de bestuurder, die

vervolgens door de RvT zijn vastgesteld.
Daarnaast  heeft  de com missie de werving voor een opvolger van de huidige bestuurder voorbereid.

Deze wervingsprocedure is begin 2021 gestart .

Financiën en Huisvest ing

De comm issies Financiën en Huisvest ing hebben in 2020 vaak gecombineerd vergaderd, vanwege
de agenda, m aar ook vanwege het  feit  dat  dezelfde twee toezichthouders in beide comm issies

zaten. Om die reden wordt  niet  apart  verslag gedaan van de commissie Huisvest ing.

De com missie Financiën heeft  7 keer vergaderd. Er is m et  de bestuurder gesproken over de

financiële (2 maandelij kse)  rapportages, aanpassingen in de begrot ing, investeringen, de
tussent ijdse evaluat ie van de  mobilit eitsregeling, de opvolging van aanbevelingen uit  het

accountantsverslag, voor-  en nadelen van schatkistbankieren en het  omgaan met  subsidies en
projecten in de begrot ing.

De (gecombineerde)  comm issie Financiën en Huisvesting is steeds bij gepraat  over de stand van

zaken rond de bouwplannen en heeft  met  de bestuurder gesproken over het  belang van een goede

projectst ructuur en over de uitkomsten van het  onderzoek dat  bureau HEVO in opdracht  van de
gemeente had gedaan naar de bouwplannen. Ook is een werkbezoek gebracht  aan Hogeschool

Windesheim om geïnformeerd te worden over wat  komt kijken bij  realisat ie van
(nieuw)bouwprojecten.

Tot  slot
De RvT is er onder de indruk van hoe iedereen er bij  SVOSW in 2020 in is geslaagd om –vanwege

Corona onder moeilij ke en steeds wijzigende omstandigheden-  zijn of haar werk te blij ven doen.
Onderwijs geven en faciliteren was last ig, maar goed onderwij s bleef voor op staan, dankzij  ieders

inzet !  Veel dank daarvoor aan iedereen.

G. Tol, voorzit ter Raad van Toezicht

2 Dit document is in 2021 vastgesteld.
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2 . Organisat ie

Met  dit  j aarverslag legt  het  CvB verantwoording af over het  in 2019 gevoerde beleid. Het
j aarverslag biedt  de m ogelij kheid om  een uitgebreide horizontale en vert icale verantwoording over

het  gevoerde beleid af te leggen.

Binnen de st icht ing is een inst itut ionele scheiding aangebracht  tussen de bestuurlij ke en de

toezichthoudende funct ie.  De bestuurlij ke funct ie is voor wat  bet reft  het  stellen van algemene
kaders vanaf 1 september 2019 belegd bij  het  eenhoofdig college van bestuur (de bestuurder). De

bestuurder legt  verantwoording af aan de RvT, de rectoren en de directeur leggen verantwoording
af aan de bestuurder.

Het  Linde College in Wolvega, CSG Eekeringe en de combinat ie van RSG Tromp Meesters en de

Prakt ij kschool Tromp Meesters te Steenwijk vormen tot  1 augustus 2020 elk een organisatorische

eenheid binnen SVOSW. Vanaf 1 augustus zij n, ter voorbereiding op de concentrat ie van de
huisvest ing van het  beroepsgerichte onderwijs in Steenwijk op één locat ie, de scholen in Steenwijk

in twee nieuwe organisatorische eenheden ondergebracht.  De ene eenheid omvat  CSG Eekeringe,
het  VBO van de RSG Tromp Meesters, de “VSO-afdeling”  van de RSG Tromp Meesters en de

Prakt ij kschool Tromp Meesters. De andere eenheid wordt  gevormd door de locat ie voor
MAVO/ HAVO/ VWO van de RSG Tromp Meesters aan de Lij sterbesst raat.  I n alle eenheden bestaat

het  m anagem ent  uit  twee lagen. Een eindverantwoordelij k  schoolleider en 3 of 4 afdelingsleiders.

De zeggenschap en medezeggenschap is aangepast  in het  gewij zigde handboek goed onderwijs-
bestuur.  Voor de aangelegenheden, die de gehele st icht ing aangaan, is een GMR ingesteld.

Een belangrij k  uitgangspunt  in het  bestuursbeleid is dat  de te onderscheiden scholen, binnen de op

bestuursniveau vastgestelde kaders, relat ief autonoom zijn in hun onderwijskundige profiler ing en
de wijze waarop zij  binnen de kaders van het  bestuursbeleid invulling geven aan het  onderwijs, de

inzet  van personeel, faciliteiten en de organisat iest ructuur.

Tot  1 augustus 2019 is het  handboek goed onderwijsbestuur leidend geweest  bij  de

besluitvorm ingsprocessen binnen de st icht ing en de wijze waarop bevoegdheden zijn
gem andateerd aan eindverantwoordelij ke schoolleiders. M.b.t .  de mandatering van de

eindverantwoordelij ke schoolleiders is het  mandaat  van de schoolleider van de RSG Tromp
Meesters m.b.t . het  VBO, het  Prakt ijkonderwijs en het  VSO m.i.v. 1 augustus 2019 overgedragen

aan de schoolleider van CSG Eekeringe.

Als gevolg van de herverdeling van de zeggenschap in Steenwij k is ook de m edezeggenschaps-

st ructuur aangepast. De m edezeggenschap van het Prakt ij konderwijs, de VSO-afdeling en de VBO
afdeling van de RSG Tromp Meesters vormt nu samen met de MR van CSG Eekeringe een

groepsmedezeggenschapsraad. De medezeggenschap van de RSG Tromp Meesters, locat ie
Lij sterbesst raat  funct ioneert  als deelraad.
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3 . Missie en visie

I n het  st rategisch beleidsplan 2019-2023 heeft  het  bestuur haar ambit ies en doelen vastgesteld
voor de periode tot  en met  2023. I n dit  j aarverslag beschrij ven we op welke wij ze en in welke m ate

de doelen voor 2019 zij n gerealiseerd.

I n de schoolplannen geven de scholen op eigen wijze invulling aan het  st rategisch beleidsplan. Het

schoolplan wordt  één keer per vier jaar vastgesteld en jaarlij ks geactualiseerd. Het  schoolplan
wordt  ter vaststelling voorgelegd aan het  CvB. Het  CvB beoordeelt  of deze documenten voldoen

aan het  st rategisch beleidsplan en de wet telij ke kaders. I n 2019 is het  schoolplan van het  Linde
College vastgesteld. De schoolplannen van CSG Eekeringe en de RSG Tromp Meesters zijn waar

m ogelij k  en geactualiseerd en met  een jaar verlengd. I n 2020 werd het  proces om  tot  een nieuw
schoolplan te kom en verstoord door beperkende maat regelen t .a.v.  teambijeenkom sten etc. Met  de

inspect ie is afgesproken om de geactualiseerde schoolplannen voor 1 april 2021 vast  te stellen.

Onze voornaamste opdracht  is het  in stand houden van kwalitat ief goed, algemeen toegankelij k en

thuisnabij  onderwijs voor leerlingen van alle niveaus met  respect, waardering en aandacht  voor
iedereen, ongeacht  levensovertuiging en achtergrond. Binnen de kaders, zoals aangegeven binnen

dit  bestuurlij ke beleidskader, willen wij  de scholen de ruim te geven om  hun eigen ident iteit  te
behouden en te versterken.

Wij  vinden als organisat ie dat  onderwijs gericht  moet  zijn op kwalificat ie, persoonsvorm ing en
socialisat ie.  Dat  doen wij  door een breed onderwijsaanbod aan te blij ven bieden. Wij  geven

prior iteit  aan het  in stand houden van en het  doorontwikkelen van het  huidige onderwijsaanbod
binnen de st icht ing, waar nodig in duurzame samenwerking met  andere onderwijsorganisat ies.

Binnen ons onderwijsaanbod r ichten wij  ons in de komende jaren op het  realiseren van
doorlopende leerlij nen voor alle leerlingen en een goede aansluit ing op vervolgonderwijs en/ of

arbeidsmarkt .  De verbinding met  de samenleving wordt  verstevigd door daarbij  de focus te r ichten

op aansluit ing op de ontwikkelingen in de regio.

De wezenskenmerken van de organisat ie die wij  willen zijn, worden verwoord in onze m issie en
visie. Dat  is het  vert rekpunt  van onze organisat ie( -ontwikkeling) . Het  is belangrijk dat  de m issie en

visie voor alle bij  de organisat ie bet rokken geledingen herkenbaar zij n.  Dat  ze worden
onderschreven, gedeeld en uitgedragen worden. Missie, visie (en beeldm erk)  moeten herkenbaar

zijn, zowel voor leerlingen en ouders als voor de medewerkers.

Missie

Onze m issie luidt  als volgt :

‘Wij  verzorgen algemeen toegankelij k, goed en thuisnabij  onderwijs. Dat  is waar de scholen zich

verantwoordelij k voor voelen. Goed onderwijs is onderwijs dat  niet  alleen en vanzelfsprekend

voldoet  aan de algemene normen maar ook rekening houdt  met  wat  de leerling in onze regio nodig
heeft .  Wij  dragen zorg voor onderwijs dat  bijdraagt  aan de talentontwikkeling van iedere leerling.

Bij  de ontwikkeling/ het  doen ontwikkelen van cognit ieve en sociaal-emot ionele vaardigheden wordt
rekening gehouden met  de verschillende leerst ij len (denkers of doeners of een combinat ie van die

twee)  van leerlingen. Goed onderwij s sluit  aan op het  vervolgonderwij s, en/ of leidt  t oe tot  de

arbeidsmarkt .  Wij  leveren een bijdrage aan de persoonlij ke ontwikkeling van onze leerlingen en
geven op al onze scholen zichtbaar aandacht  aan burgerschapsvorm ing. ’

I dent iteit

De st icht ing is een st icht ing op algemeen bijzondere grondslag. De scholen van de st icht ing hebben
verschillende denom inat ies (openbaar, algemeen bij zonder en christelij k) . De wijze waarop wij

inhoud geven aan die te onderscheiden ident iteit  is geborgd in de statuten van de st icht ing. Op

onze scholen is er geen directe relat ie meer tussen geloof en schoolkeuze van onze leerlingen. I n
de scholen ontmoeten leerlingen en m edewerkers met  verschillende geloofsovertuigingen en

achtergronden elkaar. Op de scholen wordt  vanuit  de eigen ident iteit  van de school inhoud gegeven
aan opvatt ingen over burgerschap, sociale rechtvaardigheid en persoonsvorm ing. Daarin past  ook

aandacht  voor levensbeschouwing. Het  zichtbaar maken van de eigen ident iteit  van de scholen
geschiedt  binnen gemeenschappelij ke waarden van de st icht ing en kan en mag verschillen in de

accenten.
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Visie

De term visie heeft  de st icht ing gedefinieerd als:  wat  willen we bereiken, waar richten we ons op,

wat  is onze gemeenschappelijke ambit ie en wat  willen we zij n? Het  gaat  er bij  de visie vooral ook

om waar de st icht ing voor staat  en in welke kernwaarden zij  gelooft  en die haar verbinden. De visie
van de st icht ing is toekomstgericht . Leidend in onze visie is:

Wij  geloven dat  ieder mens het  in zich heeft  zich te ontwikkelen tot  een waardevol lid van onze

samenleving en naar verm ogen bij  te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Wij  dragen
hieraan bij  door leerlingen en medewerkers gelij ke kansen te bieden op persoonlij ke groei.

Dat is vrij  algemeen geformuleerd en om te kunnen toetsen of die visie ook herkenbaar is voor alle
geledingen en de omgeving is de visie nader uitgewerkt .  I n kernpunten samengevat  betekent  dit

dat :

· ‘Wij  ons inzet ten voor onze leerlingen om hun talenten maximaal te ontplooien en hun
kennis te verm eerderen door eigent ijds onderwij s van hoge kwaliteit  in een inspirerende,

gastvrij e en veilige omgeving aan te bieden.’

· ‘Wij  uitgaan van de talenten en nieuwsgierigheid van de individuele leer ling en uitdagen
om  op een betekenisvolle,  onderzoekende, ondernemende en creat ieve m anier  hun studie

als medeverantwoordelij ke te benaderen. ’
· ‘Wij  een sterke bet rokkenheid bij  de persoonlij ke ontwikkeling van elke individuele leerling

hebben en daar resultaatverantwoordelij k voor zijn. ’
· ‘Wij  leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot  mondige, zelfstandige en

verantwoordelij ke (wereld)burgers. ’

· ‘Wij  ruim te bieden aan levensbeschouwelij ke vraagstukken en zingeving.
· ‘Wij  een kleinschalig georganiseerde, kracht ige en veilige leeromgeving aanbieden, die

midden in de regionale samenleving staat .’
· ‘Wij  goed gekwalificeerde m edewerkers in alle onderdelen van de organisat ie hebben ,

waarbij  iedereen zijn eigen verantwoordelij kheid heeft  en daarover ook verantwoording
aflegt . ’

Beeldmerk
Onder beeldm erk verstaat  de st icht ing de belangrij kste gezamenlij ke waarden die op de organisat ie

van toepassing zij n. Onderscheid moet  worden gemaakt  t ussen een formele ident iteit  in de zin van
de levensbeschouwelij ke r icht ing en de informele ident iteit ,  het  beeldm erk. De form ele ident iteit

van de st icht ing is al beschreven. De inform ele ident iteit  noemen wij  het  beeldm erk. Het  beeldm erk
omvat  de r icht inggevende kernwaarden (drij fveren)  van onze scholen. Daaraan zijn onze scholen

herkenbaar en onderscheidend.

De kernwaarden zijn:
· Ontm oet ing

Op alle onderwijslocat ies bevorderen wij  de ontmoet ing tussen leerlingen en medewerkers

m et  verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen en talenten

· Veiligheid

Op alle onderwijslocat ies is sprake van een voor leerlingen en medewerkers veilige leer-  en
werkom geving. Er heest  een open en gastvrij e sfeer.

· Ambit ie

Wij  zet ten ons op alle onderwijslocat ies in op maximale talentontplooiing van onze

leerlingen en medewerkers. Wij  st imuleren hen vanuit  een open houding uitdagingen niet
uit  de weg te gaan.

· Kwaliteit

Wij  bieden al onze leerlingen kwalitat ief goed onderwij s en een opt im ale begeleiding aan.

· Professionaliteit
Onze medewerkers zij n professioneel.  Dat  betekent  verantwoordelij kheid nem en en

verantwoording afleggen voor het  eigen werk maar ook voor het  team, de school en de
st icht ing waar men werkt.  Wij  geven onze medewerkers professionele ruim te. Op alle

scholen wordt  ruim te ( t ij d)  gerealiseerd voor de professionele dialoog.
· Verbinding

Scholen hebben de ruimte om binnen de r icht lij nen van het  bestuursbeleid aan hun
eigenheid te blij ven werken. Onze m edewerkers werken samen en zoeken en leggen

verbinding binnen en buiten onze organisat ie.
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Bestur ingsfilosofie

De besturingsfilosofie is leidend voor de inr icht ing van de organisat ie. De organisat iest ructuur moet
opt imale voorwaarden creëren voor het  behalen van de st rategische doelen en ondersteuning

bieden aan het  pr imaire proces op de scholen. De organisat ie moet  efficiënt ,  effect ief en

bestuurbaar zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen en t ransparant ie die de samenleving van ons
vraagt . Wij  hebben de keus gemaakt  om op basis van vert rouwen en “no surprise”  te werken.

Daarnaast  willen wij  op basis van geïnformeerd vert rouwen bevoegdheden en verantwoordelij k-
heden zo laag mogelijk in de organisat ie beleggen. De wijze waarop wij  dat  doen is voor een

belangrij k gedeelte vastgelegd in het handboek “Goed Onderwij sbestuur” 3. Daarnaast  zijn er drie
kernthema’s die ons een duidelij k  kader bieden m et  bet rekking tot  het  zichtbaar maken van die

besturingsfilosofie binnen de organisat ie. Die kernthema’s zijn:

Eenheid in verscheidenheid:  Er wordt  vanuit  eenheid van beleid op alle scholen gewerkt  vanuit  één

visie en m issie. Tegelij kert ij d is de wezenlij ke keuze gemaakt  dat  iedere locat ie ( school of
vest iging)  daarbinnen een eigen profiel moet  kunnen aannemen, behouden en/ of door ontwikkelen.

De school moet,  binnen de bestuurlij ke kaders en binnen de kwaliteit seisen van de samenleving, de
ruim te hebben om een eigen onderwijskundige koers aan te houden en zich te profileren. Hiermee

wordt  geborgd dat  er ruim te is voor onderscheid tussen de locat ies/ scholen.

Professional cent raal:  Wij  beleggen bevoegdheden en verantwoordelij kheden zo laag mogelij k in de

organisat ie. De professional is bij  ons ook een professional. Dat  betekent  dat  van alle medewerkers
wordt  verwacht  dat  zij  verantwoordelij kheid nemen en daarover ook verantwoording afleggen. Niet

alleen voor het  eigen werk maar ook voor de bijdrage aan het  realiseren van de team- en
schooldoelen.

Bevorderen zeggenschap en m edezeggenschap.
Wij  st reven er naar om de zeggenschap van de professional voor het  eigen werk te versterken. Dat

betekent  dat  wij  de zeggenschap van de medewerker willen versterken door het  eigenaarschap van
het  werk te vergroten. Hiervoor heeft  het  bestuur in 2018 de kaders van een professioneel statuut

vastgesteld.4 Deze kaders dienen als r icht lij n voor het  opstellen van een professioneel statuut
binnen de scholen. Daarnaast  willen wij  de m edezeggenschap versterken. Dit  laatste niet  zozeer

door het aanpassen van wet telij ke bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen maar meer

door binnen de organisat ie een posit ieve medezeggenschapscultuur te realiseren.

Vanuit  deze visie op sturing is direct  af te leiden van wat  de st icht ing belangrijk vindt  om aan
leerlingen m ee te geven. De organisat ie wil de leerlingen im mers opleiden tot  m ondige,

zelfstandige burgers die eigen verantwoordelij kheid nemen voor hun ontwikkeling en leerproces.
Alle professionals binnen de organisat ie hebben daarin een voorbeeldfunct ie.

I n 2020 is daar een vierde leidend principe aan toegevoegd.

Onderwijs maak je samen.

Een belangrijk kenmerk van kwaliteitsrijk onderwijs is dat  medewerkers van elkaar leren. In dit
uitgangspunt  r ichten we ons vooral op de docenten, maar het  van elkaar leren geldt  natuurlij k ook

voor alle andere m edewerkers. Op de beste scholen werkt  men m eer samen. I edere docent  heeft
een uniek kennispakket ;  hoe benut  je de kennis van je collega-docenten opt imaal voor eigen

ontwikkeling? Iedere docent  beschikt  over unieke kennis. Of het  nou is door jarenlange ervar ing

voor de klas, een opleiding of door ervaring in een specifiek werkveld. Leer van elkaars expert ise.
Constante veranderingen in het  onderwijs maken het  noodzakelij k om  voortdurend van en met

elkaar te leren. Daarbij  is het  leren niet  het  doel maar het  samen ontwikkelen van beter  onderwij s.
Behalve voor kennis, kun je bij  collega’s ook terecht  voor kunde, bij voorbeeld om nog beter voor

de klas leren te staan. Een lesobservat ie door een collega geeft  niet  alleen inzicht  in de kwaliteit
van de les maar geeft  ook een impuls aan samen aan kwaliteitsr ij k onderwijs werken. Binnen de

st icht ing bevorderen en faciliteren wij  op alle niveaus van de organisat ie de samenwerking.

3 Zie handboek Goed Onderwij sbestuur SVOSW 2018.
4 Kaders professioneel statuut  SVOSW 2018.
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St rategisch beleidsplan

I n het  st rategisch beleidsplan zijn onze ambit ies en doelen voor de komende jaren geformuleerd.

Het  st rategisch beleidsplan is het  bestuurlij k kader waarbinnen de scholen hun eigen keuzes en

planning maken op het  gebied van onderwijs en –ontwikkeling, personeelsbeleid, kwaliteit sbeleid
en profiler ing in de lokale gemeenschap. Vanaf het  schooljaar 2019/ 2020 beschrij ven wij  in het

jaarverslag of en op welke wijze de scholen gewerkt  hebben aan de ambit ies en doelen van het
st rategisch beleidsplan en met  welk resultaat . Dat  beschrij ven wij  aan de hand van de volgende

them a’s:

· Wat  willen wij  bereiken met  ons onderwij s en wat  hebben wij  bereikt?

· Wat verwachten wij  vragen wij  van onze medewerkers ( feiten en cij fers)?

· Wat vraagt  dat  van onze organisat ie (voorzieningen, financiën, bedrij fsvoering)?

· Wat  betekent  dit  voor de om geving?

Stakeholders ( interne en externe belanghebbenden)

Jaar lijks legt  het  CvB in het  jaarverslag verantwoording af over het  gevoerde beleid, de bereikte

resultaten en de gevolgen voor de toekomst . Die verantwoording wordt  afgelegd aan alle

belanghebbenden (de “stakeholders” ).  Dat  zij n ouders, leerlingen, m edewerkers, de inspect ie,  het

m inister ie van Onderwijs en andere bij  de organisat ie bet rokken instellingen en bedrij ven.
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4 . W at  w illen w ij  bereiken m et  ons onderw ijs?

Elke leerling heeft  recht  op goed onderwijs dat  haar of hem mot iveert  en uitdaagt  het  beste uit
zichzelf t e halen. Door meer flexibele leerroutes en onderwijs op maat  gaan we alle leerlingen

uitdagen, meer eigenaarschap geven over het  eigen leerproces en st imuleren hun talenten te
ontwikkelen.

Op onze scholen gaan wij  er vanuit  dat  wij  alle leerlingen zo thuisnabij  mogelij k onderwijs en

ondersteuning bieden. Onderwijs dat  aansluit  op hun ontwikkeling, talenten en behoeften. Door

onderwijs meer op maat  aan te bieden (meer gepersonaliseerd onderwijs)  r ichten wij  ons op

maximale ( talent - )  ontplooiing van alle leer lingen.

Gepersonaliseerd leren betekent  dat  de scholen alle leerlingen in staat  stellen om  op het  bij  hen

passende niveau te laten leren. Dat  betekent :

· Aansluiten bij  verschillende leerst ij len;

· Tegemoet  komen aan de behoeften van leerlingen;

· I nspelen op wat  m ot iveert ;

· Leerlingen zicht  bieden op het  eigen leren en de eigen talenten;

· Leerlingen onafhankelij k van t ijd en plaats laten leren;

· Leerlingen naast  een kerncurr iculum  ook de mogelij kheid krijgen om keuzedelen te volgen.

Essent ieel voor ons is dat  alle leerlingen in 2020 een rij kere verscheidenheid aan leersituat ies
tegenkomen. Op alle scholen wordt  in 2020 maxim aal 80%  van de onderwijst ijd op de klassieke

wij ze (docent -klas- lokaal- t ijd)  ingevuld.

I n 2020 hebben de scholen, door externe om standigheden, echt  werk m oeten maken van het

realiseren van dit  doel. Op de RSG Tromp Meesters, locat ie Lijsterbesstraat  en het  Linde College is
op schooleigen wijze het  onderwijs “anders”  georganiseerd. Daarbij  is de nadruk komen te liggen

digitaal klassikaal of hybride-onderwijsaanbod door de docenten. Daarnaast  zij n op alle scholen
voorbereidingen gestart  om  in het  schooljaar 2021/ 2022 een r ij kere verscheidenheid aan

leersituat ies aan te bieden. Een voorbeeld daarvan is het  verm inderen van de klassiek aangeboden

lessen en daarvoor meer keuzeprogramma’s en/ of maatwerklessen aan leerlingen aan te bieden.
Bij  SG Eekeringe is daar al nadrukkelijk rekening mee gehouden bij  het  vaststellen van de nieuwe

lessentabel.  Bij  de het  Linde College en de RSG Tromp Meesters is hiermee een start  gem aakt .  De
doelstelling is weliswaar gerealiseerd maar dat  heeft  vooral te m aken met de noodzaak om het

onderwij saanbod anders vorm  te geven. De variëteit  in didact ische werkvormen is nog beperkt.

Thuiszit ters op onze scholen.

De scholen van de st icht ing maken deel uit  van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Wij

onderschrij ven het  doel van deze samenwerkingsverbanden, namelij k dat  er geen thuiszit ters zijn.

Daarvoor is het  noodzakelij k dat  er zowel in Wolvega en/ of in Steenwijk meerdere zorg-

arrangementen worden aangeboden. Onze scholen kennen nog steeds een beperkt  aantal

thuiszit ters. Voor deze specifieke groep is in goede sam enwerking met  gem eenten, samen-

werkingsverbanden, jeugdzorg en de bet rokken scholen in 2019 in Steenwijk een t rajectklas “het

Thij ”  van start  gegaan. I n deze klas wordt  leerlingen een individueel onderwijs-  en

begeleidingspakket  aangeboden. In 2020 hebben wij  hierdoor het  aantal thuiszit ters wederom

weten te m inimaliseren.

In 2021 zit  op de scholen van SVOSW geen enkele leerling langer dan drie maanden thuis zonder

passend onderwij sarrangement .

Dit  doel hebben wij  in 2020 nog niet  gerealiseerd. Het  aantal thuiszit ters op onze scholen bedroeg

op 1 oktober 2020:

· CSG Eekeringe 1 thuiszit ter

· RSG Trom p Meesters 3 thuiszit ters

· Linde College geen thuiszit ters
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· Prakt ij kschool geen thuiszit ters

De leerlingen die als thuiszit ter  zij n geregist reerd worden in Wolvega begeleid door het

thuiszit tersteam van het  samenwerkingsverband en/ of zijn geplaatst  in een onderwijst raject  in het

Time out  lokaal.

Wij  st reven naar een reduct ie van het  aantal zit tenblijvers. De doelstelling is dat  wij  op onze

scholen beperken tot  maxim aal 2,8% . Dat  is 1%  onder het  landelijk gemiddelde.

Het  landelij k percentage zit tenblij vers in het  voortgezet  onderwijs in Nederland is in het  schooljaar
2019/ 2020 sterk gedaald. Dit  heeft  vooral m et  de versoepeling van het  overgangsbeleid op de

scholen te maken i.v.m . de effecten van COVID-19. Het  aantal zit tenblijvers landelijk bedraagt  in

2019/ 2020 3,3% . T.o.v. het  j aar ervoor een halver ing van het  aantal zit tenblijvers en daarmee een
trendbreuk. De scholen van SVOSW zit ten daar onder. De RSG TM, Linde College en Eekeringe

hebben de doelstelling gerealiseerd.

Vanaf 2020 is het  aantal zit t enblijvers op onze scholen 1%  lager dan het  landelijk gemiddelde.

Die doelstelling is alleen door Eekeringe gerealiseerd.

De scholen van SVOSW verzorgen kwalitat ief goed onderwij s.

Wat wij  verstaan onder kwalit at ief goed onderwijs heeft  een harde ( “de opbrengsten” )  en een

zachte kant  (de kwaliteitscultuur). Het  heeft  te maken met  “ in cont rol”  zijn (het  monitoren en het
verbeteren van en de verantwoording over de basiskwaliteit  van de opbrengsten)  en het  heeft  te

maken met de visie van de scholen en de wijze waarop zij  systemat isch het  gesprek voeren over

de ontwikkelingskant  ( innovat iekracht , een veilig schoolklim aat , leiderschap, gevarieerd
onderwijsaanbod, bet rokkenheid en eigenaarschap van docenten, toepassing I CT in het  onderwijs,

succesvolle doorst rom ing naar het  vervolgonderwijs, een goede ondersteuningsst ructuur,
burgerschap, etc.) . Een en ander is verwerkt  in ons kwaliteitsbeleid.

Het  doel is dat  in de per iode 2019-2023 de basiskwaliteit  van de scholen van voldoende kwaliteit
moet  zijn. Dat  is m.u.v. de HAVO-afdeling van de RSG Tromp Meesters en de basisberoepsgerichte

leerweg van de afdeling Maatwerk (v/ h het  VSO)  het  geval.  De harde onderwij sopbrengsten geven

vanaf 2020 een vertekend beeld i.v.m . de aanpassingen van de examens in 2020 en 2021 én het
hanteren van soepeler overgangsnormen in het  schooljaar 2019/ 2020. De harde opbrengsten zijn

terug te vinden op de website Scholen op de kaart .
M.b.t . de zachte kant  moet  opgemerkt  worden dat  het  bestuur daar pas vanaf 2020 op stuurt . Dit

heeft  te m aken met  de keuze om  eerst  het  kwaliteit sbeleid en de uit voering daarvan te
harmoniseren binnen de st icht ing. Dat  proces is medio 2020 afgerond met  het  vaststellen van het

kwaliteitsbeleid. Binnen de afzonderlijke scholen is er bij  Eekeringe al sprake van een redelijk

breed gedragen kwaliteitscultuur, al dom ineert  daar vooral nog het  gesprek over de opbrengsten.
Binnen de afdeling Maatwerk van Eekeringe is dit  nog onvoldoende. Op het  Linde College is er

sprake van een steeds breder gedragen kwaliteitscultuur. Dit  beperkt  zich echter tot  nu toe vooral
tot  de harde opbrengsten. Op de RSG is er nog onvoldoende sprake van een kwaliteitscultuur. Er

zijn echter in 2020 wel flinke stappen gezet  om  de aandacht  voor de opbrengsten systemat isch

m et  alle bet rokkenen te bespreken. Het  kwaliteit sbeleid is nu in orde, voor wat  bet reft  de
kwaliteitscultuur zijn wij  in ontwikkeling.

De scholen van SVOSW hebben hun techniekprofiel versterkt.

Samen met  andere scholen in de regio en het  bedrij fsleven werken de scholen van SVOSW

systemat isch aan het  versterken en vernieuwen van het  techniekonderwij s.  Dit  bet reft  niet  alleen
het  techniekonderwijs in de techniekprofielen van de beroepsgerichte leerwegen van het  VMBO

m aar ook in de onder-  en bovenbouw van de theoret ische leerweg en de techniekprofielen van het

HAVO en VWO. De versterking van het  techniekonderwijs r icht  zich o.a. op:

· Het  beter aansluiten van het  onderwijsprogramma op het  gebied van techniek van de

toekom st  ( robot ica, dom ot ica, digitale vaardigheden, etc.) ;

· Het realiseren van een vakmanschapsroute samen met het  MBO;

· Het  realiseren van een technologieroute gericht  op een van de sectoren in het  MBO/HBO

samen m et  het  MBO;
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· Het  realiseren van een kracht ige verbinding m et  het  regionaal bedrij fsleven;

· Het  mede opleiden en inzet ten van hybride docenten in techniek, ICT en technologie.

I n 2020 wilden wij  een st ijging van 5%  zien bij  de inst room in de sector techniek, resp. de
techniekprofielen in havo/ vwo. Dit  is helaas nog niet  gerealiseerd. I n het  verslagjaar hebben wij  op

onze scholen met  een afdeling BWI  en/ of PIE behoorlij k geïnvesteerd in zowel de kwaliteit  van de

medewerkers, de inhoud van het  onderwijs en de inr icht ing van de prakt ij kruim tes. Dat  is mede
mogelij k gemaakt  door de inzet  van de incidentele subsidie VBO Techniek. Wij  geven daarbij

voorrang aan investeringen in nieuwe technieken en technologie.
I n 2020 zij n diverse projecten -weliswaar met  enige vert raging vanwege COVID-19-  uitgevoerd. De

ext ra m iddelen VBO techniek zij n voor een belangrij k  gedeelte ingezet  voor de aanschaf van

apparatuur en/ of professionalisering van de medewerkers. Daarnaast  zijn er op de scholen
projecten gestart  in de onderbouw om alle leerlingen in aanraking te brengen met  ict  en techniek.

Brede vorm ing voor alle leerlingen.

Onderwijs heeft  een brede -drievoudige-  opdracht :  kwalificat ie, socialisat ie en persoonsvorm ing.

De scholen zien het  als hun opdracht  om  elke leerling de mogelij kheid te bieden hier gericht  aan te
werken.

Dat  betekent  concreet  dat  we zichtbaar aan de slag gaan m et :

1. De ontwikkeling van het  onderwijs conform  de uitgangspunten op basis van de uitwerking

van onderwijs 2032 en het  nieuwe curr iculum  voor het  basis-  en voortgezet  onderwijs

(curr iculum.nu) .

2. Werken aan goed burgerschapsonderwijs op elke school.

3. Versterkt  inzet ten op een soepele doorst room van leerlingen naar het  vervolgonderwijs.

I n 2022 hebben alle scholen een curr iculum  ontwikkeld dat  aansluit  op de uitgangspunten van

c ru riculum.nu

Deze ontwikkeling is door de gevolgen van COVI D-19 vert raagd. De scholen hebben hun
schoolplannen geactualiseerd. De uitgangspunten van curr iculum .nu zijn daarin tot  dusverre nog

onvoldoende in opgenomen.
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5 . W at  hebben w ij  bereikt  m et  ons onderw ijs?

5 .1 . Leerlingenaantal

Omdat  een voldoende aantal leerlingen de belangrij kste voorwaarde is om  het  brede en

gevar ieerde onderwij saanbod in stand te houden, beschrij ven we in deze paragraaf eerst  de

ontwikkeling van de leer lingenaantallen.
Alle scholen in de regio hebben te maken met de krimp. I n ons voedingsgebied hebben wij  vanaf

2014 al te m aken met een behoorlij k krimp. Deze zet  zich in de periode tot  2030 flink door met
een daling van meer dan 12%  t .o.v. 2019. De krimp betekent  dat  alle scholen de komende 10 j aar

jaarlijks m inder leerlingen zullen krij gen. De mate waarin verschilt  per school.
Het  Linde College kreeg in 2020 het  aantal aanmeldingen volgens prognose. Dit  was vooral het

gevolg van een groeiende belangstelling buiten de gem eente Weststellingwerf.  Binnen de

gem eente Weststellingwerf daalde het  marktaandeel ten gunst  van Terra Wolvega.
De RSG Tromp Meesters kreeg veel m inder leerlingen dan verwacht. Dat  beperkte zich tot  de

aanm elding voor de locat ie Lij sterbesst raat .  De leerlingen uit  de gemeente Steenwij kerland hebben
in 2020 meer dan voorheen gekozen voor vergelij kbaar onderwijsaanbod in de aangrenzende

gemeenten of voor Eekeringe.  Deze daling heeft  vooral te maken met de onrust  in 2019 binnen de
organisat ie. Dat  is in 2020 niet  meer het  geval. De verwacht ing is dan ook dat  deze daling

incidenteel van karakter is geweest . De afdeling Maatwerk (v/ h VSO) heeft  in 2020 een lichte

st ij ging van het  aantal leerlingen gekend. Eekeringe heeft  haar m arktaandeel in de regio behouden
en heeft  de prognose ruim  gehaald. De Prakt ij kschool heeft  in 2020 weer een lichte st ij ging van het

aantal leer lingen t .o.v. de prognose. De daling van het  totaal aantal leer lingen is hier afgevlakt .
De andere wijze van exam ineren heeft  op alle scholen geleid tot  m eer geslaagde leerlingen.

Hierdoor is de uitst room groter dan in voorgaande jaren en de daling van het  totaal aantal
leerlingen t.o.v. prognose hoger. Dit  effect  is bij  de scholen van SVOSW het  sterkst  opgetreden bij

de RSG Trom p Meesters.

Leerlingenaantal oktober 2020
RSG

Trom p
Meeste rs5

Linde
College

CSG
Eekeringe

RSG
Pra ktij kschool

Eerste leer jaar 184 247 125 25

Tweede leerjaar 217 245 127 12

Derde leerjaar 254 279 124 17

Vierde leer jaar 296 291 119 10

Vij fde leer jaar 181 114 10

Zesde leerjaar   50   46 11

Totaal: 1 1 8 2 1 2 2 2 4 9 5 8 5

De prognoses maken duidelij k dat  de leerlingenaantallen in m .n. het  Prakt ij konderwijs en de
beroepsgerichte leerwegen van het  VMBO van de RSG Tromp Meesters in de kom ende jaren sterk

afnemen. De inst room voor het  profiel Techniek is nog steeds mager maar in 2020 niet  afgenomen.

De versterking van de beroepsgerichte leerwegen en dan m .n. de inst room  in de sector  Techniek is
een belangrij ke reden waarom wij  in Steenwijk het  besluit  hebben genomen om op term ijn het

onderwijs aan te bieden op twee i.p.v. dr ie locat ies. Een “ondernemende school”  (vmbo-
beroepsgericht, prakt ij konderwijs en voortgezet  speciaal onderwijs)  en een “onderzoekende school”

(mavo-havo-vwo). M.n. de sector Techniek willen wij  versterken in Steenwijk.

Dit  heeft  in 2020 nog niet  tot  een substant iële wijziging in de belangstelling voor de
beroepsgerichte leerwegen van CSG Eekeringe en de RSG Tromp Meesters geleid. Vanaf

2019/ 2020 is het  onderwijs voor het  eerste leerjaar van de beroepsgerichte leerwegen alleen nog

5 Incl. 120 leerlingen afdeling Maatwerk (v/h VSO). Deze leerlingen zijn als reguliere leerlingen ingeschreven bij
RSG Tromp Meesters. .
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aangeboden op de locat ie van CSG Eekeringe. De gevolgen van de krimp worden verder toegelicht

in de cont inuïteitsparagraaf.

5 .2 . Opbrengsten6

Voor het  jaar 2020 zijn de opbrengsten verwerkt  in de rapportages van de inspect ie maar zijn deze

niet  geheel vergelijkbaar met  voorgaande jaren. Dit  heeft  te maken met de aanpassing van de
examens in 2020 (geen cent raal exam en)  en het  soepeler  toepassen van de overgangsregels door

de scholen. De coronacrisis heeft  de resultaten beïnvloed maar in 2020 zijn ze wel gepubliceerd. De
opbrengsten 2020 van onze scholen kunnen derhalve voor dat  jaar goed vergeleken worden met

de landelij ke normen. Dat  geldt  in m indere mate voor het  3 jaarlij ks gem iddelde.

Op basis van de opbrengsten 2020 heeft  de inspect ie, m .u.v. de HAVO-afdeling van de RSG Tromp
Meesters en de basisberoepsgerichte leerweg van de afdeling Maatwerk (v/ h VSO)  voor alle

scholen en onderwijssoorten van de st icht ing de basiskwaliteit  als voldoende beoordeeld.
Dit  betekent  dat  wij  onze doelstelling voor 2020 niet  hebben kunnen realiseren. Inm iddels zijn er

maat regelen genomen om kwaliteit  voor die afdelingen op orde te krijgen. Voor nadere informat ie
over de opbrengsten van de scholen verwijzen wij  u naar www.venstersvoorverantwoording.nl

5 .3 . Het  onderw ijsaanbod

I n 2020 hebben we het  bestaande aanbod kunnen handhaven. Daarbij  moet  de kanttekening
gemaakt  worden dat  de posit ie van het  beroepsgerichte vmbo in de sector Techniek in Steenwijk

nog steeds erg kwetsbaar is. I n het voedingsgebied is echter o.i. wel voldoende potent ieel

aanwezig om de sector Techniek op de langere term ijn in stand te houden, resp. te versterken. Dit
is één van de prior iteiten in de voorbereiding van de ondernemende school. I n Wolvega is de

posit ie van het  beroepsgerichte vmbo sterker. Daar is een start  gemaakt  met  het  aanbieden van
het  profiel D&P in de beroepsgerichte leerwegen. Dit  om op term ijn de krimp van het  aantal

leerlingen in de sector  econom ie, zorg en welzij n en techniek op te vangen en toch een gevarieerd
voorbereidend beroepsonderwijs aan te bieden.

Passend/ thuisnabij  onderwijs
Ons doel was om  er voor te zorgen dat  tenm inste 90%  van de leerlingen, die zware ondersteuning

nodig hebben, daarvoor in de regio thuisnabij  onderwijs aan te beiden. Die doelstelling is
gerealiseerd.

De onderwijsarrangementen zware ondersteuning zijn geconcent reerd in Steenwijk. Daar hebben
wij  een afdeling Maatwerk (v/ h VSO). De leerlingen in deze afdeling zij n gehuisvest  in het  gebouw

aan de Stat ionsst raat  en volgen daar, op basis van een toelaatbaarheidsbeschikking vso, m et  een

persoonlij k onderwijsarrangement  een diplomagerichte of arbeidsmarktgerichte opleiding.
I n 2020 is duidelij k geworden dat  het  onderwijs dat  wij  voor die leerlingen aanbieden moet

plaatsvinden binnen de kaders van het  regulier voortgezet  onderwijs terwij l zij  eigenlij k niet  in
staat  zijn om  regulier onderwijs te volgen. Bestuur, schoolleiding en medewerkers hebben in 2020

al stappen gezet  om  het  onderwijsaanbod zodanig in te r ichten dat  er kan worden voldaan aan de
wet-  en regelgeving van het  voortgezet  onderwijs. Daarnaast  zal overleg met  inspect ie en ocw

moeten leiden tot  een binnen de huidige wet telij ke kaders passende oplossing voor een deel van de

leerlingen. Als dat  niet  mogelij k blij kt  te zijn dan kunnen wij  op term ijn voor deze groep leerlingen
geen thuisnabij  passend onderwijs kunnen blij ven aanbieden.

Specifiek voor de doelgroep thuiszit ters is in 2020 een t rajectklas opgezet . Daar worden leerlingen
vanuit  het  voedingsgebied van SVOSW t ij delij k geplaatst  totdat  zij  weer in staat  zij n om deel te

nemen aan het  regulier onderwijs. Dit  aanbod zorgt  ervoor dat  het  aantal thuiszit ters op de scholen
van SVOSW is geminim aliseerd.

Tenslotte is er in 2020 een onderzoek gestart  naar de wijze waarop de ondersteuningsst ructuur in

Steenwijk in de toekom st  m oet  worden ingericht . Op dit  m om ent  is er op de dr ie locat ies een
uitgebreide ondersteuningst ructuur aanwezig. De kr imp van het  leerlingenaantal betekent  echter

ook dat  de betaalbaarheid van dit  aanbod op drie locat ies onder druk komt te staan. Dit  onderzoek
wordt  in 2021 afgerond en zal vervolgens onderdeel uitmaken van het  haalbaarheidsonderzoek

naar een scholenfusie in Steenwijk.

Verantwoording doelen en inzet  m iddelen passend onderwijs

SVOSW heeft  een verantwoordelij kheid om alle leerlingen in de regio een zo passend m ogelij ke
onderwijsplek te bieden. Afhankelij k van de behoeften van de leerling kan de beste plek zijn in het

6 Zie Vensters voor verantwoording /scholen op de kaart
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regulier onderwijs, al dan niet  met  ext ra ondersteuning, in speciale tussenarrangementen of in

extra zorgaanbod (de zware ondersteuning in de afdeling Maatwerk-  voorheen het  VSO-  te
Steenwijk)

De vo-scholen in Steenwijk maken deel uit  van het  samenwerkingsverband 22.03. Het  Linde

College maakt  deel uit  van samenwerkingsverband 21.02. De scholen r ichten binnen de door het
samenwerkingsverband aangegeven kaders in het  ondersteuningsplan zelf hun

ondersteuningsst ructuur Passend Onderwijs in.
Op de scholen wil het  bestuur met  passend onderwij s de volgende doelen bereiken:

1. Alle leerlingen krij gen een plek die past  bij  de onderwij s ( -ondersteunings-)behoefte.
2. Een leerling volgt  regulier  voortgezet  onderwij s ( incl.  leerwegondersteunend onderwij s en

           prakt ijkonderwij s)  als dat  kan.

3 Een leerling krijgt  alleen zware ondersteuning als deze beschikt  over een TLV speciaal
onderwij s en de leerling een intensieve begeleiding in een gespecialiseerde en beschut te

om geving nodig heeft.
4 De scholen bieden tenm inste de basisondersteuning aan, aangevuld met  ext ra

ondersteuning op maat , zoals opgenomen in het  schoolondersteuningsprofiel.
5 De kwaliteiten en de onderwij sbehoefte van de leerling zij n bepalend, niet  de beperkingen.

6 Leerlingen komen niet  meer langdurig thuis te zit ten, omdat  er  geen passende plek is om

onderwijs te volgen.
7 Lokaal wordt  een betere afstemm ing tussen onderwijs en zorg gerealiseerd.

Bovenstaande doelen zijn tot  stand gekomen als uitkom st  van overleg en afstemm ing m et  de
overige leden van het  samenwerkingsverband (ondersteuningsplan)  en met  instemming van de

bet rokken OPR (ouders en medewerkers)  en de bet rokken gemeentes (OOGO). De school-
specifieke invulling is tot  stand gekomen als uit komst van het  overleg over de j aarlijkse vaststelling

van het  schoolondersteuningsplan tussen de schoolleiding en medezeggenschapsraad.

Met de komst van Passend Onderwijs zij n zowel de inzet  van de m iddelen voor lichte als voor

ext ra-  en zware  ondersteuning een verantwoordelij kheid van de schoolbesturen voor regulier
onderwijs.

De scholen ontvangen voor passend onderwijs m iddelen via de lumpsum. Met  deze m iddelen
worden de personele-  en materiële kosten voor de basisondersteuning voor alle leerlingen

bekost igd (doelen 2, 4 en 5) .  Dat  bet reft   bij voorbeeld de kleinere klassen en hogere

onderhoudskosten voor het  prakt ij konderwijs, de afdeling Maatwerk (v/ h het  VSO)   en het
leerwegondersteunend onderwij s m aar ook de gedeeltelij ke bekost iging van de inzet  van

gedragswetenschappers, leerlingbegeleiders en specialist ische taken (bij v. dyslexie-coach), testen
en toetsen.

De m iddelen van het  samenwerkingsverband worden deels gebruikt  om  op alle scholen een plek te
organiseren waar alle leerlingen in principe terecht  kunnen voor ext ra ondersteuning op gebied van

onderwijs of zorg. Het  gaat  vaak om een tussenvoorziening of ‘spoor-1’ voorziening waar leerlingen

terecht  kunnen voor een t ime-out  gedurende de dag, waar ze voor of na de lessen terecht  kunnen
voor extra hulp en/ of waar ze in de pauzes kunnen verblij ven wanneer het  op de reguliere

pauzeplekken te druk voor hen is.
Het  overige deel van de m iddelen voor ext ra en zware ondersteuning wordt  gebruikt  voor

bekost iging van het  gespecialiseerde onderwijs aan leerlingen met een TLV in de afdeling

Maatwerk, de bekost iging van specifieke onderwijsarrangem enten en een deel van de bekost iging
van de ondersteuningsst ructuur.

Doorst roomprogramm a’s VMBO-MBO
I n 2020 zijn de gesprekken met  het  MBO in Emmeloord afgebroken en wordt  de mogelij kheid

onderzocht  om  de reeds bestaande samenwerkingsovereenkom st  met  Delt ion in Zwolle,  inzake de

entree-opleidingen,  uit  te breiden met  de vakm anschapsroute (niveau-2 MBO)  en eventueel een
technologieroute (niveau 3-4 MBO). Wij  verwachten die overeenkomst  in 2021 te kunnen afsluiten.

I n Wolvega wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst m et het Friesland College
gecont inueerd.

5 .4 . Sam enw erking in de regio

Het bestuur werkt  op tal van gebieden samen met andere partners. Dit  draagt  bij  aan de

versterking van ons onderwijs en onderwijsaanbod. Het  bestuur neemt  act ief haar
verantwoordelij kheid voor het  behoud van het  onderwijsaanbod van de st icht ing maar ook voor het

in stand houden van een gevarieerd en thuisnabij  onderwijsaanbod in de regio. De wijze waarop en
m et  wie dat  wordt  gedaan wordt  hieronder kort  weergegeven.
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a. RPO en de toekomst  van het  voortgezet  onderwijs in Steenwijk.
Het RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen heeft  als doel te komen tot  afspraken in de regio

over een zo compleet  mogelij k aanbod van voortgezet  onderwijs in de regio)  Steenwijkerland en

Wolvega. Het  RPO is in 2019 geactualiseerd en vastgesteld in het  bestuurlij k overleg tussen de
besturen van Terra en SVOSW. Voor SVOSW betekent  dit  dat  de scholen in Steenwijk op alle

locat ies afsluitend onderwijs VBO m ogen aanbieden m .i.v. het  schooljaar 2020/ 2021.
In de prakt ijk betekent  dit  dat  vanaf 2020 de leerlingen van de eerste twee leerjaren VBO zij n

ingeschreven als leerlingen van Eekeringe. Vanaf 2021 geldt  dit  voor de leerlingen van het  derde
leerjaar en vanaf 2022 voor alle leerlingen die een beroepsgerichte leerweg willen gaan volgen.

Uiteraard geschiedt  dit  in overleg met  en instem ming van de ouders/ verzorgers van deze

leerlingen. Afhankelij k van de uitkomst  van het  haalbaarheidsonderzoek naar een scholenfusie in
Steenwij k betekent  dit  dat  het  beroepsgerichte onderwij s wordt  geconcent reerd op of Eekeringe of

de gefuseerde school. Tot  aan de realisat ie van de unilocat ie wordt  een deel van de prakt ij klessen
uitgevoerd op locat ie Stat ionsst raat .

b. Passend onderwijs

I n samenwerkingsverband Zuidoost  Friesland (21.02)  zijn m .n. kwaliteitszorg en het  versterken
van de samenwerking tussen de verschillende scholen besproken en nader uitgewerkt. I n

Samenwerkingsverband Zuidwest  Drenthe (22.03)  is veel t ij d gestoken in het  versterken van de
onderlinge samenwerking, m.n. gericht  op het  versterken van de kwaliteit szorg, het  toezichtkader

en een herij king van de bekost igingssystemat iek.
Over de m iddelen die wij  vanuit  de samenwerkingsverbanden ontvangen wordt  vanaf 2020 jaarlij ks

verantwoording afgelegd aan het  bestuur van het  sam enwerkingsverband. Die m iddelen worden

besteed aan de bekost iging van ondersteuningsst ructuur, de basis-  en ext ra ondersteuning,
kleinere k lassen en specifieke maatwerkt rajecten.

I n 2020 zijn deze m iddelen o.a. ingezet  voor het  ontwikkelen van een realiseren van een thuisnabij
dekkend netwerk ( t rajectklas, overleg gemeenten en j eugdzorg, com missie arrangeren, remedial

teaching, dyslexiebegeleiding, samen voor Ryan)  en het  aanbieden van diverse zorgarrangementen
( t ime-out , onderwijsateliers, steunlessen, SOVA-t raining, onderwijsateliers)  en niet  onbelangrij k

het  deels bekost igen van de leerlingen met  een TLV.

De inzet  van deze m iddelen is tot  stand gekomen op basis van het  overleg met de
medezeggenschapsorganen én voor het  samenwerkingsverband met  de OPR. Het  ondersteunings-

plan van de samenwerkingsverbanden  is tot  stand gekomen in het  op overeenstemming gericht
overleg met de gem eenten.

c. LEA en OOGO

Het  bestuur part icipeert  in het  ‘op overeenstem m ing gericht  overleg’ (OOGO) van de gem eenten

Weststellingwerf en Steenwij kerland. Dit  overleg heeft  bet rekking op het  onderwij shuisvest ings-
beleid en op de ‘lokaal educat ieve agenda’ (LEA)  waarin gem eenten, schoolbesturen en overige

partners uit voering geven aan de wet telij ke regelingen over het  onderwij sachterstandenbeleid. De
inzet  van het  bestuur is daarbij  tweeledig:

-  het  in stand houden en verbeteren van een sluitende zorgst ructuur voor onze leerlingen;

-  het  in stand houden en verbeteren van de huisvest ing voor ons onderwijs.
I n het  algemeen kan gezegd worden dat  wij  zowel in Steenwijk als in Wolvega, in samenwerking

met  onze partners, hebben kunnen zorgen voor een sluitend aanbod van zorg-  en opvoedings-
voorzieningen.

I n Steenwijk zijn de afspraken tussen gemeente, onderwijs, opvang-  en zorginstellingen inzake
onderwijs en begeleiding van jongeren vastgelegd in het  convenant  “samen voor Ryan” .

d. Opleiden in de school (opleidingsschool Drenthe i.o.)
I n 2020 is door de partners in deze aspirant-  opleidingsschool nader vorm en inhoud gegeven aan

het  opleidingsplan en de begeleiding van docenten in opleiding. Dat  heeft  o.a. geresulteerd in een
gezamenlij k curr iculum  voor de eerstejaars docenten in opleiding. Een aantal projecten kon niet  of

slechts deels doorgaan i.v.m . de COVI D-19 m aat regelen.
I n 2020 is de naam van de opleidingsschool gewijzigd in opleidingsschool Noordermarke, er is een

website gemaakt  en er  zij n afspraken gem aakt  met  drie andere schoolbesturen in Drenthe over

deelname aan het  partnerschap vanaf 2021/ 2022. In de periode tot  2023 kunnen wij  de
opleidingsschool nader vorm  en inhoud geven en samen met  de andere scholen in de Drenthe en

de lerarenopleidingen het  samen opleiden van docenten in onze regio een herkenbare plek geven
in ons HRM-beleid.
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e. Van Reest tot  Linde

I n het  voorjaar van 2016 hebben de bestuurders van resp. RSG Stad en Esch en CSG Dingstede te
Meppel,  CSG Eekeringe en RSG Trom p Meesters te Steenwij k en het  Linde College te Wolvega de

afspraak gemaakt  om  te onderzoeken op welke wijze zij  de krachten kunnen bundelen op het

gebied van de ondersteuning van het  onderwijsproces. Nu en in de toekomst  zijn wij  afzonderlij k te
klein om al deze kennis en kunde in “eigen huis”  te hebben of te kunnen houden. Door samen te

werken op een overzichtelij ke schaal denken wij  de kwaliteit  van de ondersteuning blij vend te
kunnen verhogen door intensiever samen te gaan werken.

I n 2020  is die samenwerking beperkt  gebleven tot  het  realiseren van één ICT-architectuur voor
alle scholen. Deze ICT-structuur is eind 2021 op alle scholen in bedrij f.

De samenwerking op het  gebied van de adm inist rat ieve-  en financiële dienstverlening is eind 2020

opnieuw opgepakt.  Het  onderzoek levert  voldoende argumenten op om  deze samenwerking op
term ijn op te pakken. Een concrete uitwerking daarvan volgt  pas zodra het  onderzoek naar een

bestuurlij ke fusie tussen SVOSW en het  Stellingwerf College is afgerond.

f.  Sterk Techniek onderwij s
I n 2018 en 2019 hebben de scholen een subsidie Technisch VMBO ontvangen. Deze subsidie wordt

door de scholen gebruikt  om  in de komende jaren te investeren in de versterking van het

techniekonderwijs. Dit  geldt  m .n. voor modernisering van inventaris en personeelskosten die
noodzakelij k zijn om  de versterking en modernisering van het  techniekonderwijs op de scholen te

realiseren. I n 2020 is wederom  een deel van de subsidie ingezet.  Het  resterende bedrag wordt
gereserveerd voor uitgaven in de komende jaren. Het  bet reft  hier  bij v.  de vernieuwing van

inventaris van de afdelingen techniek van de locat ie Stat ionsst raat  als deze verhuizen naar een
nieuwe locat ie.

De STO subsidie wordt  conform  het  projectplan ingezet  en verantwoord. De verantwoording

daarvan berust  bij  de kassier scholen. Voor Steenwijk bet reft  dat  Stad en Esch te Meppel en voor
Wolvega OSG Sevenwolden te Heerenveen. Dit  project  is op 1 januari 2020 gestart . Het

projectplan kon vanwege de beperkingen i.v.m . corona in 2020 niet  in volle omvang worden
gerealiseerd.

g. Overige samenwerkingsvormen

Als onderwijsinstelling werken wij  met  veel andere organisat ies samen. I n de lij st  hieronder t reft  u

een overzicht  aan van de organisat ies waarmee wij  in 2020 hebben samengewerkt .
Fr iesland College (o.a. ‘vakmanschapsroute’ in Wolvega)

Delt ion (o.a. Vakcollege en Waterr ij k Academ ie in Steenwijk)
RMC de Friese Wouden ( tegengaan voort ijdig schoolverlaten in Weststellingwerf)

RMC Zwolle ( idem in Steenwij kerland)
‘WON’ (pré-academ ische leerroute in Steenwij k)

Unesco ( internat ionalisering in Steenwijk)

Netwerk Technasium  (Technasium  Linde College)
BOVO (overleg met  basisonderwijs en ander voortgezet  onderwijs over aansluit ing basis-

voortgezet  onderwijs in Wolvega en Steenwijk)
VO-HO netwerk (aansluit ing havo/ vwo op hoger onderwijs)

Kennisnet  Steenwijk

Businessclub Steenwij k en de Com merciële Club Weststellingwerf.
STO Meppel/ Steenwij k (Sterk Techniek Onderwij s)

STO Heerenveen, Weststellingwerf en Opsterland.

5 .5 . Kw aliteitsbeleid ( w .o. toetsing en exam inering)

I n 2020 is het  kwaliteit sbeleid van de st icht ing ontwikkelt  en vastgesteld. De beleidsm edewerker
kwaliteit  heeft  zich in het  verslagjaar m.n. ger icht  op het  versterken van de kwaliteitscultuur op de

scholen van de st icht ing. De uitvoering van het  kwaliteitsbeleid r icht  zich op dit  moment  vooral nog
op de opbrengsten en het  versterken van de kwalit eit  van de toetsing en examinering.

Er is veel t ij d gestoken in de harmonisat ie van procedures, processen en kwaliteit  van de (school- )
examens en het  ontwikkelen van toetsbeleid op de scholen.

Vanaf het  schooljaar 2019/ 2020 wordt  de kwalit eit  van de schoolexamens geborgd door een

bestuurlij ke monitor ing op de wijze waarop de schoolexamens worden opgesteld en afgenomen. Er
is een st ructureel overleg met de examensecretar issen van de scholen. Om de kwaliteit  van de

schoolexamens te bevorderen is de posit ie van de examensecretaris versterkt ,  zij n er  afspraken
gemaakt  over deskundigheidsbevordering van docenten en is de organisat ie van het  examen voor

alle scholen geharmoniseerd en vastgelegd in documenten.
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I n december 2020 heeft  de inspect ie op basis van de onvoldoende opbrengsten een start  gemaakt

m et  r isicogericht  kwaliteit sonderzoek naar de afdeling HAVO en de afdeling “basisberoepsgericht
“van de afdeling Maatwerk (v/ h VSO). De aanleiding daarvoor waren de onvoldoende opbrengsten

van deze twee afdelingen. Het  onderzoek kon niet  worden afgerond i.v.m . de sluit ing van de

scholen i.v.m . COVI D-19. Er zijn toen ook afspraken gem aakt  om  het  uitgestelde vier jaarlij ks
bestuursonderzoek in het  voorjaar van 2021 uit  te voeren.

5 .6 . I nternationalisering

Op de drie scholen vinden normaal gesproken act iviteiten plaats in het  kader van

internat ionalisering. I n 2020 zij n deze vanwege de pandem ie geannuleerd. Helaas zij n er  wel
kosten gemaakt  voor deze act iviteiten (m .n. reis-  en verblij fkosten)  en zij n deze niet  te verhalen.

Deze kosten bedragen € 15.800.

5 .7 .“SG Eekeringe”

Vanaf 2018 was het  de bedoeling om op term ijn in Steenwijk al het  beroepsgericht  onderwijs te
concent reren in“  de ondernemende school” . Om tot  een duidelij ke onderwijskundige samenhang te

kom en tussen de VBO, PRO en Maatwerklocat ie van de RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe is
vanaf augustus 2019 de werkeenheid “SG Eekeringe”  gestart .  Formeel nog twee aparte scholen

maar wel aangestuurd door één schoolleiding.
Vanaf dat  moment is er langzamerhand een team ontstaan dat  zich steeds meer met  elkaar

verbonden voelt  en ook samen de ontwikkeling van het  “beroepsgerichte”  onderwijs vorm  en

inhoud geeft. Vanaf 1 augustus 2019 volgen de eerstejaars leerlingen van het  VBO van de RSG
Tromp Meesters het  onderwijs overwegend op locat ie Oostwijkst raat . Dit  is zonder problemen

verlopen. Er is sprake van een goede samenwerking tussen de bet rokken leerlingen en
medewerkers. I n 2020 volgen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 het  onderwijs overwegend op

locat ie Oostwijkst raat . I n 2021 volgen de derdejaarsleerlingen hun theorielessen ook op de locat ie
Oostwijkst raat  (m .u.v. de lessen Techniek)  en in 2022 volgt  leerjaar 4.

De leerlingen van het  prakt ij konderwijs en de afdeling Maatwerk blij ven hun lessen op locat ie

stat ionsst raat  volgen totdat  de nieuwbouw op de unilocat ie is gerealiseerd.
De wens van het  bestuur en direct ieraad om op term ijn het  onderwijsaanbod VO in Steenwijk te

huisvesten op één locat ie heeft  geleid tot  het  in het  schooljaar 2021/ 2022 starten van een
haalbaarheidsonderzoek naar een scholenfusie in Steenwijk. Daar is nu ook voldoende draagvlak

en energie voor binnen de twee afzonderlij ke scholen. Dat  betekent  overigens wel dat  wij  inm iddels
afscheid hebben genomen van de oorspronkelij ke gedacht  van de “ondernemende”  en de

“onderzoekende”  school.

5 .8 . RSG Tromp Meesters, locat ie Lijsterbesstraat

Vanaf het  schooljaar 2018/ 2019 is deze locat ie niet  alleen financieel maar ook op het  gebied van

de kwaliteit , de onderwijsontwikkeling en de organisat ie onder druk komen te staan. Uiteindelij k
heeft  dit  in februar i 2020 geleid tot  het  aanstellen van een rector ad interim  om weer rust ,

vert rouwen en duidelij kheid in de organisat ie te brengen. Ondanks de sluit ing van de scholen vanaf
maart  2020 is dit  samen met het  team in de per iode tot  aan de zomervakant ie gerealiseerd.

Vervolgens heeft  dezelfde interim  de opdracht  aanvaard om  sam en m et  de medewerkers een
heldere onderwijskundige koers uit  te zet ten en om samen met  zijn collega van Eekeringe de

scholenfusie in Steenwijk voor te bereiden.

5 .9 . Het  Linde College

De nieuwe schoolleiding heeft  samen met de medewerkers een impuls gegeven aan de
onderwijskundige ontwikkeling van de school. Er is gewerkt  aan het  versterken van de interne

processen en de samenwerking met het  team. De beoogde verandering in de organisat ie en

inricht ing van het  onderwijs is ingezet  maar is vanaf maart  2020 stopgezet . De aandacht  ging
vanaf dat  moment  vooral uit  naar het  voorbereiden, organiseren en telkens weer aanpassen van

het  online onderwijs en het  uitvoeren van de coronaprotocollen en maat regelen.
Na de zomervakant ie 2020 is het  onderwijs weer op normale wijze gestart  maar helaas was dit

maar van korte duur en moest  er aan het  eind van het  j aar – net  als op de andere scholen van de
st icht ing weer overgeschakeld worden naar een aangepast  online aanbod van het  onderwijs.
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5 .1 0  Corona

Het jaar 2020 heeft  vooral in het  teken gestaan van de gevolgen van de pandemie. Dit  heeft  geleid

tot  een st ructureel wekelij ks overleg van bestuur met  de direct ieraad. I n dat  overleg zijn de
gevolgen van corona voor leerlingen, medewerkers en de organisat ie van het  onderwijs

voortdurend onderwerp van gesprek geweest .  Dat  gold voor de begeleiding van zieke medewerkers
en leerlingen, de regist rat ie van de afwezigheid, het  treffen van prevent ieve m aat regelen in de

schoolgebouwen, de uitvoering van de protocollen, de communicat ie met  m r, leerlingen, ouders en
m edewerkers, het  opt im aliseren van de ict - infrast ructuur, de beschikbaarheid van adequate

digitale hulpm iddelen voor leerlingen en m edewerkers, de inkoop van bescherm ingsm iddelen en

een extern onderzoek naar de vent ilat ie in de schoolgebouwen.
Er is t ij dens dat  overleg ook voortdurend gesproken over de keuzes van de scholen met  bet rekking

tot  de organisat ie en de effecten van het  online dan wel hybride onderwij s. Daarnaast  is er veel t ij d
gestoken in de voorbereiding van de aangepaste examens en het  maken van afspraken over de

overgangsnormen. Zo zijn bij voorbeeld de schoolexamens door de bet rokken exam inatoren van de
drie scholen gezamenlij k voorbereid.

Vanaf maart  2020 is er een duidelij ke keuze gemaakt  om  ons vooral te concent reren op het  zoveel

en zo goed mogelij k uitvoeren van het  pr imaire proces. Onderwijskundige veranderingen en
projecten zijn of getemporiseerd of niet  uitgevoerd (bij v. doorst roomprojecten po-vo en het

moderniseren van ons hrm-beleid) .
M.b.t . de beleidsagenda 2020 zijn er slechts een beperkt  aantal ontwikkelingen in gang gezet  of

uitgevoerd. Dat  geldt  specifiek voor het  ant iciperen op de gevolgen van de krimp voor de format ie
en inr icht ing van het  onderwijs in de toekomst , de huisvest ing in Steenwijk en de samenwerking

tussen de scholen in Steenwijk

M.b.t . de krimp is er,  in goed overleg met en instemming van de medezeggenschapsraad en
goedkeuring van de raad van toezicht ,  ext ra geïnvesteerd in een m obilit eitsbeleid en is het

form at iebeleid aangepast .  Het  m obilit eit sbeleid heeft  ertoe geleid dat  met  medewerkers afspraken
konden worden gemaakt  over het  beëindigen van hun werkzaamheden voor de st icht ing. Het

form at iebeleid is aangepast  om  in het  schooljaar 2020/ 2021 nieuwe m aatwerkafspraken te m aken
over de funct iem ix.

Daarnaast  zij n er  medio 2020 verkennende gesprekken gevoerd m et  het  Stellingwerf College te

Oosterwolde in het  kader van regionale samenwerking leerlingendaling. Dit  heeft  eind 2020 geleid
tot  het  besluit  om  een haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlij ke fusie uit  te voeren.

Het  financieel resultaat  2020 is in negat ieve zin beïnvloed door de extra kosten i.v.m . corona. Dat
geldt  bij voorbeeld voor de ext ra investeringen voor de aanschaf van ict - infrast ructuur en “devices”

(versneld afgeschreven)  m aar vooral ook door ext ra inzet  van medewerkers ( i.v.m . ziekte dan wel
ter ondersteuning van het  pr imaire proces bij  hybride onderwijs), de ext ra kosten van schoonmaak

en energie (als gevolg van de vent ilat ievoorschriften)  en het  niet  kunnen verhalen van kosten

i.v.m . het  niet  doorgaan van werkweken en internat ionaliseringsact iviteiten. I n totaal is het
resultaat  2020 voor €302.000 in negat ieve zin beïnvloed als gevolg van corona. De extra kosten

van vervanging wegens ziekte en investeringen niet  m eegerekend.
Voor de begrot ing 2021 en volgende jaren hebben wij  nog geen rekening gehouden met  de ext ra

kosten van de pandem ie. M.b.t .  de ext ra m ater iële kosten gaan wij  er vooralsnog vanuit  dat  deze

beperkt  van omvang zullen zijn. M.b.t . de personele kosten zijn inm iddels ext ra m iddelen door de
overheid beschikbaar gesteld. Zodra hierover m eer duidelij kheid ontstaat  zal de inzet  van deze

ext ra m iddelen in de zom er van 2021 worden verwerkt  in een aangepaste meerjarenbegrot ing.
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6 . W at  verw achten w ij  van onze m edew erkers?

Een belangrij k uitgangspunt  in ons personeelsbeleid is goed werkgeverschap. Van onze
m edewerkers verwachten wij  goed werknemerschap. Werken bij  de st icht ing betekent  dat  j e een

goed opgeleide professional bent  en in je werk die professionaliteit  ook toont . Zowel in het
verzorgen van kwalitat ief goed onderwijs maar ook in de begeleiding van leerlingen en het  samen

met  collega’s een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling.

Voor de komende jaren willen wij  vooral investeren in het  versterken van de professionele cultuur
binnen de scholen. Dat  betekent  verantwoordelij kheid geven maar ook verantwoording afleggen.

Het  bestuur st reeft  naar uit voering van integraal personeelsbeleid met  een sterk accent  op kwaliteit

en een goede afstemm ing tussen de ontwikkeling en ambit ies van de organisat ie (de
onderwijskundige visie van de scholen)  op de persoonlij ke ontwikkeling van de medewerkers.

I n 2020 is er wederom veel aandacht  geschonken aan de implementat ie van een nieuwe
organisat iest ructuur binnen de scholen. Een organisatiest ructuur die past  bij  de t ransit iefase waarin

de scholen nu zit ten én het  realiseren van de st rategische doelen. Daarnaast  zijn op onderdelen
van het  personeelsbeleid (mobiliteitsbeleid, format ieplan, funct iem ix, inzet  convenantsm iddelen)

bestaande inst rum enten geactualiseerd en geharmoniseerd.

Meer verantwoordelij kheid voor de professional betekent  ook dat  wij  in 2021/ 2022 de kaders van

het  taakbeleid aangepast  wilden hebben. Daarin moet  de regie op het  eigen werk voor een
belangr ijk gedeelte bij  de medewerker (en het  team waarin hij  werkt )  komen te liggen. Om goed

onderwijs te kunnen verzorgen is samenwerken een belangrij ke voorwaarde. Dit  proces is op de
scholen in 2020 niet  opgepakt  i.v.m . de beperkingen om  hierover in de team s met  elkaar het

gesprek over te voeren) . Om goed verantwoording af te leggen is het  noodzakelijk dat  wij  de
gesprekkencyclus actualiseren. Dit  proces is ook vert raagd door de pandem ie. Pas in het  voorjaar

2021 zal dit  weer opgepakt  worden.

I n 2019 zijn wij  gestart  het  updaten van ons personeelsbeleid. Wij  hebben ons ten doel gesteld om

uiter lij k in juli 2021 ons personeelsbeleid te hebben aangepast  aan de ambit ies en doelen van het
st rategisch beleidsplan. Als gevolg van de pandemie hebben wij  echter prioriteit  aan  het  primaire

proces gegeven. Dit  betekent  dat  wij  het  doel niet  binnen de afgesproken t ijdsperiode kunnen
realiseren. Dat  vraagt  imm ers ook om  een goede dialoog over het  st rategisch personeelsbeleid met

schoolleiders en medewerkers.

De kwaliteit  van onze medewerkers is cruciaal voor de kwalit eit  van ons onderwijs. De wijze waar-
op wij  de kwaliteit  van onze medewerkers monitoren en kunnen versterken is op dit  moment  nog

onvoldoende afgestem d op de doelen van het  st rategisch beleidsplan.
Het  personeelsbeleid is nog onvoldoende afgestemd op de visie van onze st icht ing en die van de

scholen. Wij  hebben daarin wel stappen gezet  maar de inst rumenten die wij  daarvoor gebruiken
zij n niet  meer “up to date”. Een goed voorbeeld daarvan is de gesprekkencyclus. Noodzakelijk om

tot  een goede toetsing en borging van de kwaliteit  te komen maar ook om de professionele

ontwikkeling van onze medewerkers goed te kunnen ondersteunen. Datzelfde geldt  ook voor de
wijze waarop wij  omgaan met  de promot iecriter ia voor LC en LD- funct ies. Verantwoordelij kheid

nemen en verantwoording geven zijn leidend in de modernisering van de bestaande
beleidsinst rumenten.

Wat  voor onze medewerkers geldt  vanzelfsprekend ook voor onze schoolleiders. Voor een goede en

duurzame onderwijskwaliteit  zijn goed opgeleide, professionele schoolleiders, die in staat  zijn
r icht ing te geven aan schoolorganisat ies en onderwijskwaliteit , onontbeerlij k.

I n het  st rategisch beleidsplan hebben wij  de volgende doelen opgenomen m.b.t .  personeelsbeleid:

Strategisch personeelsbeleid is een belangrij ke voorwaarde voor de doorlopende leerlij nen van

docenten en schoolleiders, voor goed onderwijs en voor de school als aant rekkelij ke werk-  en

leerom geving.

Op het  gebied van st rategisch personeelsbeleid gebeurt  al veel op de scholen, maar er is nog winst

te boeken. We werken aan de afstem ming van het  personeelsbeleid op onderwij skundige doelen

van de scholen en (daaraan gekoppeld)  de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

van leraren en schoolleiders. Zowel in de planvorm ing als in de beleidsuitvoering en binnen de

context  van st ructureel ruimte voor de professionele dialoog.
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Vert rouwen en verantwoordelij kheid geven en verantwoording afleggen.

Wij  beleggen bevoegdheden en verantwoordelij kheden zo laag mogelij k in de organisat ie. De

professional is een professional. Dat  betekent  dat  van alle medewerkers wordt  verwacht  dat  zij
verantwoordelij kheid nemen en daarover ook verantwoording afleggen. Niet  alleen voor het  eigen

werk maar ook voor de bijdrage aan het  realiseren van de team-  en schooldoelen. De st icht ing

ondersteunt  dit  door hiervoor voldoende m iddelen beschikbaar te stellen en door binnen de
organisat ie van het  werk ruim te te maken voor de professionele dialoog. Wij  geven onze

m edewerkers (onderwij zend en onderwij sondersteunend)  het  vert rouwen en beleggen de
verantwoordelij kheid voor de kwaliteit  van hun werk bij  hen.

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap is leiderschap waarbij  leidinggevenden zich dienstbaar opstellen aan de

m ensen “op de werkvloer” .  Zij  r ichten zich op het  bevorderen van de professionele dialoog, het
gem eenschapsgevoel en de persoonlij ke groei van hun medewerkers. Dienend leiderschap is niet

gebaseerd op hiërarchie en macht, maar op de bewustwording en ontwikkeling van de
m edewerkers. Dienende leiders st reven naar gelij kheid en openheid. Hun handelingen zij n niet

ego-gedreven maar dienen het  grotere geheel.  Het  begint  met  een at t it ude dat  leidinggevenden in
de eerste plaats willen dienen. Daarna maakt  men bewust  een keus om te leiden ( richt ing aan te

geven).

De professionele dialoog

Wij  willen op alle scholen de professionele dialoog (het  professionele gesprek over het  werk en de
doelen van de organisat ie)  zichtbaar herkennen. Het  is een onderdeel van één van de vier  leidende

principes van  onze besturingsfilosofie. De wijze waarop de professionele dialoog wordt
vormgegeven is aan de scholen.

I n 2020 zijn wij  ernst ig belemmerd in het  uitvoeren van deze doelstelling. Het  voeren van het

goede gesprek tussen professionals onderling en met  hun leidinggevenden was helaas door de

beperkende m aatregelen om elkaar fysiek te ontmoeten niet  of slechts gedurende een korte
periode m ogelij k.  Eigenlij k  zij n in de afgelopen periode de medewerkers noodgedwongen veel m eer

individueel hard aan het  werk geweest  om  hun primaire taak naar behoren te kunnen uitvoeren in
een hoofdzakelij ke digitale werkomgeving met  hun leerlingen. Er is vooral digitaal overleg gevoerd

met medewerkers en teams, vaak in de vorm van webinars of “ teams”  overleg. Voor het  jaar 2020

hadden wij  nog geen concrete doelen geformuleerd in het  st rategische beleidsplan. Door de
effecten van de pandem ie is er vert raging in dit  proces opgetreden en zullen wij  onze doelen niet

eerder dan in het  schooljaar 2022/ 2023 kunnen realiseren.

M.b.t . de wijze waarop het  onderwijs in 2020 anders is verzorgd is veelvuldig overleg geweest
tussen schoolleiding en medewerkers. Er is const ruct ief m eegedacht en medewerkers hebben

elkaar geholpen met  het  verwerven van vaardigheden en kennis op het  gebied van het  digitaal

verzorgen van onderwijs. De aangepaste organisat ievormen van het  onderwijs zijn regelmat ig
geëvalueerd en op basis daarvan bij gesteld,
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7 . Medew erkers: Feit en en cij fers

I n 20207 waren er 427 medewerkers bij  de st icht ing in dienst . Dat  is een st ijging met 6

medewerkers t.o.v. 2019. In Fte’s (337)  is het  gelij k aan de inzet  per 1 oktober 2019. De verdeling
over de scholen en bestuursondersteuning in 2020 is als volgt :

Form atieomvang

Gem iddelde Leeft ijd

leeft ijd
RSG Trom p Meesters 46

VSO Steenwijk 44

Prakt ij kschool 50

Linde College 45

CSG Eekeringe 46

Bestuur en bovenschools 51

Verhouding m an/ vrouw

Binnen de st icht ing werken meer vrouwen (256)  dan mannen (171) . De gem iddelde leeft ijd van de
mannen is 46. De gem iddelde leeft ijd van de vrouwen is 45.

Er zijn 5 vrouwen en 8 mannen werkzaam in leidinggevende funct ies.

Verzuim

Het verzuimpercentage over heel 2020 was gem iddeld 5,23% . Ten opzichte van 2019 toen het
verzuimpercentage 6,46%  bedroeg, is dat  een daling van 1,2% . Het  landelijk gem iddelde

verzuimpercentage voor het  onderwijs is 5,7% . SVOSW zit  met  5,23%  onder het  landelijk
gem iddelde.

7 AFAS HRM SVOSW peildatum 1 oktober 2020

FTE

RSG 94,05

VSO 28,88

Linde 120,89

CSG 69,14

Pro 17,20

Bestuur 7,16

337,32
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Het  verzuim  is binnen SVOSW als volgt  opgebouwd:

T.a.v. bovenstaande grafiek m oet  worden opgemerkt  dat  ten aanzien van het  bestuur geldt  dat  een

langdurig zieke m edewerker sterk van invloed is op het  verzuimpercentage van dit  organisat ie
onderdeel.

Funct iem ix

Ten aanzien van de funct iem ix geldt  dat  op basis van de realisat ie per 1 oktober 2020 zowel de

RSG als het  VSO aan de geldende doelm ix percentages voldoen, het  Pro boven de geldende
doelm ix norm zit  en dat  er zowel voor Eekeringe als het  Linde College funct iem ix ruim te

beschikbaar is. I n het  format ieplan 2020 is ten aanzien van de funct iem ix opgenomen dat  er in het
schooljaar 2020-2021 afspraken gemaakt  worden over de beschikbare funct iem ix ruim te en op

welke wijze docenten hiervoor in aanmerking kunnen komen.

De opbouw van de funct iem ix binnen SVOSW ziet  er als volgt  uit :
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8 . Voorzieningen

Het bestuur wil dat  onze leerlingen onderwij s krijgen dat  past  bij  de t ijd waarin we leven, waarbij

gebruik gemaakt  wordt  van de nieuwste inzichten in hoe jongeren leren en dat  docenten en
leerlingen kunnen beschikken over modern toegeruste gebouwen en adequate leerm iddelen.

Daarvoor is het  nodig dat  er een gezonde financiële basis is, waardoor ook voor de toekomst een
kwalitat ief hoog aanbod van voorzieningen gegarandeerd kan worden. Het  behoud van een solide

financiële basis is een voorwaarde om een goed voorzieningenniveau te kunnen realiseren en

behouden.

Huisvest ing
Krit ische factor op dit  t errein is de mate waarin de scholen er in slagen om in m odern toegeruste

schoolgebouwen opt imaal gebruik te maken verschillende organisat ievormen van het  onderwijs en
het  gebruik van moderne didact ische hulpm iddelen. Een gebouw moet  de mogelij kheid bieden om

leerlingen een grote variat ie aan act iverende werkvorm en aan te bieden, waarbij  de inhoud van het

onderwijs aansluit  bij  ontwikkelingen in de samenleving en gebruik maakt  van de nieuwste
inzichten in de wijze waarop jongeren leren.

Op onze scholen zijn voldoende lesruimtes. Het  gebouw van het  Linde College biedt  voldoende
mogelij kheden om het  door de school gekozen onderwijsconcept  uit  te voeren. Dat  geldt  in

m indere m ate voor het  gebouw van de RSG Tromp Meesters aan de Lijsterbesst raat  en niet  meer

voor het  gebouw aan de Stat ionsst raat . Het  gebouw van Eekeringe biedt  voldoende mogelij kheden
om een deel van het  door de school gewenste onderwijsconcept  (m .u.v. het  aanbod techniek en

lesruimtes voor het  prakt ijkonderwijs en de afdeling Maatwerk)  uit  te voeren. Voor de gebouwen in
Steenwij k wordt  in de kom ende jaren het  onderwij s geconcentreerd op één locat ie.  De gebouwen

aan de Stat ionsst raat  en de Oostwijkst raat  worden dan verlaten en het  onderwijsaanbod wordt
geconcent reerd in een unilocat ie aan de Lij sterbesst raat .

Leerm iddelenbeleid
Een andere krit ische factor is de mate waarin we er in slagen om de leerlingen te laten werken met
moderne leer-  en hulpm iddelen. Daarbij  houden we oog voor het  vereiste dat  inhoud en leer-  en

hulpm iddel op elkaar afgestemd moeten zijn. We hebben daarom in het  verleden gekozen voor een
opt imalisering van de digitale leerm iddelen die klassikaal gebruikt  kunnen worden (met name

digiborden, goed toegeruste m ediatheken, inform at ica lokalen  en verrijdbare t rolleys met laptops).

Alle leerlingen en medewerkers hebben de beschikking over een laptop. I n principe worden de
hulpm iddelen voor de leerlingen door de ouders aangeschaft  maar de scholen dragen bij  aan de

kosten en zorgen voor een goede infrast ructuur, software en service. I n 2021 beschikken de
scholen over een gemoderniseerd en goede gemeenschappelij ke ict - infrast ructuur.

Ondertussen proberen wij  ons leerm iddelenbeleid meer op elkaar af te stem men. Dit  als logisch
vervolg op het  gebruik van een eigen “device”  door leerlingen en medewerkers. De komende jaren

gebruiken wij  een m ix van digitale leerm iddelen en schoolboeken.  I n 2021 nemen wij  tevens een

besluit  over de wijze waarop wij  de verst rekking van de leerm iddelen organiseren. Dat  geschiedt
op twee van de scholen nog door een intern boekenfonds en wellicht  is het  verstandig om de

overstap te m aken naar externe dienstverlening.

Duurzaam heid
M.u.v. de locat ie Stat ionsstraat  is er in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het  beperken van

het  energiegebruik (bij v. het  vervangen van de verlicht ing door LED-verlicht ing en het  zelf

opwekken van elekt riciteit  m et  behulp van zonnepanelen).  Naast  econom ische m ot ieven (het  levert
op term ijn een behoorlij ke besparing op de energierekening op)  vinden wij  het  belangrij k om  als

onderwijsinstelling onze maatschappelij ke verantwoordelij kheid m.b.t . duurzaamheid op te pakken
en onze leerlingen daarmee kennis te laten maken.

Er zijn in 2020 geen nieuwe investeringen in duurzaamheid gedaan. Deze worden pas weer actueel
bij  de (ver- )nieuwbouw in Steenwijk.
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9 .Financiën

De uitgangspunten van het  financiële beleid van de st icht ing, op basis van de in 2018 uitgevoerde
risicoanalyse zij n in 2020 geëvalueerd en waar nodig aangepast . Uitgangspunt  blij ft  dat  de scholen

financieel gezond zijn. I n de conclusie geeft  het  CvB aan hoe het  aankijkt  tegen de ontwikkeling
van de kerncij fers. Er wordt  afgesloten met een toelicht ing op de gang van zaken gedurende het

verslagjaar en de cont inuïteitsparagraaf

De doelen

Het  bestuur draagt  zorg voor een solide financiële huishouding. De exploitat ie is sluitend en er
wordt  op schoolniveau een weerstandsverm ogen gerealiseerd dat  15%  van de j aaromzet  bedraagt.

Het  systeem voor ‘planning en cont rol’ is zodanig ingericht  dat  voortdurend actuele inzage is in de
ontwikkeling van de baten en lasten.

Bij  alle beleidskeuzes op school-  en st icht ingsniveau worden de budget taire consequent ies

vastgesteld;  het  schoolbeleid beleid wordt  uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budget ten.

Allocat ie van m iddelen naar schoolniveau
Na aft rek van de kosten van het  bestuur ( incl. medewerkers en gemeenschappelij ke kosten die

voor de scholen voor de st icht ing uit  de bestuursbegrot ing worden betaald)  worden de m iddelen
conform  begrot ing verdeeld over de scholen (volgens het  pr incipe geld volgt  leerling). De jaarlij kse

bestuurskosten zijn gemaximeerd op 7%  van de totale lasten.

I n de bestuurskosten zijn opgenomen de kosten van het  bestuur, de bestuursondersteuning, de
kosten van de raad van toezicht , de kosten van het  bovenschool HRM-beleid (mobiliteit , Arbo en

bedrij fsgezondheidszorg, t ransit ievergoedingen en duurzam e inzetbaarheid) .
De m iddelen voor I T, de kosten van de schooladm inist rat ie,  leerm iddelen, materiële en personele

m iddelen, communicat ie en professionalisering word en aan de scholen toegekend.

I n 2020 zijn de kosten voor mobiliteitsbeleid gedurende het  verslagjaar door een investering vanuit

de reserves en deels de in 2019 ontvangen convenantsmiddelen verhoogd. Het  m obilit eit sbeleid is
cent raal uitgevoerd maar de kosten zij n ten laste van de reserves van de scholen gebracht.

M.b.t .  de allocat ie van de m iddelen wordt  jaarlij ks door het  bestuur het  overleg gevoerd met  de

direct ieraad, de GMR en de raad van toezicht . Het  allocat iebeleid wordt  jaar lijks aangepast  op basis
van dat  overleg en uiteindelij k vastgesteld in de begrot ing van het  daaropvolgende jaar.

Algemeen
De m iddelen van de st icht ing bestaan nagenoeg geheel uit  publieke m iddelen of uit  met  publieke

m iddelen verkregen (delen van)  gebouwen en inventaris. Er wordt  een duidelij k onderscheid
gem aakt tussen de algemene reserve (geen beperkingen m .b.t . de besteding) en de

bestemmingsreserves.
De bestemm ingsreserve Personeel:  Op st icht ingsniveau is vanaf 1 januari 2019 vastgesteld dat  de

omvang van de personele bestemmingsreserve op schoolniveau 5%  van de totale loonsom

bedraagt . I n 2020 zijn de kosten van de m aatwerkafspraken in het  kader van het  m obiliteitsplan
ten laste van deze bestemmingsreserves gebracht.

Daarnaast  kennen wij  een bestemm ingsreserve huisvest ing RSG en een bestemm ingsreserve CSG
Eekeringe. De omvang van deze bestemm ingsreserve is berekend op basis van de kosten van

eigen investering door het  bestuur in de realisat ie van de in het  IHP Steenwijk opgenomen

aanpassingen in de huisvest ing.
Naast  de publieke bestem mingsreserves heeft  de st icht ing ook een tweetal private

bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve Kapitaal CSG is ontstaan in een t ijd van een vorige
rechtspersoon (vereniging)  en is bestemd voor zaken die mogelij k niet  (geheel)  vanuit  de lumpsum

bekost igd kunnen worden. I n 2019 zij n de obligat ies, die CSG Eekeringe in het  verleden hadden
aangekocht ,  verkocht.  De m utat ies vanuit  deze obligat ies werden via het  resultaat  toegevoegd of

ont t rokken aan deze private reserve. Doordat  de st icht ing geen obligat ies meer heeft  is de private

bestemm ingsreserve Kapitaal CSG opgeheven. De bestem mingsreserve Boeken (privaat )  heeft  tot
doel om  in bij zondere situat ies te voorzien in (ext ra)  leerm iddelen waarvoor vanuit  de overheid

geen vergoedingen, lumpsum  of anders, ter  beschikking worden gesteld.

Baten
Van de totale baten wordt  95,7%  ontvangen van de r ij ksoverheid. De overige baten worden vooral

ontvangen vanuit  ouderbijdragen (w.o. de vrijwillige ouderbijdrage, bijdrage aan kosten van
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excursies) ,  gem eentelij ke bijdragen, detacheringen personeel,  de verhuur van ruim tes en overige

vergoedingen door derden.
De om vang van de baten wordt  vooral bepaald door het  aantal leerlingen dat  onderwijs volgt  op

één van de scholen van de st icht ing. Op basis van de prognose voor de komende jaren zullen de

risico’s bij  een normale bedrij fsvoering in 2020 en volgende jaren beheersbaar zijn, m its t ijdig
wordt  ingespeeld op de forse krimp(  > 10% ) in ons voedingsgebied. Dit  is echter in 2020

onvoldoende gerealiseerd en geeft  een ext ra uitdaging voor de periode tot  en met  2023.
De belangrij kste r isico’s bestaan uit  het  niet  volledig vergoeden van de loonst ijging door de

overheid, onverwachte bezuinigingen van de r ij ksoverheid, de niet  sluitende exploitat ie van de
locat ie aan de Stat ionsst raat,  de toenemende onderhoudskosten, de hoge exploitat iekosten bij

Eekeringe, adm inist rat ieve fouten en vooral het  niet  t ij dig ombuigen van de st ructurele personele

verplicht ingen in relat ie tot  het  dalend leerlingenaantal.  Daarnaast  zal ook het  voorgenomen beleid
van de overheid om de financiering van het  VO te herzien op term ijn (vanaf 2022)  op term ijn licht

negat ieve consequent ies voor de begrot ing hebben. Naar verwacht ing zullen wij  dan op term ijn (na
2025)  een bekost iging krijgen die ca.1%  lager zal zijn dan de huidige bekost igingsgrondslag.

9 .1 . Financieel overzicht  2 0 20

Hieronder volgt  een korte beschrij ving van de financiële resultaten in 2020.

Financiële kengetallen
2 0 2 0 2 0 1 9

Totale bat en 31.963.002 32.090.657

Totale lasten 33.602.368 32.391.238

Financiële baten -4.889 14.441

Exploit at ieresult aa t - 1 .6 4 4 .2 5 5 - 2 8 6 .1 4 0

Eigen vermogen 5.357.706 7.001.960

Ri jksbi jdrage/ to tale baten 95,9% 96,0%

Personele lasten/ totale lasten 88,2% 83,8%

Materiële lasten/ totale lasten 11,8% 16,2%

Totale lasten/ aantal leerl ingen 10.640 10.041

Totale inkomsten/  aantal leerlingen 10.121 9.948

Personele lasten/ aantal leerlingen 8.926 8.333

Materiële lasten/ aantal leerl ingen 1.714 1.708

Kengetallen ( inclusief prognose t / m  2023)

Balans

Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023
Liquiditeit 1,84 1,38 1,48 1,77 1,93

Solvabiliteit 1 53,0% 44,7% 46,4% 50,1% 51,8%

Solvabiliteit (incl. voorzieninge 72,4% 68,0% 68,7% 70,7% 71,5%

Signalering bovenmatig EV -13,2% -34,2% -29,8% -16,8% -8,8%

Weerstandsvermogen 21,8% 16,8% 17,2% 20,4% 22,2%

Kapitalisatiefactor 41,2% 37,5% 37,1% 40,8% 42,9%

Rentabiliteit -0,9% -5,1% 0,5% 2,8% 1,3%

Voorzieningen/baten 8,0% 8,7% 8,3% 8,4% 8,5%

Rijksbijdragen/baten 96,0% 95,9% 94,5% 94,5% 94,4%

Personele lasten/baten 83,8% 88,2% 82,6% 81,4% 83,0%

2020 2019

Vaste activa

Immateriele vaste activa - -

Materiele vaste activa 6.700.832 6.486.272

Financiele vaste activa - -

Vlottende activa

Vorderingen 1.014.367 1.185.071

Liquide middelen 4.262.391 5.538.027

Totaal Activa 11.977.590 13.209.370

Eigen vermogen 5.357.706 7.001.960

Voorzieningen 2.782.300 2.562.531

Langlopende schulden - -

Kortlopende schulden 3.837.584 3.644.879

Totaal Passiva 11.977.590 13.209.370

Balans

Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf
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Weerstandsverm ogen

Het  weerstandsverm ogen is het  eigen verm ogen uitgedrukt  in een percentage van alle baten,
inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. De VO-raad hanteert  een

landelij ke ondergrens van 10% . I ndien het  percentage boven de 40%  komt , wordt  aangenomen

dat  de reserves te groot  zijn voor toekomst ige r isico’s.
Het  weerstandsvermogen van de st icht ing bedraagt  ult im o 2020 16,8% . I n de afgelopen jaren zijn

wij  er nagenoeg in geslaagd om onze doelstelling m.b.t . de omvang van het  weerstandsvermogen
op bijna alle scholen te realiseren (15% ).

I n de meerjarenbegrot ing houden wij  rekening met  het  vasthouden van deze norm.
Het  weerstandsvermogen van de scholen is door het  negat ief resultaat  als gevolg van o.a. de inzet

van een mobiliteitsbeleid 5%  afgenomen t .o.v. 2019.

Op schoolniveau zij n de percentages, per 31 december 2020, als volgt :

- RSG Trom p Meesters   5,5%
- Linde College 22,3%

- CSG Eekeringe 23,8%

De doelstelling is op schoolniveau niet  gerealiseerd. Wel op st icht ingsniveau.

Met uitzondering van de huisvest ingskosten van de RSG TM ( locat ie Stat ionsstraat)  is dit  op basis
van het  huidige r isicoprofiel van de drie scholen een weerstandsvermogen van voldoende omvang.

Ontwikkeling weerstandsverm ogen:
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4

Sticht ingsniveau 21,8 16,8 17,6 20,8 22,6 23,3

Schoolniveau:

RSG TM 11,1 5,5 3,7 5,9 6,7 5,9

LC 20,4 22,3 24,3 27,9 29,9 31,4

CSG 59,5 23,8 26,5 29,9 32,4 33,0

Weerstandsverm ogen st icht ing

Solvabiliteit  (excl. voorzieningen)

De solvabiliteit  geeft  aan hoeveel van het  totale vermogen bestaat  uit  eigen vermogen. I s de
solvabiliteit  hoger dan 50% , dan betekent  dit  dat  een instelling bij  liquidat ie kan voldoen een de

financiële verplicht ingen tegenover de verschaffers van vreem d verm ogen.

Een goede solvabilit eit  zorgt  ervoor dat  een organisat ie bestand is tegen econom ische zware t ij den.
Onze st icht ing kan “klappen opvangen”  indien dit  nodig is.
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Uit  bovenstaande grafiek met  het  verloop van de solvabiliteit  is af te leiden dat  het  vermogen van
SVOSW voor een groot  deel bestaat  uit  eigen vermogen. De solvabiliteit  is in de afgelopen jaren

redelij k  stabiel gebleven. SVOSW kent  geen langlopende schulden. Het  vreem d verm ogen bestaat
uit  voorzieningen en kort lopende schulden.

Liquiditeit

De liquiditeit  (current  rat io =  vlot tende act iva/ kort lopende schulden)  geeft  aan in hoeverre een

instelling kan voldoen aan haar lopende betalingsverplicht ingen. Een waarde van 1 of meer is een
gezonde waarde.

Voor iedere organisat ie is het  van belang om inzicht  te hebben in haar kort lopende verplicht ingen
en of eraan voldaan kan worden, zodat  de cont inuïteit  gewaarborgd zal zijn.

Voor onze st icht ing kan worden geconcludeerd dat  de liquiditeit  een gezonde waarde heeft .

Reserves en voorzieningen

I n de bij lage bij  de jaarrekening is de stand van de reserves en voorzieningen op bestuurs-  en
schoolniveau opgenomen. Het  totaal van de voorzieningen op bestuursniveau is hieronder

weergegeven. In afwij king van hoofdstuk 212 Mater iële vaste act iva, paragraaf 4, alinea 451 van

de r icht lij nen maakt  SVOSW in 2020 gebruik van de t ij delij ke regeling om  het  bestaande beleid
( t / m  2019)  m.b.t  de jaarlij kse toevoegingen aan de voorziening onderhoud ( te bepalen op basis

van het  voorgenomen groot  onderhoud gedurende de gehele planperiode van het  grootonderhoud
gedeeld door het  aantal jaren waaruit  deze planperiode bestaat )  te cont inueren.
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Reserves
Saldo 0 1 - 0 1 - 2 0 20 Resultaat  2 0 2 0 Saldo 3 1 - 1 2 - 2 0 20

Algemene reserve €2.530.260 -/ -  €385.923 €2.144.337

Bestemmingsreserve

(publiek)

€4.302.174 -/ -  €1.129.303 €3.172.871

Bestemmingsreserve

(privaat)

€169.526 -/ -  €129.029 €40.497

Totaal € 7 .0 0 1 .9 6 0 - / -  € 1 .6 4 4 .2 5 5 € 5 .3 5 7 .7 0 5

Voorzieningen
Saldo 0 1 - 0 1 - 2 0 20 Mutat ies 2 0 2 0 Saldo 3 1 - 1 2 - 2 0 20

Onderhoud €1.354.469 -/ -  €360.201 €994.268

Overige / Jubi lea €316.663 €1.954 €318.617

Spaarverlof €119.644 -/ -  €15.540 €104.104

Duurz. inzetbaarheid €771.755 - / -€71.514 €700.241

Mobili teitsregel ingen €0 €588.344 €588.344

Transit ieverg.  Ti jd.

Pers.

€0 €76.727 €76.727

Totaal € 2 .5 6 2 .5 3 1 € 2 1 9 .7 6 9 € 2 .7 8 2 .3 0 0

Signaler ingswaarde

Om  te kunnen vaststellen of het  bestuur de door de overheid beschikbare m iddelen wel doelmat ig

besteedt  aan het  prim aire proces en vooral geen te hoge (niet  te verantwoorden)  reserves
aanhoudt  maakt  de inspect ie in het  toezicht  gebruik van een signeringswaarde. I n de tabel

hieronder wordt  de signaleringswaarde van SVOSW voor de komende jaren weergegeven. Voor de
komende jaren houden wij  als bestuur in ieder geval geen te hoge reserves aan.

Besteding m iddelen Prestat iebox

Naast  de lumpsum ontvangen scholen voor voortgezet  onderwijs m iddelen Prestat iebox. Dit  zijn
ext ra m iddelen die m oeten worden ingezet  om  de ambit ies van het  sectorakkoord uit  te voeren. I n

2020 zij n deze m iddelen (€1.073.800)  m ede ingezet  voor het  realiseren van de volgende am bit ies:

Signaleringswaarde SVOSW

2020 2021 2022 2023 2024

Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

Aanschafwaarde gebouwen 2.365.302 2.365.302 2.365.302 2.365.302 2.365.302

Boekwaarde resterende MVA 5.061.235 4.850.125 4.673.517 4.459.643 4.112.240

Totale (rijks)baten (jaar) 30.653.897 29.294.931 28.646.691 28.069.399 27.508.483

Signaleringswaarde 8.099.445 7.820.386 7.611.366 7.368.628 6.993.179

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.160.138 2.315.633 3.159.108 3.545.643 3.561.598

Bestemmingsreserves Publiek 3.172.870 3.172.870 3.172.870 3.172.870 3.172.870

Bestemmingsreserves Privaat 40.497 40.497 40.497 40.497 40.497

5.373.506 5.529.001 6.372.476 6.759.011 6.774.966

Waarvan Publiek 5.333.008 5.488.503 6.331.978 6.718.513 6.734.468

t .o.v. signaleringswaarde -2.766.436 -2.331.883 -1.279.388 -650.114 -258.711

Procentueel -34,2% -29,8% -16,8% -8,8% -3,7%
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1. Uitdagend onderwij s voor elke leer ling. Deze doelstelling is nog niet  gerealiseerd. Het  st rategisch

beleidsplan is hier in kaderstellend. De scholen hebben hier veel aandacht  voor in hun
schoolplannen en realiseren ook jaarlij ks stappen om deze doelstelling te realiseren. Daarnaast

wordt  er gestuurd op het  terugdringen van het  aantal zit tenblij vers naar 1%  onder het  landelij k

gem iddelde en het  tot  nul reduceren van het  aantal thuiszit ters.
2. Eigent ijdse voorzieningen. Eigent ijds en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen vergt  een goed

aanbod van eigent ijdse voorzieningen. Dat  geldt  zowel voor het  vergroten van de kennis van het
curr iculum , maximaal benut ten van de mogelij kheden van ict  en een goede m ix van leerm iddelen.

3. Brede vorm ing voor alle leerlingen. Onderwijs heeft  een brede -drievoudige-  opdracht :
kwalificat ie, socialisat ie en persoonsvorm ing. De scholen werken eraan om elke leer ling de

m ogelij kheid te bieden hier  gericht  aan te werken. Dat  betekent  werken aan goed

burgerschapsonderwij s op elke school en versterkt  inzet ten op een soepele doorst room  van
leerlingen naar het  vervolgonderwijs. Een van de mogelij kheden die wij  daarvoor gebruiken is het

plusdocument .
4. Partnerschap in de regio. Schoolbesturen zijn verantwoordelij k voor het  realiseren van hun

gezamenlij ke maatschappelij ke opdracht . Dat  vergt  in ieder geval samenwerking m et collega-
besturen, m aar vaak ook m et  het  bedr ij fsleven, maatschappelij ke organisat ies, lokale en regionale

overheden. De maatschappelij ke opgaven waar scholen nu voor staan vragen, nog veel meer dan

in het  verleden, om  regionale samenwerking. Het  bestuur en de scholen hebben daar in 2020 de
nodige stappen gezet  (RMD “Noorderwijzer”, Opleiden in de school, STO-projecten, en verkenning

bestuurlij ke fusie in het  kader van regionale samenwerking leer lingendaling, etc.)
5. Scholen als lerende organisat ies. Scholen zijn niet  alleen een plek waar leerlingen leren, maar

ook een plek waar leraren en schoolleiders zich voortdurend ontwikkelen. Voor zowel leraren als
schoolleiders vindt  die ontwikkeling plaats binnen een doorlopende leerlij n. Voor leraren geldt  dat

een goede opleiding en begeleiding leidt  tot  m inder uit val in de eerste j aren van de

beroepsuitoefening. De samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen moet  gaan over de
gehele doorlopende leerlij n van de leraar,  met  verbinding tussen de init iële opleiding van leraren,

de begeleiding van startende leraren en de voortgezet te professionalisering van leraren. I n 2019
hebben wij  dit  vorm  gegeven door een aanvraag in te dienen voor de status van opleidingsschool.

I n de ontwikkeling van die opleidingsschool neemt  professionalisering van aankomende en
startende docenten een prom inente plek in.  I n 2019 is tevens door het  bestuur een kader

opgesteld voor het  professioneel statuut  van de scholen. De docenten in het  VMBO zijn of worden

bijgeschoold in de nieuwe profielen. Wij  st reven ernaar dat  alle lessen worden gegeven door
daarvoor bevoegde leraren. Wij  lopen echter  tegen knelpunten aan ( lerarentekort  en specifieke

pedagogisch bekwaam heden in bij v.  de afdeling Maatwerk, waardoor het  bereiken van 100 procent
bevoegd gegeven lessen nog niet  haalbaar is.

6. Toekomstbestendigheid organiseren:  koppeling van onderwijs-  en personeelsontwikkeling
Strategisch personeelsbeleid is een belangrij ke voorwaarde voor de doorlopende leerlij nen van

docenten en schoolleiders, voor goed onderwijs en voor de school als aant rekkelij ke werk-  en

leeromgeving. Dit  is in 2020 nog niet  gerealiseerd.
7. Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht . Wij  hebben in 2020 de code goed

onderwijsbestuur deels aangepast . Wij  passen de “governance code”  van de VO-raad toe of leggen
uit  waarom wij  dat  niet  doen. Daarnaast  hebben wij  het  systeem van kwaliteitszorg voor de

st icht ing definit ief vastgesteld en hebben in ons st rategisch beleidsplan vastgelegd dat  wij  st reven

naar een zo hoog mogelij k niveau boven basiskwaliteit .

Besteding en geplande uitgaven Aanvullende bekost iging Technisch VMBO

I n 2018 en 2019 hebben de scholen een aanvullende bekost iging Technisch VMBO toegewezen
gekregen. Het  project  is in 2019 van start  gegaan. I n het  verslagjaar zijn er meubilair , freesbank

en hardware aangeschaft  om het  technisch VMBO een moderner gezicht  te geven. Daarnaast  zij n

er uren beschikbaar gesteld voor het  personeel om  het  project  in goede banen te kunnen leiden.
De totale exploitat iekosten die meegenomen zijn in 2020 bedragen € 193.851. Dit  bedrag bestaat

uit  personele lasten, afschrij vingslasten en overige kosten zoals software en ondersteuning d.m .v.
t rainingen. I n de r ij ksbijdragen is hetzelfde bedrag meegenomen vanuit  de beschikkingen OCW.

Bovenstaande laat  zien dat  er ult imo 2020 nog € 254.987 op de balans is opgenomen voor
toekomst ige uitgaven. I n 2021 zijn er inm iddels investeringen gedaan om het  technisch onderwijs

nog verder te m oderniseren, en aantrekkelij k  te maken voor nieuwe leerlingen. Dit  alles om  er voor

te zorgen dat  de technische beroepen ook in de toekomst  kunnen worden voorzien van geschikte
arbeidskrachten.

I nzet  Convenantsm iddelen

I n overleg met en instemm ing van de GMR is in 2020 het  grootste gedeelte van de
convenantsm iddelen ingezet  voor het  uitvoeren van maatwerkregelingen in het  kader van het
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m obilit eitsplan 2020. De m aatwerkafspraken hebben ten doel om  medewerkers in staat  te stellen

hun loopbaan bij  SVOSW voort ijdig  beëindigen. De hierdoor vrijgekomen format ieruim te is
grotendeels benut  door inzet  van jongere medewerkers. Door de lagere salarislasten voor deze

groep m edewerkers is het  aantal medewerkers, ondanks de krim p, op niveau gebleven en is er  op

deze wijze uit voering gegeven aan het  doel van de convenantsm iddelen (werkdrukverm indering) .
Het  resterende deel van de convenantsm iddelen wordt  in 2021 of in 2022 besteed.

I nvesteringsbeleid

De Raad van Toezicht  heeft  samen met het  bestuur de afschr ijvingspercentages en
act iveringsgrens bepaalt.  Deze zij n opgenomen in de j aarrekening onder de materiële vaste act iva.

Alle invester ingen worden volgens deze m ethode vastgelegd.

9 .2 . Gang van zaken gedurende het  verslagjaar

I n 2020 sluit  de St icht ing VO Steenwij kerland-Westellingwerf m et  een negat ief exploitat ieresultaat
van €1.644.255 af. De RSG Tromp Meesters kent  een negat ief resultaat  van €1.080.286. Het

resultaat  van het  Linde College is €201.434 posit ief. Voor SG Eekeringe is een negat ief resultaat

van €765.403 gerealiseerd. De bestuurskosten (Cent rale diensten)  waren gelij k aan de begrot ing,
resultaat  €0.

De overschrijding bij  de RSG Tromp Meesters werd veroorzaakt  door:

· Een forse overschrijding van de personele lasten (m .n. door niet  realiseren taakstelling,
inhuur externen en kosten mobiliteitsregelingen).

· Een overschrijding van de m ateriële lasten (overschrijding huisvest ingslasten en

investeringen in leerm iddelen en I CT)
· Ext ra kosten i.v.m. Covid19.

De overschrijding bij  CSG Eekeringe werd veroorzaakt  door:

· Een overschrij ding van de personele lasten ( taakstelling 2020 niet  gerealiseerd, kosten
m obilit eitsregeling en ext ra kosten groei afdeling Maatwerk)

· Ext ra kosten i.v.m. Covid19.

Het  Linde College heeft  ondanks de kosten van de m obilit eit sregeling een posit ief resultaat  weten

te bereiken.

Wij  zijn er in de afgelopen jaren gelukkig in geslaagd om een solide financiële basis op te bouwen
om de extra invester ing in het  lader van mobiliteit  financieel op te kunnen vangen. De belangrijkste

uitdaging voor de komende jaren blij ft  het  realiseren van evenwicht  tussen de dalende inkomsten

als gevolg van de leerlingendaling en de daadwerkelijke personele inzet . Vanaf januar i 2021 is de
planning en cont role op de personele lasten verscherpt . Dat  geldt  vooral ook voor het  realiseren

van de taakstelling personeel m.i.v. 1 augustus 2021.

Exploitat ierekening  2 0 2 0
Realisat ie  2 0 2 0 Begrot ing 2 0 2 0 Realisat ie  2 0 1 9

Baten

3.1 Rij ksbijdragen 30.653.897 29.870.155 30.803.463

3.2 Overige overheidsbijdr. en –subs. 513.216 523.500 210.931

3.5. Overige baten 795.890 1.215.395 1.076.264

Totale baten 3 1 .9 6 3 .0 0 2 3 1 .6 0 9 .0 5 0 3 2 .0 9 0 .6 5 7

Lasten

4.1. Personeelslasten 28.190.849 28.213.771 26.881.214

4.2. Afschri jv ingen 1.353.253 1.368.661 1.332.563

4.3. Huisvest ingslasten 1.491.540 1.372.900 1.438.842

4.4. Overige lasten 2.566.725 2.409.763 2.738.619

Totale lasten 3 3 .6 0 2 .3 6 8 3 3 .3 6 5 .0 9 5 3 2 .3 9 1 .2 3 8

Saldo Baten en Lasten - / - 1 .6 3 9 .3 6 6 - / - 1 .7 5 6 .0 4 5 - / - 3 0 0 .5 8 1

5 Financiële baten en lasten - / -4.889 - / -3.000 14.441

Resultaa t - / - 1 .6 4 4 .2 5 5 - / -  1 .7 5 9 .0 4 5 - / - 2 8 6 .1 4 0
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3.1 Rij ksbijdragen

De rij ksbijdragen zijn in 2020 gestegen door een st ijging van de lumpsum.

3.2 Overige overheidsbij dragen en –subsidies

De overige overheidsbijdragen zijn ca. €10.000 lager dan begroot . Dit  wordt  vooral veroorzaakt
door een lagere vergoeding vanuit  het  project  Sterk Techniek Onderwijs (STO) . Door Covid19 zijn

niet  alle uren die in de begrot ing waren opgenomen ingezet .

3.5 Overige baten
De negat ieve afwijking wordt  vooral veroorzaakt  door het  wegvallen van de ouderbijdragen ten

behoeve van werkweken/ excursies en internat ionaliseringsact iviteiten en de lagere ontvangsten

inzake verhuur. Door Covid19 zijn alle excursies en andere act iviteiten geannuleerd. Alleen al voor
excursies betekend dit  een lagere bate van ongeveer € 270.000.

4.1 Personeelslasten

De personeelslasten zij n in 2020 heel licht  gedaald t .o.v.  de begrot ing. I n deze personeelslasten
zij n de kosten voor de m obilit eitsregelingen meegenom en.

4.2 Afschrij vingen
De afschrij vingslasten zijn keurig binnen de begrot ing 2020 gebleven.

4.3 Huisvest ingslasten

De kosten voor huisvest ing zijn in 2020 hoger dan in 2019 en laten een negat ief beeld zien t .o.v.
de begrot ing 2020. Dit  heeft  vooral t e maken met de extra kosten die zij n gemaakt  wegens

Covid19. Door dit  virus zijn er ext ra kosten voor onderhoud (o.a. spatschermen in de lokalen)  en

overige schoonmaakkosten gemaakt.  Daarnaast  zijn er  meer energielasten geweest  door het
vent ileren in de lokalen (verwarm ing aan en de ramen open) .

4.4 Over ige lasten

De overige lasten zij n in 2020 zij n vooral gestegen door de eenmalige investering in m obiliteit  en
direct iewisseling op RSG Tromp Meesters.

5 Financiële baten en lasten
Kosten bankverkeer en negat ieve rente zorgen voor negat ieve ontwikkeling. I n 2021 gaan wij  om

die reden over tot  schatkostbankieren.

9 .3 . Voornaam ste r isico’s en onzekerheden

Jaarlij ks wordt  er in december door het  bestuur een (meerjaren- )begrot ing opgesteld. Deze
m eerjarenbegrot ing wordt  opgesteld op basis van de m eest  recente gegevens m.b.t .  het  te

verwachten resultaat  in het  lopende verslagjaar,  de leerlingenaantallen per teldatum  (op basis van
de m eest  recente prognoses) ,  de ontwikkeling van de bekost iging in de komende jaren (bronnen:

Ministerie OCW en meest recente bekost igingsgegevens VO-raad), de ontwikkelingen van de

personele verplicht ingen, de kosten van de gerealiseerde doelstellingen funct iem ix, de te
verwachten m ateriële uitgaven (w.o. de kosten van huisvest ing)  en de geplande investeringen in

de toekom st .  De meerjarenbegrot ing geeft  het  bestuur de m ogelij kheid om  t ij dig m aat regelen te
t reffen, beleid te ontwikkelen dan wel bij  te stellen om de cont inuïteit  en de kwalit eit  van de

beleidsvoornemens naar de toekomst  te borgen. Bij  het  opstellen van de meerjarenbegrot ing
worden de uitkomsten van de r isicoanalyse meegenomen.

Risico analyse
I n maart  2018 is een risicoanalyse opgesteld door de Controlgroep. I n 2022 laten wij  weer een

nieuwe analyse uitvoeren en gaan op basis daarvan de financiële beleidskaders op basis van de
uitkomsten herij ken.

Hieronder volgt  een beschrij ving van de r isico’s en de maat regelen die genomen zijn of nog
genomen moeten gaan worden om deze r isico’s zodanig te beheersen dat  wij  ook in de toekomst

onze maatschappelij ke opdracht  op een kwalitat ief voldoende niveau kunnen blij ven uitvoeren.

1. Risico van het  niet  t ijdig ingrijpen in de omvang van de format ie bij  krimpend aanbod van

leerlingenaantal in de regio

Een lagere bekost iging is meestal het  gevolg van een daling van het  leer lingenaantal en slechts
incidenteel van beleidsveranderingen.
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Deze krimp verschilt  per school maar bedraagt  tot  2025 gemiddeld nog meer dan 12% . Dat  is een

fors r isico.
Dit  betekent  dat  er  zorgvuldig en op t ij d m oet  worden ingespeeld op de personele gevolgen van de

krim p. Concreet  betekent  dat  de personele lasten ook in de komende jaren m oeten dalen. Wij

gebruiken vanaf 2018 daarvoor de volgende systematiek. Bij  het  opstellen van de personele
begrot ing nemen wij  jaarlij ks een taakstelling per 1 augustus van het  lopende begrot ingsjaar op

die van voldoende omvang is om de gevolgen van de krimp voor de personele lasten in de laatste 5
maanden en daaropvolgende 7 maanden van het  volgende begrot ingsjaar op te vangen.

Daarnaast  is er  een grondige inventarisat ie gem aakt  van de st ructurele personele verplicht ingen,
het  natuurlij k verloop en de toekomst ige ontwikkelingen in de format ie direct ie, docenten en

onderwijsondersteunend personeel. Voor 2020 willen wij  daarnaast  onderzoeken of en op welke

wijze wij  de st ijging van de gpl per fte kunnen beïnvloeden. Door de professionalisering van onze
bovenschoolse ondersteuning (HRM en Financiën)  kunnen t ijdig de juiste stappen worden gezet  om

frict ies in de toekom st  t ijdig op te lossen. Daarnaast  wordt  het  form at ieoverleg gest ructureerd
vanuit  HRM en de bestuurder gecoördineerd.

Voor de geleding direct ie is voor alle scholen een beleid ingezet  om  op term ijn de baten en lasten

van de direct ieformat ie op bekost igingsniveau te houden dan wel te krijgen. Dit  is tot  dusverre

gerealiseerd.

Voor de geleding onderwijsondersteunend personeel is er wel sprake van een behoorlij ke
kwant itat ieve fr ict ie op alle scholen. Die fr ict ie zal de kom ende jaren toenemen, zeker als er in

Steenwijk een locat ie gaat  verdwijnen. I n het  kader van de bestuurlij ke fusie is in het  overleg met
de vakbonden over de personele gevolgen afgesproken dat  wij  voorlopig een vacaturestop

hanteren voor de geledingen direct ie en onderwijsondersteunend personeel. I n 2019 zijn wij

gestart  met  een benchmarkonderzoek naar de “overhead”  binnen de st icht ing. De resultaten
daarvan zullen mede van invloed zijn op evt . beleidswijzigingen m .b.t. de inzet  van

onderwijsondersteunend personeel.

Voor het  onderwijzend personeel hebben wij  vooralsnog voldoende mogelij kheden om de daling
van de format ie te realiseren. Dit  door gebruik te maken van de flexibele schil én door ons

mobiliteitsbeleid.

Om kwalitat ief goed onderwijs aan te blijven bieden is het, naast  het  aanpassen van de format ie

aan de lagere bekost iging, noodzakelij k  om  flankerend beleid in te zet ten om  oudere medewerkers
vitaal te houden en de duurzaam heid van de kwaliteit  te versterken door talentvolle medewerkers

te behouden voor de organisat ie. I n 2020 hebben wij  hiervoor een mobiliteitsbeleid uitgevoerd. De
kosten hiervan verwachten wij  door een zorgvuldige inzet  van de format ie in de komende jaren

terug te kunnen verdienen.

Het  r isico van gedwongen ontslag uit  vast  dienstverband is bij  een zorgvuldig uitgevoerd en
jaarlij ks bij  te stellen format iebeleid op bestuursniveau beheersbaar. Dit  vanwege het  natuurlij k

verloop in de komende 10 j aar en het  hanteren van een flexibele schil van tenminste 3% .

2. Risico van de te hoge huisvest ingskosten van m.n. het  gebouw aan de Stat ionsstraat

Op term ijn (2018-2021)  ligt  een ander belangrijk r isico in de huisvest ing van de instellingen. Hier

is in 2021 duidelijkheid gekomen. De gemeente heeft  op basis van het  vastgestelde en in 2021 te
actualiseren IHP vanaf 2020 m iddelen beschikbaar gesteld voor het  op term ijn realiseren van de

gefaseerde realisat ie van de unilocat ie aan de Lij sterbesst raat .  Het  r isico voor het  bestuur ligt  m.n.
in de uiteindelij ke hoogte en de financiering van de gevraagde eigenbij drage.

I n Wolvega wordt  het  onderhoud van het  gebouw uitgevoerd conform  het  meerjarenonderhouds-

plan. Deze gemeente heeft  nog geen IHP opgesteld. Het  r isico van de te hoge huisvest ingskosten
in de toekomst is hierdoor beheersbaar geworden dan in 2016 het  geval was.

3. Risico van lagere bekost iging in de toekomst.

De bekost iging van het  onderwijs op onze scholen is afhankelij k van het  aantal leerlingen. Dat  is

een belangrij k  r isico, zeker als het  leerlingenaantal door toenem ende concurrent ie van andere

scholen jaarlij ks sterker gaat  fluctueren. Dat  is ons voedingsgebied gelukkig nauwelij ks het  geval.
Er is genoeg concurrent ie om  scherp te blij ven maar echt  heft ige afwijkingen t .o.v. de prognose

doen zich over het  algemeen niet  voor. De scholen in Steenwijk en Wolvega zijn wat  dat  bet reft  als
het  ware communicerende vaten en reduceren het  r isico voor de st icht ing in zijn totaliteit .
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Op dit  moment  zijn er dr ie r isico’s, die in de toekomst  tot  een lagere bekost iging kunnen gaan

leiden. Dat  is in de eerste plaats de forse kr imp van het  aantal leerlingen in de komende 10 jaar.
Dat  r isico is bij  punt  1 nader toegelicht.

I n de tweede plaats geldt  dat  voor een mogelij ke wij ziging in de financiering van de addit ionele

budget ten voor leerlingen met  een LWOO- of PRO- indicat ie. Hierin hebben de samenwerkings-
verbanden passend onderwij s in 2020 geen wij zigingen in aangebracht .  De sterke st ij ging van het

aantal verwij zingen naar het  VSO leidt  op term ijn wel tot  een verlaging van de schoolbudgetten
voor lichte en zware ondersteuning in Steenwijk.

Een derde r isico vormt  de vereenvoudiging van het  bekost igingsmodel. Door het  uitbreiden van
deze vereenvoudiging met  een aanvullende bekost iging voor de gem engde leerweg én de regeling

“geïsoleerde scholen”  is het  r isico sterk verlaagd. Het  nieuwe bekost igingsmodel gaat  in 2022

ingevoerd worden en levert  op term ijn ( tot  2026)  een iets hogere lumpsumvergoeding voor
SVOSW op. Hier hebben wij  nog geen rekening mee gehouden in de meerjarenbegrot ing 2021-

2025. Dit  r isico is tot  en met 20206 beheersbaar. I n de tussenliggende periode is er voldoende t ij d
om in te spelen op de na 2026 lagere lumpsumvergoeding. Het  r isico is beheersbaar, m its wij  hier

t ij dig op ant iciperen. beheersbaar zij n.

4. Risico m .b.t . in stand houden van het  huidige brede onderwijsaanbod.

Naast  een daling van het  aantal leerlingen is m .n. het  in stand houden van het  onderwijsaanbod

met  een te gering aantal leerlingen op term ijn een r isico. Op dit  moment  kunnen wij  nog een breed
aanbod aanbieden. I n Steenwijk zijn er al stappen gezet  om het  dubbelaanbod in de

beroepsgerichte leerwegen van het  VMBO niet  in stand te houden. Dit  onderwijs wordt  op term ijn
één locat ie geconcent reerd.

M.b.t . het  aanbod VWO zal in de komende jaren onderzocht  worden in hoeverre het  brede aanbod

in Wolvega en Steenwijk in stand gehouden kan worden door intensievere samenwerking en het
voorkomen van dubbelaanbod. Samenwerking met  een ander schoolbestuur in de regio wordt

eveneens onderzocht .
I n Wolvega zijn wij  in 2016 gestart  met  or iënterende gesprekken tussen de twee scholen over

mogelij ke scenario’s die leiden tot  een duurzaam breed onderwijsaanbod vmbo. I n 2021 gaan wij
dat  opnieuw onderzoeken.

5. Risico van onvoldoende weerstandsvermogen.

Om risico’s t ij delij k te kunnen opvangen heeft  het  bestuur het  besluit  genomen dat  het
noodzakelij k is om  vooralsnog op bestuursniveau een weerstandsvermogen van 15%  aan te

houden. De om vang van dit  weerstandsverm ogen is voldoende om  de hierboven geschetste risico’s
t ijdelij k op te kunnen vangen. De reserves en voorzieningen zijn op dit  moment  van voldoende

omvang om de gebouwen goed en planmat ig te kunnen onderhouden en personele verplicht ingen

en r isico’s in de toekomst  in voldoende mate te kunnen opvangen. Dit  r isico is beheersbaar onder
de voorwaarde dat  eind 2023 de om vang van de reserves weer op het  niveau ult imo 2019 zij n.

6. Risico van polit ieke beslissingen/  bezuinigingen

De belangrijkste maatregel om het  r isico van polit ieke beslissingen en/ of bezuinigingen te
m inimaliseren is “ in cont rol”  zijn en beschikken over een voldoende financiële reserve om flinke

tegenvallers op te kunnen vangen.
Ult imo 2020 zijn wij  op bestuursniveau in staat  om  deze r isico’s op te vangen en t ijdig zodanige

maatregelen te t reffen dat  de cont inuïteit  van onze onderwijsinstellingen op m iddellange term ijn
niet  in gevaar komt.

Het  niveau van de reserves en de voorzieningen is nog voldoende om het  r isico van polit ieke
beslissingen en/ of bezuinigingen, t ijdelij k, op te vangen. Door de ext ra investering in het  onderwijs

om de gevolgen van de pandemie in de komende 2,5 jaar op adequate wijze te m inim aliseren zijn
er  voor de komende jaren geen budgetverlagingen vanuit  de overheid te verwachten.
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9 .4 . Een passend antw oord op de kr im p ( de cont inuïteitsparagraaf 2 0 21 - 2 02 5)

Al enige jaren stellen wij  jaarlij ks een begrot ing en een meerjarenbegrot ing op. De begrot ing 2021

is in 2020 vastgesteld door het  bestuur met  goedkeuring van de raad van toezicht . Datzelfde geldt
voor de meerjarenbegrot ing. I n december 2020 is deze vastgesteld na een posit ief advies van de

gmr en goedkeuring door de Raad van Toezicht .

I n de meerjarenbegrot ing houden wij , voor zover mogelij k, rekening met  de ontwikkeling van de

leerlingenaantallen, de ontwikkeling van de personele en materiële baten en lasten, de
ontwikkeling van de materiële baten en lasten en de gevolgen daarvan op de kengetallen.

Hieronder lichten wij  de belangrij kste ontwikkelingen uit  de m eerjarenbegrot ing 2021-2025 toe.

Kengetal Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(stand 31/12) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Realisatie per

Personele bezetting in FTE (inzetbaar) 30-09-2020:

Management / Directie 15 15 14 14 14 13

Onderwijzend Personeel 247 231 227 227 227 226

OOP (incl. pers. zonder lesgeb.taken) 73 71 70 69 68 65

AF: Taakstelling 2021 -

Totale bezetting (FTE): 335 317 312 310 309 304

Leerlingaantallen (t-1) 3.186 2.983 2.897 2.834 2.765 2.729
Leraar/leerling ratio: 12,9 12,9 12,7 12,5 12,2 12,1

Verhouding direct/indirect personeel:
OOP+DIR 26,3% 27,0% 27,1% 26,7% 26,4% 25,6%

OP 73,7% 73,0% 72,9% 73,3% 73,6% 74,4%

Balans

ACTIVA
Vaste activa

Materiële VA 6.700.830 6.233.180 6.011.253 5.752.060 5.359.338 5.028.203

Totaal vaste activa 6.700.830 6.233.180 6.011.253 5.752.060 5.359.338 5.028.203

Vlottende activa 5.276.760 5.407.327 6.442.654 7.045.386 7.556.977 7.804.150

Totaal activa 11.977.590 11.640.507 12.453.907 12.797.446 12.916.315 12.832.353

PASSIVA
Eigen vermogen 5.357.708 5.398.403 6.241.878 6.628.413 6.644.368 6.640.841

Voorzieningen 2.782.300 2.597.225 2.567.150 2.524.154 2.627.068 2.546.633

Langlopende schulden - - - - -

Kortlopende schulden 3.837.582 3.644.879 3.644.879 3.644.879 3.644.879 3.644.879

Totaal passiva 11.977.590 11.640.507 12.453.907 12.797.446 12.916.315 12.832.353

Staat/Raming van Baten en Lasten

BATEN
3.1 (Rijks)bijdragen OCW 30.653.899 29.629.200 28.838.902 28.151.664 27.590.731 27.290.730

3.2 Overige overheidsbijdragen 513.215 505.000 528.800 528.800 224.000 224.000

3.5 Overige baten 795.889 1.207.250 1.156.460 1.146.460 1.146.460 1.132.160

Totaal BATEN 31.963.003 31.341.450 30.524.162 29.826.924 28.961.191 28.646.890

LASTEN
4.1 Personele lasten 28.190.850 25.891.041 24.845.887 24.755.988 24.335.809 24.146.060

4.2 Afschrijvingen 1.353.251 1.245.429 1.176.927 1.069.193 1.027.722 946.135

4.3 Huisvestingslasten 1.491.538 1.385.900 1.388.400 1.386.400 1.376.900 1.376.900

4.4 Instellingslasten 2.566.727 2.660.095 2.265.973 2.225.308 2.201.305 2.177.822

Totaal LASTEN 33.602.366 31.182.465 29.677.187 29.436.889 28.941.736 28.646.917

Saldo BATEN en LASTEN 1.639.363- 158.985 846.975 390.035 19.455 27-

5.1 Financiële baten - - - - - -

5.5 Financiële lasten 4.889 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN 4.889- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500-

EXPLOITATIESALDO 1.644.252- 155.485 843.475 386.535 15.955 3.527-

Continuïteitsparagraaf
Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf
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1. De ontwikkelingen van het  leerlingenaantal, per 1 oktober (kr imp) 8

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5

RSG TM L 1109 1062 994 941 894 885 897

RSG VSO 112 120 132 125 121 123 121

PRO TM 82 85 83 82 81 82 81

LC 1252 1222 1197 1180 1169 1157 1153

CSG 492 495 500 507 497 484 484

St icht ing 3 1 6 3 2 9 8 4 2 8 2 6 2 8 3 5 2 7 6 2 2 7 3 1 2 7 3 6

Het leerlingenaantal daalt  al vanaf 2015. Naar verwacht ing zal de daling zich tot  en met 2030

doorzet ten. Vanaf 2023 stabiliseert  het  aantal leerlingen zich. Tot  en met 2023 is de krimp echter

fors te noemen. De krimp m aakt  het  noodzakelijk om op t ij d maat regelen te t reffen om de
gevolgen van de krimp voor het  toekomst ig onderwijsaanbod, de format ie, de huisvest ing en de

financiële huishouding te kunnen ondervangen. Niet  alleen het  bestuur maar ook de Raad van
Toezicht , de medezeggenschapsorganen en de medewerkers zijn zich bewust  van de gevolgen van

de krimp en worden bet rokken bij  de maat regelen die door het  bestuur worden genomen om t ijdig
op de kr imp te ant iciperen.

2. De ontwikkeling van de format ie (krim p)

De krimp heeft  ook gevolgen voor de personele format ie. Krimp leidt  tot  een verlaging van de
bekost iging. Om een sluitende begrot ing te realiseren leidt  dit  t ot  de noodzaak om de kosten van

het  personeel eveneens te verlagen. Om  dat  te kunnen realiseren nemen wij  de volgende

m aat regelen:
· Jaarlij ks wordt  een taakstelling personeel in de begroting opgenomen. De inzet  van de

form at ie m. i.v. 1 augustus van het  lopende begrot ingsjaar wordt  beperkt  tot  de om vang
van de format ie van t+ 1.

· Het  instellen van een vacaturestop voor de geleding onderwijsondersteunend personeel. Dit
in afwacht ing van een onderzoek naar gewenste omvang van de onderwijsondersteuning.

· Het  j aarlij ks agenderen en m iddelen vrijmaken voor m obilit eitsbeleid.

· Het op peil houden van een flexibele schil van tenminste 3% .
· Een cent rale sturing op de omvang en de inzet  van personele format ie (en verplicht ingen).

3. De ontwikkeling van de personele baten en lasten

In 2020 is er sprake van een eenmalig negat ief resultaat  personeel van €1.150.000. Dit  wordt

veroorzaakt  door de ext ra inzet  van m iddelen ten behoeve van verlaging van de werkdruk en de

kosten van het  mobiliteitsplan 2020. Het  negat ief resultaat  wij kt  echter in posit ieve zin af van de in
juni gewijzigde begrot ing.

Voor de begrot ing 2021 is een forse taakstelling opgenomen. Daarnaast  worden de maat regelen
om  de inhuur van externe medewerkers te m inim aliseren en de aanscherping van procedures

inzake benoem ing en ontslag gecont inueerd. SVOSW beschikt  over een procedure voor beheersing
van uitkeringen na ontslag.

Deze maatregelen leiden ertoe dat  het  resultaat  personeel in 2021 posit ief zal zij n en bij

ongewijzigd beleid tot  2024 posit ief zal blijven. Vanaf 2025 zien wij  dat  het  resultaat  nog maar licht
posit ief zal zij n. Dat  heeft  vooral te m aken met het  in de jaren 2022 en verder nog niet  opgenomen

taakstellingen en het  nog niet  in de meerjarenbegrot ing opgenomen tot  2025 posit ieve effecten
van de invoering van de nieuwe bekost iging en aanvullende budget ten in het  kader van de

best rijding van de gevolgen van de pandem ie.
Pas vanaf het  daadwerkelijk realiseren van de unilocat ie in Steenwijk kan er efficiency voordeel

behaald worden. Op basis van de uit komsten van een QuickScan naar de toekomst ige behoefte aan

8 Bron: prognose Verus oktober 2019.

Aant.lln. 2 0 1 9 2 0 2 0

LWOO 317 296

PRO 82 85

VSO 115 120

VAVO TG 18 3
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personeel in relat ie tot  de daling van het  aantal leerlingen blijkt  dat  er, m its t ijdig ingezet , er

voldoende mogelij kheden zijn om  in de komende jaren de personele begrot ing in balans te blij ven
houden. Er zijn wel grote verschillen tussen de scholen. Daar is inm iddels beleid op gezet  om op de

drie scholen jaarlij ks een verantwoord evenwicht  tussen de personele baten en lasten te realiseren.

4. De ontwikkeling van de m ateriële baten en lasten

Door het  besluit  om , in afwacht ing van de concent rat ie van het  onderwijsaanbod VMBO,
prakt ij konderwijs en VSO in 2022, niet  meer te investeren in het  groot -onderhoud van de locat ie

Stat ionsst raat  is het  risico van een sterk oplopend tekort  in de m ateriële exploitat ie sterk
gereduceerd. De huisvest ingslasten van dit  gebouw zijn echter wel fors hoger dan de jaarlij kse

vergoeding die wij  hiervoor vanuit  het  Rij k ontvangen (ca.€250.000 per jaar) . I n het  gebouw aan
de Lijsterbesst raat  wordt  groot -onderhoud uitgesteld tot  aan realisat ie van de unilocat ie. I .v.m. het

op term ijn verlaten van CSG Eekeringe wordt  ook aan dat  gebouw geen groot  onderhoud meer

uitgevoerd, tenzij  noodzakelij k. De onderhoudskosten van het  gebouw in Wolvega nemen in de
komende jaren toe. Voor het  gebouw aan de Drafsport laan is daar rekening mee gehouden door de

dotat ie in de kom ende jaren daarop af te stem men.
De toename van de lasten heeft  voor een belangrij k  gedeelte te maken met  het  oplopend

normat ieve ruim teoverschot  in de gebouwen van de st icht ing. I n de meerjarenbegrot ing is al
rekening gehouden met  een daling van de materiële kosten, welke die overeenkom t  met  de daling

van het  leerlingenaantal.

Personele baten en lasten Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf

Baten 2020
(realisatie)

2021 2022 2023 2024 2025

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW 22.898.126 21.831.142 21.402.449 20.940.369 20.494.931 20.247.811

Overige subsidies OCW 3.312.505 3.483.010 3.485.250 3.360.360 3.311.680 3.302.355

Totaal Rijksbijdragen 26.210.631 25.314.152 24.887.699 24.300.729 23.806.611 23.550.166

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 154.293 178.500 163.500 163.500 155.500 155.500

Overige overheidsbijdragen 239.235 280.000 318.800 318.800 22.000 22.000

Totaal overige overheidsbijdragen 393.528 458.500 482.300 482.300 177.500 177.500

Overige baten personeel 433.421 470.430 437.630 437.630 437.630 437.630

Totaal personele inkomsten 27.037.580 26.243.082 25.807.629 25.220.659 24.421.741 24.165.296

Lasten 2020
(realisatie)

2021 2022 2023 2024 2025

Personele lasten
Lonen en salarissen 26.110.308 24.517.838 23.142.243 23.111.069 22.812.421 22.636.672

Taakstelling -456.986

Werkkostenregeling 182.969 195.750 191.500 191.500 191.500 190.500

Vervangingskosten 577.665 604.729 574.494 545.769 424.238 424.238

Overige personele lasten 1.591.681 1.266.210 1.087.650 1.057.650 1.057.650 1.044.650

Uitkeringen -271.773 -236.500 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal personele lasten 28.190.850 25.891.041 24.845.887 24.755.988 24.335.809 24.146.060

Totaal personele lasten 28.190.850 25.891.041 24.845.887 24.755.988 24.335.809 24.146.060

Resultaat personeel -1.153.270 352.041 961.742 464.671 85.932 19.236

Materiële baten en lasten Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf

2020
(realisatie)

2021 2022 2023 2024 2025

Materieel
Vergoeding 4.925.423 5.098.368 4.716.533 4.606.265 4.539.450 4.481.594

Uitgaven 5.411.516 5.291.424 4.831.300 4.680.901 4.605.927 4.500.857

Resultaat -486.093 -193.056 -114.767 -74.636 -66.477 -19.263

Saldo financiële baten/lasten -4.889 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

Exploitatiesaldo -490.982 -196.556 -118.267 -78.136 -69.977 -22.763



                                  Jaarverslag 2020 SVOSW

42

5. De ontwikkeling van de balans

De balans voor de komende j aren bevest igt  het  beeld dat  de financiële posit ie van het  bestuur,

ondanks het  resultaat  in 2020, voldoende is. Voor de komende jaren laat  de balans tot  2025 een

evenwicht ig beeld zien. De vorderingen en kort lopende schulden blij ven stabiel.  Het  eigen
verm ogen is door de mobilit eitsregelingen in 2020 gedaald t .o.v. 2019, net  als de liquide m iddelen.

De afspraak is gemaakt  om in de komende jaren het  eigen vermogen en de liquide m iddelen aan te
vullen naar de waarden van 2019. Dit  is zichtbaar gemaakt  in de onderstaande m eerjarenbalans en

m eerjarenbegrot ing.

De meerjarenbegrot ing  (op st icht ingsniveau, verdicht )

De meerjarenbegrot ing 2021-2025 laat  zien dat , bij  ongewijzigd beleid, het  exploitat ieresultaat
vanaf 2021 posit ief zal zij n. I n de meerjarenbegrot ing is een taakstelling personeel

opgenomen voor 2021. Dat  zal in de jaren daarna waarschijnlij k in 2025 wederom het  geval zijn.

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vaste activa
Materiele vaste activa 6.486.269 6.700.830 6.233.180 6.011.253 5.752.060 5.359.338 5.028.203

Financiele vaste activa - - - - - - -

Vlottende activa
Vorderingen 1.185.071 1.014.368 1.185.071 1.185.071 1.185.071 1.185.071 1.185.071

Liquide middelen 5.538.030 4.262.392 4.222.256 5.257.583 5.860.315 6.371.906 6.619.079

Totaal Activa 13.209.370 11.977.590 11.640.507 12.453.907 12.797.446 12.916.315 12.832.353

Eigen vermogen 7.001.960 5.357.708 5.398.403 6.241.878 6.628.413 6.644.368 6.640.841

Voorzieningen 2.562.531 2.782.300 2.597.225 2.567.150 2.524.154 2.627.068 2.546.633

Langlopende schulden - - - - - - -

Kortlopende schulden 3.644.879 3.837.582 3.644.879 3.644.879 3.644.879 3.644.879 3.644.879

Totaal Passiva 13.209.370 11.977.590 11.640.507 12.453.907 12.797.446 12.916.315 12.832.353

Balans
Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf

Meerjarenbegroting 2021 t/m 2025 Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf

Leerlingaantallen: 3.186 2.983 2.897 2.834 2.765 2.729

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

3 Baten

Totaal: 3.1 Rijksbijdragen 30.653.899 29.629.200 28.838.902 28.151.664 27.590.731 27.290.730

Totaal: 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 513.215 505.000 528.800 528.800 224.000 224.000

Totaal: 3.5 Overige baten 795.889 1.207.250 1.156.460 1.146.460 1.146.460 1.132.160

Totaal: 3 Baten 31.963.003 31.341.450 30.524.162 29.826.924 28.961.191 28.646.890

4 Lasten

Totaal: 4.1 Personeelslasten 28.190.850 25.891.041 24.845.887 24.755.988 24.335.809 24.146.060

Totaal: 4.2 Afschrijvingen 1.353.251 1.245.429 1.176.927 1.069.193 1.027.722 946.135

Totaal: 4.3 Huisvestingslasten 1.491.538 1.385.900 1.388.400 1.386.400 1.376.900 1.376.900

Totaal: 4.4 Overige lasten 2.566.727 2.660.095 2.265.973 2.225.308 2.201.305 2.177.822

Totaal: 4 Lasten 33.602.366 31.182.465 29.677.187 29.436.889 28.941.736 28.646.917

Totaal: 5 Financiële baten en lasten -4.889 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

Exploitatiesaldo: -1.644.252 155.485 843.475 386.535 15.955 -3.527
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9 .5 . Gebeurtenissen na balansdatum

Op dit  moment  zijn de scholen als gevolg van het  coronavirus nog steeds gedeeltelij k gesloten. Het

is niet  uit  te sluiten dat  er ook na de zomer 2021 nog een nieuwe periode van t ijdelij ke

schoolsluit ing kan volgen. Op dit  moment  gaan wij  ervan uit  dat  de scholen in ieder geval de
laatste periode van het  schooljaar in aangepaste vorm  onderwijs blij ven aanbieden en hopelij k

vanaf de zomervakant ie weer volop op “normale”  wij ze kunnen funct ioneren.
Wij  hebben door de coronacrisis wel kunnen ervaren dat  de scholen van de st icht ing over een

goede ict - infrast ructuur beschikken. Onontbeerlij k om  afstandsonderwijs te blij ven verzorgen. Het
leidt  echter wel tot  ext ra kosten (veel meer dataverkeer, aanschaf camera’s voor het  st reamen van

lessen, ext ra inzet  ict -ers)  én tot  een behoorlij ke ext ra belast ing van onze medewerkers.

Gelukkig heeft  de overheid adequaat  ingegrepen door tal van extra subsidiemogelijkheden aan te
bieden voor het  best r ijden van de cognit ieve achterstanden door m iddel van inhaal-  en ext ra

ondersteuningsmogelij kheden. I n het  schooljaar 2020/ 2021 hebben wij  op onze scholen diverse
inhaalprogramma’s aangeboden en dat  doen wij  ook in de volgende jaren. Daarnaast  mogen wij  de

kom ende tweeëneenhalf jaar van de overheid nog een forse investering verwachten om o.a. de
gevolgen van corona voor onze leerlingen te m inimaliseren, het  verlagen van de werkdruk van de

m edewerkers, de vorm ing van brede heterogene brugklassen en de inzet  van ext ra ondersteuners

in het  onderwijs. Voor zover deze m iddelen worden ingezet  om  ext ra medewerkers aan te stellen of
in dienst  t e houden kan dat  helaas op dit  moment  alleen op basis van een projectaanstelling.

Niet  onvermeld mag blij ven dat  wij  zowel in Steenwijk als in Wolvega een subsidieaanvraag hebben
gedaan in het  kader van regionale samenwerking leerlingendaling. Als die subsidies worden

toegekend dan zullen die ook van invloed zijn op de begrot ing 2021 en verder.
Een laatste-  niet  onbelangrij ke-  gebeurtenis bet reft  een mogelij ke bestuurlij ke fusie met  het

Stellingwerf College in Oosterwolde. Als deze fusie doorgaat  zal deze waarschijnlij k op 1 januari

2022 zijn beslag krijgen.
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1 0 .Bedrij fsvoering/ interne beheersing

I n dit  hoofdstuk wordt  nader ingegaan op de bedrij fsvoering en de interne beheersing van de
organisat ie.

Planning en control
Jaarlij ks wordt  door het  bestuur een planning en controlecyclus opgesteld. Het  st rategisch
beleidsplan op st icht ingsniveau vorm t  het  vert rekpunt  bij  de planning op de langere term ijn.

De begrot ing vorm t  de kern van de financiële cont rolecyclus. De direct ies van de instellingen

beschikken over een gespecificeerde m anagementrapportage. In die rapportage wordt  de
ontwikkeling van de exploitat ie, de balans, de ontwikkeling van de personele format ie  en het

verzuim  op st icht ings-  en schoolniveau beschreven en toegelicht .  De analyse wordt  eenmaal per

twee maanden door het  CvB besproken met de financiële comm issie van de RvT.

I n de rapportage wordt  gebruik gem aakt  van een duidelij k signaler ingssysteem  m et  bet rekking tot
de mate waarin de uitgaven zich verhouden tot  de begrot ing. Hierdoor is het  mogelij k om  t ijdig in

te grijpen of zodanige voorzieningen te t reffen dat  er geen onverwachte r isico’s (bij voorbeeld een
forse overschrijding van de begrot ing)  ontstaan.

Op basis van de maand oktober kan een redelij k bet rouwbare prognose over de realisat ie van de
financiële doelen per 31 decem ber worden gegeven. Dit  vorm t  samen met  het  meerjaren-

format ieplan vervolgens de basis voor het  opstellen van de personele-  en materiële begrot ing voor
het  daaropvolgende kalenderjaar. Jaarlij ks wordt  er een meerjarenbegrot ing voor de komende 4

jaar opgesteld. De meerjarenbegrot ing geeft  meer inzicht  in de effecten van het  financieel beleid
op de langere term ijn. De cyclus wordt  afgesloten door het  vaststellen van een voorlopig resultaat

in de maand februari. Vervolgens wordt  in de periode maart  t / m  mei de accountantscont role

uitgevoerd en wordt  door het  bestuur het  jaarverslag samengesteld.
Begin mei wordt  het  jaarverslag door het  bestuur besproken en vastgesteld. Tevens wordt  de

uitkom st  van de cont role van de jaarcij fers door de accountant  toegelicht . I n m ei wordt  tenslot te
de door het  CvB vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd.

Deze werkwij ze en de aangereikte rapportages bieden de bestuurder en de rectoren voldoende
informat ie om goed sturing te kunnen geven aan de financiële en personele ontwikkelingen t ijdens

de cyclus.

Om de financiële planning en cont rol nog meer te professionaliseren hebben wij  vanaf 2020 op

part t ime basis een controller aangetrokken. Dit  heeft  geleid tot  een extra kwaliteit sslag in planning,
cont rol en verantwoording.

Risicom anagem ent
Rekening houdend met  de in gang gezet te om buigingen, het  verbeteren van de interne
administ rat ieve organisat ie en de aanpassingen in de huisvest ing is het  realist isch om in 2021 en

volgende j aren een weerstandsvermogen van 15%  te realiseren.
Om tot  een goede risicoanalyse te komen zij n vij f begrippen van belang:  st rategie,

r isicomanagement, r isico, weerstandscapaciteit  en weerstandsvermogen.

Het  risicomanagement richt  zich tevens op de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit  om de
risico’s te kunnen m inimaliseren. De inventarisat ie van de r isico’s en de benodigde

weerstandscapaciteit  leveren vervolgens een onderbouwing van de omvang van het
weerstandsvermogen op.

Natuurlij k verloop in de toekomst  zal vooral kunnen leiden tot  kwalitat ieve r isico’s bij  het  vervullen
van vacatures. De r isicoanalyse wordt  in 2022 weer uitgevoerd.

Het  risicoprofiel van de organisat ie is laag. Om al haar doelstellingen te kunnen realiseren is het
gewenst  om  een weerstandsvermogen van tenm inste 15%  te handhaven. Ult imo 2018 voldoet  de

school daar nog aan.

Opzet  adm inist rat ieve organisat ie

Vanaf 1 september 2019 is er sprake van een eenhoofdig college van bestuur. De bestuurder geeft

leiding aan de adm inist rat ieve organisat ie op st icht ingsniveau en is daarvoor ook verantwoordelij k.
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Uitvoering

De uitvoering van de adm inist rat ieve organisat ie verloopt  volgens de opgestelde r icht lij nen. Gelet
op de omvang van het  weerstandsvermogen op st icht ingsniveau is de aansturing op

st icht ingsniveau versterkt. De scholen zijn relat ief autonoom, maar ten aanzien van de inzet  van

format ie, gewenste investeringen, de cont racten en de inkoop vindt  voortdurend vooraf
afstemm ing m et  het  CvB plaats.

Toezicht  en verantwoording

Het CvB legt  verantwoording af aan de RvT. De wijze waarop het  CvB en de RvT het  t oezicht  en de
verantwoording hebben vastgelegd, staat  beschreven in het  handboek “Goed Onderwijsbestuur” .

Treasury- m anagem ent
Er worden door het  bestuur geen publieke m iddelen belegd in effecten of andere r isicodragende
producten. De enige uit zondering daarop was een belegging met  private m iddelen van het

voormalig bestuur van CSG Eekeringe. Deze belegging is in de zomer van 2019 verkocht . Het
bestuur wil de beschikbare m iddelen zoveel mogelij k  ten goede laten komen aan het  primaire

proces. De liquide m iddelen staan op de bank. Het  t reasury-statuut  is in 2019 aangepast  en

opnieuw vastgesteld.

Afhandeling Klachten
Klachten worden afgehandeld conform  de klachtenregeling van de st icht ing. Jaarlij ks wordt  door

het  CvB een overzicht  van de omvang, de aard van de klachten en de wijze waarop deze zijn

afgehandeld verst rekt  aan de Raad van Toezicht . Er is in 2020 geen formele klacht  gemeld bij  de
landelijke klachtencomm issie.

Tenslot te
Het  jaar 2020 was in velerlei opzichten een bij zonder jaar. Een jaar waarin wij  te maken hebben
gekregen m et  een tot  dusverre onbekend virus dat  in de hele wereld de gezondheid van velen niet

alleen bedreigt  m aar ook op ongekende schaal heeft  aangetast  en zelfs tot  het  verlies van vele

m ensenlevens heeft  geleid. Het  virus heeft  tot  een ontwricht ing van onze overgereguleerde
samenleving geleid. Velen konden niet  naar hun werk en onze leerlingen konden niet  meer naar

school. Als je terugkij kt  dan is het  eigenlij k verbazingwekkend hoe wij  daar met  zijn allen tot
dusverre toch redelij k met  het  “nieuwe normaal”  zijn omgegaan.

Wij  hebben in zeer korte t ijd onze t radit ionele onderwijsmethodes en didact iek moeten aanpassen
en daarmee kennis en vaardigheden opgedaan die wij  ook in de toekomst  goed kunnen blij ven

toepassen om ons onderwijs nog completer en beter te m aken. I n de komende j aren zullen wij

ongetwij feld nog wel te maken krijgen met  een opleving van het  virus maar gelukkig zijn wij  hierop
nu beter voorbereid dan in het  voor jaar van 2020. Vanaf de zomervakant ie 2021 zullen wij

voorlopig nog niet  terugkeren naar een normale situat ie. Van ons wordt  verwacht  dat  wij  samen
m et  de leerlingen en ouders in de komende jaren ext ra ondersteuning aanbieden om  de negat ieve

effecten van de pandem ie op te lossen.
I k wil via deze weg de schoolleiders, de docenten en andere medewerkers van de st icht ing

bedanken voor de wijze waarop zij  onder “niet  normale”  omstandigheden samen tot  goede en

werkbare oplossingen zijn gekomen om toch onderwijs aan onze leerlingen te kunnen blij ven
verzorgen. I k wil tevens de raad van toezicht  bedanken voor de wijze waarop zij  ook op een

bet rokken en zorgzame wijze ondersteuning aan ons allen hebben gegeven.

B.G.J. Lubberdink, bestuurder SVOSW



41295

Jaarrekening 2020

3-6-2021

Stg VO Steenwijkerland-
Weststellingwerf

Jaarrekening 2020 SVOSW 46



Inhoudsopgave

Pagina

Bestuursverslag 3

Jaarrekening

Grondslagen 48

M odel A:  Balans per 31 december 2020 51

M odel B:  Staat  van baten en lasten over 2020 52

M odel C:  Kasstroomoverzicht 53

M odel VA: Vaste Act iva 54

M odel VV: Voorraden en vorderingen 55

M odel EL: Effecten en Liquide middelen 55

M odel EV: Eigen vermogen 56

M odel VL: Voorzieningen en langlopende schulden 57

M odel KS: Kort lopende schulden 58

M odel G:  Verantwoording van subsidies (bijlage behorend bij RJ660.402) 59

M odel OB: Overheidsbijdragen 60

M odel AB: Andere baten 61

M odel LA: Lasten 62

M odel FB: Financieel en buitengewoon 64

M odel E:  Overzicht  verbonden part ijen 65

WNT: Verantwoording 2020 Stg. VO Steenwijkerland-Weststellingwerf 66

Niet  in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 68

Bestemming van het  resultaat 69

Gebeurtenissen na balansdatum 70

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 71

Overige gegevens

Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 72

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon 73

Exploitat ie Bestuurskosten SVOSW (41295) 74

Exploitat ie RSG Trompmeesters (16GZ) 75

Exploitat ie Linde College (19LO) 76

Exploitat ie SG Eekeringe (16GZ01, 16GZ03, 23WU en 29VY) 77

Jaarrekening 2020 SVOSW 47



A1   Grondslagen

1                    Algemeen

Act iviteiten van het  bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de act iviteiten van de Stg VO Steenwijkerland-Weststellingwerf en van de onder deze rechtspersoon vallende

scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

Bij de inricht ing van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richt lijn 660 en Titel 9 Boek 2 BW gehanteerd. De in de

jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de balans is het  resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt . De

waardering van act iva en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de bet reffende grondslag voor de specifieke

balanspost  anders wordt  vermeld, worden act iva en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Financiële inst rumenten

De Stg VO Steenwijkerland-Weststellingwerf heeft  primaire financiële inst rumenten, zoals vorderingen en schulden. Voor de grondslagen

wordt  verwezen naar de behandeling per post .

2                    Grondslagen voor waardering van activa en passiva

M ateriële vaste act iva

De materiële vaste act iva worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met  liniair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de

verwachte economische levensduur. In het  jaar van investeren wordt  naar t ijdsgelang afgeschreven. Investeringen boven de € 500

worden geact iveerd. Investeringen inzake boekenfonds kleiner dan € 500 worden beoordeeld en eventueel toegevoegd aan de vaste

act iva (aanvulling op bulkfacturen). Richt inggevend blijft  investeringen boven de € 500. Werkboeken worden direct  ten laste van de

exploitat ie geboekt . Facturen boven de € 500 inzake leerboeken worden geact iveerd.

Investeringssubsidies

Verkregen investeringssubsidies t .b.v. van de aanschaf van materiële vaste act iva worden gepassiveerd onder de overlopende passiva,

danwel gesaldeerd onder de materiële vaste act iva. Deze subsidies worden t ijdsevenredig over de geschatte economische levensduur

van deze act iva ten gunste van de staat  van baten en lasten gebracht .

Financiële vaste act iva

De onder financiële vaste act iva opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen. Financiële vaste act iva met  een loopt ijd korter dan 12 maanden worden opgenomen onder de vorderingen.

De overige financiële vaste act iva (waaronder effecten), die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de St icht ing

duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De ter beurze genoteerde aandelen en

obligat ies behorend tot  een handelsportefeuille worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel

ongerealiseerde waardeveranderingen direct  in de winst - en verliesrekening worden verantwoord.

Vorderingen en overlopende act iva

De vorderingen en overlopende act iva worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen nominale waarde. De reële waarde en gearmort iseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De vorderingen en overlopende act iva hebben een loopt ijd korter dan een jaar, tenzij dit  bij de toelicht ing op de balans anders is

aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het  risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht . Deze voorzieningen worden

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet  ter directe beschikking staan worden verwerkt

onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet  ter directe beschikking staan, worden verwerkt

onder de financiële vaste act iva.
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Algemene reserve publiek

Reserves worden geacht  uit  publieke middelen te zijn opgebouwd, tenzij expliciet  anders is vermeld in de toelicht ing op de balans.

De algemene reserve vormt  een buffer ter waarborging van de cont inuïteit  van de Stg VO Steenwijkerland-Weststellingwerf

Deze wordt  opgebouwd uit  de resultaatbestemming van overschot ten welke ontstaan uit  het  verschil tussen de toegerekende baten en

werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort  wordt  deze ten laste van de algemene reserve gebracht .

Bestemmingsreserves Publiek

Het  bedrag inzake Bestemmingsreserves bestaat  uit  een reserve Personeel en reserve Huisvest ing. De omvang van de reserve Personeel

moet  minimaal, volgens het  Financieel beleidsplan, 5% van de totale personele kosten bedragen. Jaarlijks wordt  een nieuwe berekening

gemaakt .

De reserve Huisvest ing is opgebouwd voor aanpassingen aan de Lijsterbesst raat  en het  upgraden van de Oostwijkst raat .

Eventuele overschot ten of tekorten worden via de resultaatbestemming verwerkt .

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplicht ingen die op balansdatum bestaan waarbij het  waarschijnlijk is dat  een uitst room van

middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat  kan worden en voor zover deze verplicht ingen en risico's niet  op

act iva in mindering zijn gebracht .

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst  zullen worden geboekt  maar die

voortkomen uit  risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisat ie van kosten waarbij een

deel van de in de toekomst  te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft  voor balansdatum.

Voorziening ambtsjubileum

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met  uitzondering van de voorziening jubileumgrat if icat ies. Deze

voorziening wordt  gewaardeerd tegen de contante waarde. Het  verdiscontopercentage waarmee de voorziening jubileumgrat if icat ies

contant  werd gemaakt  is 1,5%.

Voorziening groot  onderhoud

St icht ing SVOSW past  art ikel 4 lid 1c van de Richt lijnen jaarverslaggeving onderwijs toe. In afwijking van hoofdstuk 2.1.2 Materiële vaste

act iva, paragraaf 4, alinea 451, van de richt lijnen is het  voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 toegestaan de

jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot  onderhoud te bepalen op basis van het  voorgenomen groot  onderhoud gedurende de

gehele planperiode van het  groot  onderhoud op het  niveau van de onderwijspanden gedeeld door het  aantal jaren waaruit  deze

planperiode bestaat .

Kort lopende schulden

Dit  bet reffen schulden met  een op balansdatum resterende loopt ijd van ten hoogste één jaar. Kort lopende schulden worden bij eerste

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamort iseerde kostprijs. De reële waarde en

geamort iseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bet reffen vooruit  ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen

bedragen, voor zover ze niet  onder andere kort lopende schulden zijn te plaatsen.

3                    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Bij de bepaling van het  exploitat iesaldo is uitgegaan van het  baten en lastenstelsel. Dit  betekent  dat  de opbrengsten en kosten worden

toegerekend aan de periode waarop ze bet rekking hebben. Kosten hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen

inkomsten.

Rijksbijdragen

- de ontvangen (normat ieve) rijksbijdrage en de niet  geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder

verrekeningsclausule) worden in het  jaar waarop de toekenningen bet rekking hebben volledig verwerkt  als bate in de staat  van baten en

lasten.

- geoormerkte OCW-subsidies met  een vrij besteed overschot  (doelsubsidies waarbij het  overschot  geen verrekeningsclausule heeft)

worden ten gunste van de staat  van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde act iviteiten. Het

deel van de subsidies waarvoor nog geen act iviteiten zijn verricht  per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
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- geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met  verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat  van de baten en lasten

verantwoord in het  jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet  bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende

passiva zolang de bestedingstermijn niet  is verlopen. Niet  bestede middelen worden verantwoord onder de kort lopende schulden zodra

de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verst rekt  door gemeente, provincie of andere

overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het  verslagjaar waarop ze bet rekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet  verst rekt  zijn door het  M inisterie van OCW/ EZ, gemeenten,

provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het  verslagjaar waarop ze bet rekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst  zijn van de rechtspersoon, alsmede de

overige personele lasten die bet rekking hebben op onder andere het  inhuren van ext ra personeel, scholingskosten en

bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De Stg VO Steenwijkerland-Weststellingwerf heeft  voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerecht igde leeft ijd recht  hebben op een pensioen dat  is gebaseerd op

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

De verplicht ingen, welke voortvloeien uit  deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht  bij het  bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan

het  ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt  betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het  pensioenfonds (het  vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplicht ingen) dit  toelaat .

Per 31 december 2020 heeft  dit  pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2%. De pensioenverplicht ing wordt  gewaardeerd volgens de

"verplicht ing aan de pensioenuitvoerder benadering" . In deze benadering wordt  de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last

in de staat  van baten en lasten verantwoord. Er bestaat  geen verplicht ing tot  het  voldoen van aanvullende bedragen in het  geval van een

tekort  bij het  ABP, anders dan het  effect  van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot  en met  het  einde van het

boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbet reffende immateriële en materiële vaste act iva. In het  jaar van

investeren wordt  afgeschreven op basis van de door het  bestuur gemaakte keuzes.

Huisvest ingslasten

Onder de huisvest ingslasten worden de uitgaven voor huisvest ing opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het  verslagjaar

waarop ze bet rekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben bet rekking op uitgaven die voortvloeien uit  aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het  geven van

onderwijs en worden toegerekend aan het  verslagjaar waarop ze bet rekking hebben.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten bet reffen de op de verslagperiode bet rekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en

ontvangen leningen.

4                    Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het  kasst roomoverzicht  is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt  het  net toresultaat  aangepast  voor posten

van de winst - en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het  verslagjaar, mutat ies in de balansposten en

posten van de winst - en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet  worden beschouwd als behorende tot  de operat ionele

act iviteiten.

De liquiditeitsposit ie in het  kasst roomoverzicht  bestaat  uit  liquide middelen onder aft rek van gerealiseerde bankkredieten. In het

kasst roomoverzicht  wordt  onderscheid gemaakt  tussen operat ionele, investerings- en financieringsact iviteiten.

De geldmiddelen in het  kasst roomoverzicht  bestaan uit  liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien

deze als vlot tend act ief worden verantwoord.
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M odel A:  Balans per 31 december 2020  (na resultaatverdeling)

1. Activa

EUR EUR EUR EUR

Vaste Activa

1.2 M ateriële vaste act iva 6.700.832 6.486.272

1.3 Financiële vaste act iva - -

Totaal vaste act iva 6.700.832 6.486.272

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 1.014.368 1.185.071

1.7 Liquide middelen 4.262.391 5.538.027

Totaal vlot tende act iva 5.276.758 6.723.098

Totaal activa 11.977.590 13.209.370

2. Passiva

EUR EUR EUR EUR

2.1 Eigen vermogen 5.357.706 7.001.960

2.2 Voorzieningen 2.782.300 2.562.531

2.3 Langlopende schulden - -

2.4 Kort lopende schulden 3.837.585 3.644.879

Totaal passiva 11.977.590 13.209.370

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019

Jaarrekening 2020 SVOSW 51



M odel B:  Staat van baten en lasten over 2020

Op stichtingsniveau Realisatie Begroting Realisatie

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen 30.653.897 29.870.155 30.803.463

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 513.216 523.500 210.931

3.5 Overige baten 795.890 1.215.395 1.076.264

Totaal baten 31.963.002 31.609.050 32.090.657

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 28.190.849 28.213.771 26.881.214

4.2 Afschrijvingen 1.353.253 1.368.661 1.332.563

4.3 Huisvest ingslasten 1.491.540 1.372.900 1.438.842

4.4 Overige lasten 2.566.725 2.409.763 2.738.619

Totaal lasten 33.602.368 33.365.095 32.391.238

Saldo baten en lasten (1.639.366) (1.756.045) (300.581)

5 Financiële baten en lasten (4.889) (3.000) 14.441

Totaal resultaat (1.644.255) (1.759.045) (286.140)
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M odel C:  Kasstroomoverzicht

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten (1.639.366) (300.581)

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.353.253 1.332.563

M utat ies voorzieningen 219.769 (196.132)

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/ -) 170.703 (324.431)

Schulden 192.706 336.509

Totaal kasstroom uit  bedrijfoperat ies: 297.066 847.928

Ontvangen interest - 1.564

Betaalde interest  (-/ -) (4.889) (3.128)

Buitengewoon resultaat  (koersmutat ie FVA) - 16.005

(4.889) 14.441

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 292.177 862.369

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in M VA (-/ -) (1.567.813) (1.446.200)

Overige (des)investeringen in FVA - 184.600

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: (1.567.813) (1.261.600)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden (-/ -) - -

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

M utatie liquide middelen (1.275.636) (399.231)

Beginstand liquide middelen 5.538.027 5.937.258

M utat ie liquide middelen (1.275.636) (399.231)

Eindstand liquide middelen 4.262.391 5.538.027

31 december 2020 31 december 2019
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1. Activa

1.2 M ateriele vaste activa

Cumulatieve

aanschafwaarde per

1 januari 2020

Cumulatieve

afschrijvingen tot

en met 1 januari

2020

Boekwaarde per

1 januari 2020

Investeringen Andere waarde

verminderingen

Afschrijvingen Cumulatieve

aanschafwaarde per

31 december 2020

Cumulatieve

afschrijvingen

tot en met 31

december 2020

Boekwaarde per

31 december

2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1

Gebouwen en terreinen 2.290.896 605.979 1.684.917 - - 45.318 2.290.896 651.297 1.639.599

1.2.2

Inventaris en apparatuur 5.196.066 2.358.214 2.837.852 1.158.791 - 661.410 6.354.857 3.019.624 3.335.233

1.2.3 Andere vaste

bedrijfsmiddelen 4.130.579 2.167.076 1.963.503 409.022 - 646.525 4.539.601 2.813.601 1.726.000

M ateriële vaste activa 11.617.541 5.131.269 6.486.272 1.567.813 - 1.353.253 13.185.354 6.484.522 6.700.832

Toelichting:

De cumulat ieve aanschafwaarde en afschrijvingen zijn gecorrigeerd met  de inmiddels niet  meer aanwezige act iva of act iva met  boekwaarde € 0. Voor de

inzichtelijkheid is dit  verwerkt  in de beginposit ie.

Duurzame goederen worden geact iveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris, inricht ing schoolplein/ gymzalen en ICT middelen.

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen de verbouwingen CSG, de leermiddelen en de overige materiële vaste act iva.

Indien er investeringen zijn in gebouwen moeten deze afzonderlijk worden toegelicht .

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: vanaf 1-1-18

SVOSW SVO CVO

Gebouwen/ nieuwbouw 2,50% 2,00% 10,00%

Terreinen 0,00% 0,00% 0,00%

Inventaris/ Apparatuur, M achines/ Installat ies 10,00% 10,00% 10,00%

M eubilair, Inricht ing schoolplein/ gymzalen, Overig Inv. 6,67% 10,00% 6,67%

ICT/ hardware 33,30% 33,30% 33,30%

Andere vaste bedrijfsmiddelen:

Leermiddelen 25,00% 25,00% 25,00%

Overige materiële vaste act iva 6,67% 10,00% 6,67%

De onderstaande opgave van de OZB-waarde is opgenomen volgens de aanslagen van de gemeenten Steenwijkerland en Weststellingwerf.

OZB-waarde gebouwen en terreinen 29.080.000€ (01-01-2020)

OZB waarde gebouwen en terreinen

De panden zijn (grotendeels) niet  in economisch eigendom van de St icht ing VO Steenwijkerland-Weststellingwerf.

Bovenstaande percentages SVOSW zijn vastgesteld per 01-01-2018 (datum bestuurlijke fusie). Percentages gelden voor alle nieuwe aanschaffingen per 01-01-2018.

tot  1-1-18

M utaties 2020

M odel VA: Vaste Activa
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M odel VV: Voorraden en vorderingen

1.5 Vorderingen EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 132.857 143.956

1.5.2 OCW /  EZ 1 1

1.5.6 Overige overheden - 42.061

1.5.7 Overige vorderingen 419.544 409.229

1.5.8 Overlopende act iva 461.966 589.824

Vorderingen 1.014.368 1.185.071

Uitsplitsing

Gemeentelijk voorziening (uitbreiding CSG)                            -                42.061

1.5.6 Overige overheden - 42.061

1.5.7.2 Overige - -

              419.544              388.794

                           -                20.435

1.5.7 Overige vorderingen 419.544 409.229

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 385.878 499.977

1.5.8.3 Overige overlopende act iva 76.088 89.847

1.5.8 Overlopende act iva 461.966 589.824

Toelichting:

Een bedrag van € 176.063 heeft  een loopt ijd van langer dan 1 jaar.

M odel EL: Effecten en Liquide middelen

1.7 Liquide middelen

EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen 1.437 2.962

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 4.260.954 5.535.065

Liquide middelen 4.262.391 5.538.027

31 december 2020 31 december 2019

31 december 201931 december 2020

Nog te ontvangen bedragen

Rekening-courant derden (iPad-regeling)
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M odel EV: Eigen vermogen

2.1 Eigen Vermogen

Stand per Stand per

1 januari 2020 31 december 2020

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 2.530.260 (385.923) - 2.144.337

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 4.302.174 (1.129.303) - 3.172.871

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat ) 169.526 (129.029) - 40.497

Eigen Vermogen 7.001.960 (1.644.255) - 5.357.706

Uitsplitsing

Algemene reserve 2.530.260 (385.923) - 2.144.337

2.1.1 Algemene reserve 2.530.260 (385.923) - 2.144.337

Bestemmingsreserve Personeel RSG 640.380 (582.837) - 57.543

Bestemmingsreserve Personeel Linde C. 454.984 (156.962) - 298.022

Bestemmingsreserve Personeel CSG 207.839 (76.678) - 131.161

Bestemmingsreserve Huisvest ing RSG 1.200.000 - - 1.200.000

Bestemmingsreserve Huisvest ing CSG 1.300.000 - - 1.300.000

Bestemmingsreserve Werkdrukvermindering 498.971 (312.827) - 186.144

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 4.302.174 (1.129.303) - 3.172.871

Bestemmingsreserve Kapitaal CSG 125.401 (125.401) - -

Bestemmingsreserve Privaat  Overig 44.125 (3.628) - 40.497

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat ) 169.526 (129.029) - 40.497

Toelichting:

mobiliteitsregelingen is de reserve Personeel onder de 5%. De afspraak met de RvT is om deze in 3 jaar weer

op peil te hebben (eind 2023).

De bestemmingsreserve Privaat  Overig heeft  tot  doel om in bijzondere situat ies te voorzien in (extra) leermiddelen waarvoor door de

overheid geen vergoedingen, lumpsum of anders, ter beschikking worden gesteld.

De omvang van de bestemmingsreserve Huisvest ing CSG is gevormd voor een upgrade van de uitstraling van de school, zowel binnen

als buiten.

In 2018 is in de uitgangspunten Financieel beleid 2019-2023 opgenomen dat  de bestemmingsreserve Huisvest ing CSG moet  worden

opgetrokken naar € 1.300.000.

In 2019 heeft  OCW extra convenantsgelden inzake Werkdrukvermindering beschikbaar gesteld aan de scholen. De ontvangst  moest

worden opgenomen in de baten 2019. De uitgaven hebben gedeeltelijk plaatsgevonden in 2020. In 2020 hebben een aantal

medewerkers gebruik gemaakt van de mobiliteitsregeling. De hoogte van de bestemmingsreserve is per 01-01-2021: € 186.144.

Naast  bovengenoemde publieke bestemmingsreserves heeft  de Sticht ing ook een 2-tal private bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserve Kapitaal is ontstaan in de t ijd van de vorige rechtspersoon van de CSG en is bestemd voor zaken die mogelijk

niet  (geheel) vanuit  de lumpsum bekostigd kunnen worden.

personele kosten bedragen. Jaarlijks wordt  een nieuwe berekening gemaakt . Door de in 2020 uitgevoerde

De bestemmingsreserve Personeel is gecreëerd voor het  opvangen van personele risico's en onverwachte fluctuat ies in het

personeelsbestand.

De omvang van de bestemmingsreserve Huisvesting RSG is in eerste instant ie bepaald via een vrijval van de voorziening Onderhoud

gebouw.

Deze vrijval is reeds in de exploitat ie van 2015 opgenomen (4.3.7), en dest ijds via de resultaatbestemming naar de

Bestemmingsreserve Huisvest ing gebracht (€ 372.625).

In 2018 is in de uitgangspunten Financieel beleid 2019-2023 opgenomen dat  de bestemmingsreserve Huisvest ing RSG moet  worden

opgetrokken naar € 1.200.000.

Overige

mutaties

Het  bedrag inzake Bestemmingsreserves (publiek) bestaat  uit  een reserve Personeel en een reserve Huisvesting.

De omvang van de reserve Personeel moet, volgens het  f inancieel beleidsplan, minimaal 5% van de totale

Resultaat
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M odel VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per 1

januari 2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rente mutatie

(bij contante

waarde)

Stand per 31

december

2020

Kortlopend

deel

< 1 jaar

Langlopend

deel

> 1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorziening 1.208.062 1.485.484 905.514 - - 1.788.032 297.980 1.490.053

2.2.3 Overige voorzieningen 1.354.469 257.000 617.201 - - 994.268 250.000 744.268

Voorzieningen 2.562.531 1.742.484 1.522.715 - - 2.782.300 547.980 2.234.320

Uitsplitsing

Voorziening Jubilea 316.663 20.180 18.226 - - 318.617 34.600 284.017

Voorziening Spaarverlof 119.644 25.000 40.540 - - 104.104 25.000 79.104

Voorziening Duurzame

inzetbaarheid 771.755 234.274 305.788 - - 700.241 100.000 600.241

Voorziening

M obilteitsregelingen - 1.129.303 540.959 - - 588.344 98.380 489.964

Voorziening

transit ievergoeding

t ijdelijk personeel - 76.727 - - - 76.727 40.000 36.727

2.2.1 Personeelsvoorziening 1.208.062 1.485.484 905.514 - - 1.788.032 297.980 1.490.053

Voorziening Onderhoud

gebouw 1.354.469 257.000 617.201 - - 994.268 250.000 744.268

2.2.3 Overige voorzieningen 1.354.469 257.000 617.201 - - 994.268 250.000 744.268
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M odel KS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

EUR EUR

2.4.2 Vooruit  gefact . en ontv. termijnen (Uitbr. /  unilocat ie) 38.402 -

2.4.3 Crediteuren 370.458 323.692

2.4.7 Belast ingen en premies sociale verzekeringen 1.085.158 1.102.873

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 346.511 352.668

2.4.9 Overige kort lopende schulden 115.836 122.290

2.4.10 Overlopende passiva 1.881.220 1.743.355

Kortlopende schulden 3.837.585 3.644.879

Uitsplitsing

2.4.7.1 Loonheffing 1.080.430 1.096.664

2.4.7.2 Omzetbelast ing 4.728 6.209

2.4.7 Belast ingen en premies sociale verzekeringen 1.085.158 1.102.873

2.4.9.2 Overige - -

Net tosalarissen 1.325 10.634

Nog te betalen bedragen 92.909 66.940

Ontvangen borg leerlingen 4.000 30.000

Overige 17.602 14.716

2.4.9 Overige kort lopende schulden 115.836 122.290

2.4.10.2 Vooruitontv. subs. OCW: - -

VSV vast  VO 33.000 33.000

Doorst roomprogramma PO-VO 71.000 71.000

Aanv.bek. Technisch VM BO 254.987 448.838

Opleiden in de School 246.502 227.726

Doorst roomprogramma VM BO-M BO 98.000 24.500

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's (IOP) 201.432 -

Leerlingdaling VO (subs.regeling DUS-I) 50.000 -

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 86.535 88.190

2.4.10.5 Vakant iegeld en -dagen 830.148 824.411

2.4.10.8 Overige: - -

Overige Overlopende passiva 2.578 6.956

Ouderraad Linde College 7.038 7.592

Projectsubsidie TechNet - 11.142

2.4.10 Overlopende passiva 1.881.220 1.743.355

31 december 2020 31 december 2019
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M odel G:  Verantwoording van subsidies (bijlage behorend bij RJ660.402)

Omschrijving Kenmerk Datum

Inhaal- en

ondersteuningsprogr.

Onderwijs 2020-2021 IOP2-41295-VO 22-11-2020 265.500 265.500 N

Studieverlof 16GZ 1091648 22-9-2020 26.702 26.702 J

Studieverlof 19LO 1091594 22-9-2020 14.744 14.744 J

Studieverlof 23WU 1091769 22-9-2020 3.300 3.300 J

Studieverlof 29VY 1091690 22-9-2020 7.200 7.200 J

Aanv. Bekst . Technisch VM BO

16GZ 964367 20-11-2019 4.640 4.640 N

Aanv. Bekst . Technisch VM BO

19LO 964098 20-11-2019 4.640 4.640 N

Aanv. Bekst . Technisch VM BO

23WU 964213 20-11-2019 4.640 4.640 J

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/ m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan. Ontvangen in Subsidiabele kosten Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing vorig verslagjaar kosten t/ m v.j. verslagjaar verslagjaar in verslagjaar per 31 dec v.j.

€ € € € € € €

totaal - - - - - - -

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/ m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan. Ontvangen in Subsidiabele kosten Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing vorig verslagjaar kosten t/ m v.j. verslagjaar verslagjaar in verslagjaar per 31 dec v.j.

€ € € € € € €

totaal - - - - - - -

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan

andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

de activiteiten zijn ultimo verslagjaar

conform de subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd en afgerond

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing
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M odel OB: Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 27.129.103 26.264.091 26.820.585

3.1.2 Overige subsidies OCW 1.708.733 1.384.364 1.906.055

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.816.061 2.221.700 2.076.823

Rijksbijdragen 30.653.897 29.870.155 30.803.463

Uitsplitsing

Personele Lumpsum 23.268.170 22.436.656 22.918.919

Vermindering Uitkering (297.306) (270.000) (286.810)

Verrekening Uit kering (72.739) (70.000) (76.478)

M ateriële Lumpsum 3.214.481 3.171.122 3.243.492

Bekost iging lesmateriaal 1.016.497 996.313 1.021.462

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 27.129.103 26.264.091 26.820.585

Prestat iebox 1.073.809 1.018.864 1.041.670

Lerarenbeurs 51.946 86.000 42.560

VSV vast / variabel 75.396 70.000 60.589

Opleiden in de School 231.224 100.000 -

Aanvullende subsidie Werkdrukvermindering - - 498.971

Reg. Zomerscholen - - 32.150

Doorstroomprogr. VM BO-M BO 19LO - 24.500 49.000

Doorstroomprogr. PO-VO - - 7.000

Aanvullende bekost iging Technisch VM BO 193.851 - 136.981

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma 64.068 - -

Diversen (curriculumontw.leraren en nieuwkomers) 18.438 85.000 37.134

3.1.2 Overige subsidies OCW 1.708.733 1.384.364 1.906.055

Lichte ondersteuning 364.221 438.500 432.758

Zware ondersteuning 1.451.840 1.783.200 1.644.064

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.816.061 2.221.700 2.076.823

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 513.216 523.500 210.931

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 513.216 523.500 210.931

Uitsplitsing

Gemeentelijke bijdragen 227.167 194.500 117.049

Overige overheidsbijdragen 122.181 62.000 93.882

Sterk Techniek Onderwijs 163.867 267.000 -

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 513.216 523.500 210.931
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M odel AB: Andere baten

3.5 Overige baten

Overige baten Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

3.5.1 Verhuur 44.290 72.000 45.912

3.5.2 Detachering personeel 433.420 364.945 272.513

3.5.5 Ouderbijdragen 206.970 269.950 263.866

3.5.6 Overig 111.209 508.500 493.973

Overige baten 795.890 1.215.395 1.076.264

Uitsplitsing

Reizen en Excursies - 270.000 299.126

Kant ine inkomsten 11.188 27.500 31.346

Overige 100.021 211.000 163.501

3.5.6 Overig 111.209 508.500 493.973
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M odel LA: Lasten

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Personeelslasten Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 26.870.942 26.927.183 25.100.062

4.1.2 Overige personele lasten 1.591.681 1.436.588 1.950.921

4.1.3 Af: Uitkeringen 271.773 150.000 169.768

Personele lasten 28.190.849 28.213.771 26.881.214

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 20.145.732 19.916.355 19.518.814

4.1.1.2 Sociale lasten 2.540.395 2.579.543 2.547.995

4.1.1.3 Pensioenpremies 3.055.511 3.048.178 3.033.253

M obiliteitsregelingen (dotat ie) 1.129.303 1.383.107 -

Lonen en salarissen 26.870.942 26.927.183 25.100.062

4.1.2.1 Dotat ies personele voorzieningen 356.181 248.000 274.697

4.1.2.2 Personeel niet  in loondienst 431.012 305.938 722.483

4.1.2.3 Overige - - -

Nascholing 257.488 176.000 322.029

Uitbesteding administrat ie - - 57.040

Overige 547.000 706.650 574.672

Subtotaal 804.489 882.650 953.741

Overige personele lasten 1.591.681 1.436.588 1.950.921

Uitsplitsing personeel naar FTE (gemiddeld):

In 2019 was het  totaal FTE 337 (inclusief vervanging, exclusief inhuur)

In 2020 was het  totaal FTE 339 (inclusief vervanging, exclusief inhuur)

4.2 Afschrijvingen

Afschrijvingen Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

4.2.2 M ateriële vaste act iva 1.353.253 1.368.661 1.332.563

Afschrijvingen 1.353.253 1.368.661 1.332.563

Uitsplitsing

Gebouwen 45.318 45.318 45.318

Inventaris en apparatuur 661.410 678.662 656.576

Boekenfonds en overige vaste act iva 646.525 644.681 630.669

4.2.2 M ateriële vaste act iva 1.353.253 1.368.661 1.332.563
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4.3 Huisvestingslasten

Huisvestingslasten Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

4.3.1 Huur 44.017 47.000 60.713

4.3.3 Onderhoud 222.294 192.300 157.955

4.3.4 Energie en water 329.612 277.500 285.108

4.3.5 Schoonmaakkosten 545.880 528.500 596.870

4.3.6 Heffingen 61.731 49.000 57.901

4.3.7 Dotat ie/ vrijval onderhoudsvoorziening 257.000 257.000 257.000

4.3.8 Overige 31.005 21.600 23.295

Huisvestingslasten 1.491.540 1.372.900 1.438.842

4.4 Overige lasten

Overige lasten Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

4.4.1 Administrat ie- en beheerslasten 508.992 395.536 542.111

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.295.354 1.257.300 1.225.887

4.4.4 Overig 762.379 756.927 970.621

Overige lasten 2.566.725 2.409.763 2.738.619

Specificat ie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 33.400 33.400 33.400

Accountantslasten 33.400 33.400 33.400

Uitsplitsing

Administ rat ie en Beheer 202.033 136.136 168.024

Ondersteuning administ rat ie (voorheen Uitbesteding) 2.887 9.400 -

Accountantskosten 33.400 33.400 33.400

Telefoon- en portokosten ed. 45.025 38.100 38.864

Overige administ rat ie en beheer 225.647 178.500 301.823

4.4.1 Administrat ie- en beheerslasten 508.992 395.536 542.111

Klein inventaris 16.192 25.000 10.429

Leermiddelen 561.739 567.300 524.729

Reproduct iekosten 126.945 127.000 128.236

Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen 590.478 538.000 562.492

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.295.354 1.257.300 1.225.887

Representat iekosten 17.792 40.500 57.971

Kant inekosten 13.599 22.500 33.508

Excursies en Reizen 132.950 270.000 314.959

Contribut ies 68.860 72.870 102.199

M edezeggenschapsraad/ Ouderraad 4.741 15.620 8.127

Verzekeringen 23.066 20.400 22.651

Overige lasten 501.372 315.037 431.206

4.4.4 Overig 762.379 756.927 970.621
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M odel FB: Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten Werkelijk Begroting Werkelijk

31 december 2020 31 december 2020 31 december 2019

EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten - - 1.564

5.4 Overige opbrengsten f inanciële vaste act iva en effecten - - 16.005

5.5 Rentelasten/ bankkosten (-/ -) (4.889) (3.000) (3.128)

Financiële baten en lasten (4.889) (3.000) 14.441

Jaarrekening 2020 SVOSW 64



M odel E:  Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische

vorm 2020 Statutaire zetel

Code

activiteiten

Eigen

vermogen

31-12-2020 Eur

Resultaat 2020

Eur

Art2:403 BW

BW

Ja/ Nee

Deelname

%

Consolidatie

Ja/ Nee

nvt

Verbonden partijen in verband met Samenwerkingsverbanden VO:

De RSG Tromp M eesters  en CSG Eekeringe part iciperen in het  SWV Passend Onderwijs 22.03 M eppel e.o.

Het  Linde College part icipeert  in het  SWV Passend Onderwijs 21.02 Zuid Oost  Friesland.

Het  bestuur is niet  verbonden met  andere part ijen.
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WNT: Verantwoording 2020 Stg. VO Steenwijkerland-Weststellingwerf

1.  Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 B.G.J. Lubberdink F. Rosier

Functiegegevens Alg. bestuurder Alg. bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/ 01] – [31/ 12]

Omvang dienstverband (deelt ijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? Ja Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 134.415 0

Beloningen betaalbaar op termijn 19.925 0

Subtotaal 154.340 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 170.000 0

-/ - Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet  terugontvangen bedrag N.v.t . N.v.t .

Totale bezoldiging 154.340 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet  is toegestaan N.v.t . N.v.t .

Toelicht ing op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t . N.v.t .

Gegevens 2019

bedragen x € 1 B.G.J. Lubberdink F. Rosier

Functiegegevens Alg. bestuurder Alg. bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/ 01] – [31/ 12] [01/ 01] – [31/ 08]

Omvang dienstverband (als deelt ijdfactor in fte) 1 1

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 132.944 70.025

Beloningen betaalbaar op termijn 19.613 1.987

Subtotaal 152.557 72.012

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 164.000 109.184

Totale bezoldiging 2019 152.557 72.012

1a. Leidinggevende topfunct ionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunct ionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e

 maand van de funct ievervulling

alsmede degenen die op grond van hun voormalige funct ie nog 4 jaar als topfunct ionaris worden aangemerkt

Op 1 januari 2013 is de Wet  normering topinkomens (WNT) in werking get reden. De WNT is van toepassing op Stg. VO Steenwijkerland-Weststellingwerf. Het  voor de Sticht ing toepasselijke

bezoldigingsmaximum is in 2020 € 170.000 (complexiteitspunten per criterium: Gemiddelde totale baten 6 punten, gemiddeld aantal leerlingen 3 punten en gewogen aantal onderwijssoorten 4

punten. Totaal 13 punten).

De berekening van de complexiteitspunten is tot  stand gekomen op basis van de situatie na de fusie van SVO en CVO per 01-01-2018. De regeling geeft  aan dat  indien een instelling in het  lopende

jaar is gefuseerd mag worden uitgegaan van de baten uit  de begrot ing lopend jaar, het  aantal leerlingen 1e bekost igingsjaar en het  aantal onderwijssoorten in het  lopende jaar (=2018).
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1c. Toezichthoudende topfunct ionarissen

bedragen x € 1 G. Aukema G. Tol F. Haven S.S. Weistra

Functiegegevens [Voorzit ter] [Voorzit ter] [Lid] [Lid]

Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/ 01 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 12]

Bezoldiging

Totale bezoldiging (incl reiskosten) 0 7.538 5.302 5.019

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 0 25.500 17.000 17.000

-/ - Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet  terugontvangen bedrag N.v.t . N.v.t . N.v.t . N.v.t .

Bezoldiging 0 7.538 5.302 5.019

Reden waarom de overschrijding al dan niet  is toegestaan N.v.t . N.v.t . N.v.t . N.v.t .

Toelicht ing op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t . N.v.t . N.v.t . N.v.t .

Gegevens 2019

bedragen x € 1 G. Aukema G. Tol F. Haven S.S. Weistra

Functiegegevens [Voorzit ter] [Lid/ Voorzit ter] [Lid] [Lid]

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/ 01 – 31/ 07] [01/ 01 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 12]

Bezoldiging

Totale bezoldiging 8.125 6.044 5.000 5.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.289 16.400 16.400 16.400

bedragen x € 1 P. van Essen E.I. Soeters C.M . Zijlstra R. Westerbeek

Functiegegevens [Lid] [Lid] [Lid] [Lid]

Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/ 08 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 12]

Bezoldiging

Totale bezoldiging (incl reiskosten) 5.106 5.029 0 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.000 17.000 0 0

-/ - Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet  terugontvangen bedrag N.v.t . N.v.t . N.v.t . N.v.t .

Bezoldiging 5.106 5.029 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet  is toegestaan N.v.t . N.v.t . N.v.t . N.v.t .

Toelicht ing op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t . N.v.t . N.v.t . N.v.t .

Gegevens 2019

bedragen x € 1 P. van Essen E.I. Soeters C.M . Zijlstra R. Westerbeek

Functiegegevens [Lid] [Lid] [Lid] [Lid]

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/ 01 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 12] [01/ 01 – 31/ 07] [01/ 01 – 31/ 07]

Bezoldiging

Totale bezoldiging 1.250 5.000 2.913 2.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 6.875 16.400 9.526 9.481

3. Overige rapportageverplicht ingen op grond van de WNT

Naast  de hierboven vermelde topfunct ionarissen zijn er geen overige funct ionarissen met  een dienstbet rekking die in 2020 een bezoldiging boven het  individueel toepasselijke drempelbedrag

hebben ontvangen.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten en verplichtingen

Vordering egalisatie Lumpsum M inisterie van OCW:

De vordering egalisat ie Lumpsum op het  M inisterie van OCW is in 2006 ten laste van de exploitat ie tot  nihil afgewaardeerd.

Er bestaat  een voorwaardelijke vordering op het  M inisterie van OCW in verband met de personele verplicht ingen bij het  opheffen van de

school. De vordering is inbaar op het  moment dat  de school wordt  opgeheven en er geen sprake is van samenvoeging op een andere

datum dan 1 augustus.

De hoogte van deze vordering is: € 1.213.888.

Langdurige verplichtingen:

Van Dijk Studieboeken i.h.k.v. het  Boekenfonds:

Het contract  heeft  een loopt ijd van 3 jaar met een opt ie om 3x 1 jaar te verlengen. Dit  contract  is in 2015 afgesloten.

Tussent ijds is dit  contract  verlengd t / m 2020-2021. In 2020 was de omvang inzake facturen € 550.513.

Asito i.h.k.v. Schoonmaak:

Vanaf september 2019 is een contract  aangegaan met Asito voor een periode van 5 jaar, met een opt ie tot  verlenging van 3x een jaar.

In 2020 was de omvang inzake facturen € 458.583.
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Bestemming van het resultaat

Vanuit  de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot  de bestemming van het  resultaat .

Het  voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt :

Resultaat 2020

(385.923)€ wordt  ont t rokken aan de algemene reserve

(1.129.303)€ wordt  ont t rokken aan de bestemmingsreserve publiek

(129.029)€ wordt  ont t rokken aan de bestemmingsreserve privaat

(1.644.255)€ totaal resultaatbestemming
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Gebeurtenissen na balansdatum
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurder:

- B.G.J. Lubberdink

Toezichthouders:

- G. Tol (voorzit ter)

- S.S. Weist ra (lid)

- D.P. Halbesma (lid)

- E.I. Soeters (lid)

- P. van Essen (lid)

22-6-2020Datum vaststelling jaarrekening:
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41295

Naam instelling Stg VO Steenwijkerland-Weststellingwerf

Adres

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon

0561 - 69 17 00 (Linde College)

E-mailadressen info@svosw.nl

info@eekeringe.nl

Websites www.svosw.nl

www.eekeringe.nl

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

BRIN-nummers Sector 2020 2019

BRIN-nummers 16GZ RSG Trompmeesters VO 1332 1370

19LO Linde College VO 1252 1253

23WU CSG Eekeringe VO 492 515

29VY RSG Trompmeesters PRO VO 82 88

b.lubberdink@svows.nl

Aantal leerlingen

0521 - 51 35 27 (CSG Eekeringe)

info@rsgtrompmeesters.nl

www.rsgtrompmeesters.nl

De heer B.G.J. Lubberdink

0521 - 51 22 20 (RSG Tromp M eesters)

postbus@lindecollege.nl

www.lindecollege.nl

Stat ionsst raat  40

Postbus 168

8330 AD

Steenwijk

0521 - 51 22 20 (RSG Tromp M eesters)
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Bestuur Realisatie Begroting Realisatie

31-dec-20 31-dec-20 31-dec-19

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.296.798 1.296.798 1.179.587

3.5 Overige baten 19.137 16.865 -

Totaal baten 1.315.935 1.313.663 1.179.587

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.104.663 2.594.634 817.166

4.2 Afschrijvingen 998 - 12

4.4 Overige lasten 327.946 147.136 362.409

Totaal lasten 2.433.607 2.741.770 1.179.587

Saldo baten en lasten (1.117.672) (1.428.107) -

5 Financiële baten en lasten - - -

Nettoresultaat (1.117.672) (1.428.107) -

Negatieve resultaat ontstaat door de mobiliteitsregelingen, als volgt over de locatie te verdelen:

RSG Tromp M eesters (701.786)

Linde College (261.088)

SG Eekeringe (154.798)

(1.117.672)

Exploitatie

Jaarrekening 2020 SVOSW 74



RSG Tromp M eesters Realisatie Begroting Realisatie

31-dec-2020 31-dec-2020 31-dec-2019

3. Baten EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdrage OCW 9.181.998 8.908.445 13.703.954

3.2 Overige overheidsbijdragen 109.140 102.250 155.715

3.5 Overige baten 352.488 524.450 620.121

Totaal baten 9.643.626 9.535.145 14.479.790

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 8.352.320 8.384.090 12.807.587

4.2 Afschrijvingen 491.851 485.179 460.819

4.3 Huisvest ingslasten 436.653 374.400 684.041

4.4 Overige lasten 739.151 724.850 978.436

Totaal lasten 10.019.974 9.968.519 14.930.883

Saldo baten en lasten (376.348) (433.374) (451.093)

5 Financiële baten en lasten (2.152) (1.500) (790)

Nettoresultaat (378.500) (434.874) (451.883)

Totstandkoming resultaat:

Net toresultaat  RSG TM  - 16GZ (en 29VY PRO in 2019) (378.500) (434.874) (853.018)

Kosten mobiliteitsregelingen (vanuit  bestuur exploitat ie) (701.786) - -

Net toresultaat  RSG TM  (16GZ03 VSO: 2020 -> SG Eekeringe) - - 401.135

Brutoresultaat (1.080.286) (434.874) (451.883)

Exploitatie
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Linde College Realisatie Begroting Realisatie

31-dec-2020 31-dec-2020 31-dec-2019

3. Baten EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdrage OCW 10.844.413 10.544.587 10.847.038

3.2 Overige overheidsbijdragen 147.632 225.500 53.267

3.5 Overige baten 159.473 293.900 303.165

Totaal baten 11.151.518 11.063.987 11.203.471

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 8.989.107 9.145.596 9.099.678

4.2 Afschrijvingen 527.305 564.596 573.419

4.3 Huisvest ingslasten 511.882 478.300 480.317

4.4 Overige lasten 659.488 796.127 745.275

Totaal lasten 10.687.782 10.984.619 10.898.689

Saldo baten en lasten 463.736 79.368 304.782

5 Financiële baten en lasten (1.214) (500) (167)

Nettoresultaat 462.522 78.868 304.614

Totstandkoming resultaat:

Nettoresultaat  Linde College 462.522 78.868 304.614

Kosten mobiliteitsregelingen (vanuit  bestuur exploitat ie) (261.088) - -

Brutoresultaat 201.434 78.868 304.614

Exploitatie

Jaarrekening 2020 SVOSW 76



SG Eekeringe Realisatie Begroting Realisatie

31-dec-20 31-dec-20 31-dec-19

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 9.330.687 9.120.325 5.072.883

3.2 Overige overheidsbijdragen 256.444 195.750 1.948

3.5 Overige baten 264.791 380.180 152.978

Totaal baten 9.851.923 9.696.255 5.227.810

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 8.744.759 8.089.451 4.156.784

4.2 Afschrijvingen 333.099 318.886 298.313

4.3 Huisvest ingslasten 543.005 520.200 274.483

4.4 Overige lasten 840.141 741.650 652.499

Totaal lasten 10.461.005 9.670.187 5.382.079

Saldo baten en lasten (609.082) 26.068 (154.269)

5 Financiële baten en lasten (1.523) (1.000) 15.399

Nettoresultaat (610.605) 25.068 (138.871)

Totstandkoming resultaat:

Net toresultaat  SG Eekeringe (610.605) 25.068 (138.871)

Kosten mobiliteitsregelingen (vanuit  bestuur exploitat ie) (154.798) - -

Brutoresultaat (765.403) 25.068 (138.871)

Exploitatie
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                                  Jaarverslag 2020 SVOSW

87

Bij lage 1 : Begrot ing 2 02 1  ( incl. Meerjarenbegrot ing 2 0 21 - 2 02 5)

Meerjarenbegroting 2021 t/m 2025 Stichting VO Steenwijkerland Weststellingwerf

Leerlingaantallen: 3.186 2.983 2.897 2.834 2.765 2.729

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

3 Baten

Totaal: 3.1 Rijksbijdragen 30.653.899 29.629.200 28.838.902 28.151.664 27.590.731 27.290.730

Totaal: 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 513.215 505.000 528.800 528.800 224.000 224.000

Totaal: 3.5 Overige baten 795.889 1.207.250 1.156.460 1.146.460 1.146.460 1.132.160

Totaal: 3 Baten 31.963.003 31.341.450 30.524.162 29.826.924 28.961.191 28.646.890

4 Lasten

Totaal: 4.1 Personeelslasten 28.190.850 25.891.041 24.845.887 24.755.988 24.335.809 24.146.060

Totaal: 4.2 Afschrijvingen 1.353.251 1.245.429 1.176.927 1.069.193 1.027.722 946.135

Totaal: 4.3 Huisvestingslasten 1.491.538 1.385.900 1.388.400 1.386.400 1.376.900 1.376.900

Totaal: 4.4 Overige lasten 2.566.727 2.660.095 2.265.973 2.225.308 2.201.305 2.177.822

Totaal: 4 Lasten 33.602.366 31.182.465 29.677.187 29.436.889 28.941.736 28.646.917

Totaal: 5 Financiële baten en lasten -4.889 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

Exploitatiesaldo: -1.644.252 155.485 843.475 386.535 15.955 -3.527
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