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Voorwoord college van bestuur  
De Onderwijsgroep is een pluriforme en ambitieuze groep samenwerkende scholen die bestaat uit 
vijf scholen voor voortgezet onderwijs en een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij werken 
vanuit waarderend perspectief, ondersteunen en inspireren elkaar bij het oplossen van vraagstukken 
die een bredere blik behoeven dan die van de eigen school en bouwen samen aan een kwaliteitscul-
tuur. Wij werken vanuit de overtuiging dat je leerlingen een opstapje voor het leven kunt bieden als 
je als school je best doet.  
 
In 2020 toonde de Onderwijsgroep haar kracht.  
 
De ruim zeshonderd mensen die bij de Onderwijsgroep Amersfoort werken onderwezen bijna 5000 
leerlingen. Het bestuur complimenteert de leerlingen, medewerkers en directies met de prestaties 
die in 2020, Coronatijd, zijn geleverd. De vindingrijkheid, het doorzettingsvermogen, het pionieren, 
het elkaar ondersteunen. Knap werk! 
 
Axia College leverde dit jaar een prestatie van formaat door op de bovenbouw in een jaar tijd het 
predicaat voldoende te heroveren.  
 
Dit jaar hebben we twee nieuwe gezichten verwelkomd in onze directieraad, na het vertrek van hun 
voorgangers. Een lastige start midden in coronatijd, maar beide hebben hun plek met verve ingeno-
men.. 
 
In 2020 zag het nieuwe strategisch meerjarenplan, Koersvast, het licht. We formuleerden voor de ko-
mende jaren tien ambities op het vlak van onderwijskwaliteit, ict, samenwerking, welbevinden en 
professionalisering.  
 
 
 
 

K. de Boer 
VOORZITTER COLLEGE 
VAN BESTUUR 

 I.J.G. Vogelzangs  
LID COLLEGE  
VAN BESTUUR 
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Verslag raad van toezicht 
 

Inleiding 

Het jaar 2020 is in verband met corona een moeilijk jaar geweest. De raad van toezicht spreekt zijn 
waardering uit voor de enorme inzet en inspanningen van alle medewerkers bij de Onderwijsgroep. 
Er is afgelopen jaar ongelofelijk veel gevraagd van iedereen om het onderwijs zo goed mogelijk door-
gang te kunnen laten vinden en alle leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Rol raad van toezicht  
De raad van toezicht kent drie taken te weten: toezicht houden op de uitvoering van het voorge-
stelde beleid, gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur én werkgever zijn van 
het college van bestuur. De invulling van de taken in het verslagjaar komen in dit verslag aanbod.  

Verantwoording wettelijke taken 

Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan 
De raad van toezicht heeft in het verslagjaar ingestemd met: 

 De meerjarenbegroting 2021-2025  
 De jaarrekening en het bestuursverslag 2019 
 Het Strategisch Meerjarenplan 2020-2024 

Daarnaast heeft de raad van toezicht ingestemd met de vestiging van een erfdienstbaarheid (recht 
van overpad) op de opgang naar één van de scholen.  
Tot slot is instemming verleend op het voorstel tot aanpassing van het treasury statuut. Uit de evalu-
atie van het statuut zijn geen inhoudelijke zaken naar voren gekomen. De aanpassingen waren dan 
ook tekstueel van aard.     

Naleving wettelijke voorschriften 
Zie paragraaf 2.2 en 2.3 

Omgang met de code goed bestuur en afwijkingen daarvan 
De raad van toezicht ziet toe op de naleving door het college van bestuur van de code voor goed be-
stuur. De raad van toezicht heeft in één van de vergaderingen van de RvT nader stilgestaan bij de na-
leving van de Code goed onderwijsbestuur VO 2019. De raad van toezicht heeft vastgesteld dat aan 
de pas toe-bepalingen wordt voldaan.  De raad van toezicht is van mening dat in onder meer de ge-
sprekken tussen RvT en CvB en RvT en GMR en MR Axia College steeds aandacht dient te zijn voor 
het invulling geven aan de vier principes uit de code (verantwoordelijkheid, professionaliteit, integri-
teit en openheid). Kijkend naar de good practices is er naar het oordeel van de raad van toezicht een 
aantal aanknopingspunten om als raad samen met het bestuur nadere aandacht aan te schenken. 
Hier wenst de raad van toezicht in 2021 mee aan de slag te gaan samen met het CvB. Voorafgaand 
zal de reeds geplande zelfevaluatie van de RvT plaatsvinden.    
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Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
De raad van toezicht heeft middels de controle van de accountant vastgesteld dat sprake is geweest 
van een rechtmatige verwerving en aanwending van de middelen van de stichting, verkregen op 
grond van de wet. 

De doelmatigheid wordt vastgesteld middels gesprekken met het college van bestuur, gesprekken en 
bevindingen vanuit de audit- en kwaliteitscommissie en schriftelijke stukken waaronder de meerja-
renbegroting, viermaandrapportages en de jaarrekening.  

Benoeming externe accountant 
Met ingang van verslagjaar 2018 ligt de controle bij Van Ree Accountants. 

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur 
Zie werkwijze toezichthoudend orgaan.  

Evaluatie van het uitvoerend bestuur 
Zie werkwijze toezichthoudend orgaan.  

Verantwoording op grond van de code voor goed bestuur 

Welk orgaan is het toezichthoudend orgaan 
De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan. 

Leden toezichthoudend orgaan 
De raad van toezicht bestaat statutair uit maximaal zeven en minimaal vijf leden. Per 1 januari 2020 
is de vacature die eind 2019 was ontstaan ingevuld in de persoon van de heer Van den Born. De raad 
van toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratie-
commissie. In het verslagjaar is de raad van toezicht overgegaan tot herbenoeming van mevrouw 
Van Haaren en mevrouw Fijn van Draat per 1 september 2020 voor opnieuw een periode van vier 
jaar. Onderstaand de samenstelling van de raad van toezicht en de commissies ultimo 2020, inclusief 
het rooster van aan- en aftreden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam Functie/Portefeuille Lid sinds Aftredend 

Dhr. Gunning**   Lid auditcommissie 1-7-2014 30-06-2022 

Mevr. Van Haa-
ren  

Voorzitter en voorzitter re-
muneratiecommissie 1-9-2016 31-12-2020 

Mevr. Fijn van 
Draat  Voorzitter auditcommissie  1-9-2016 31-8-2024 

Dhr. De Leest  
Vice-voorzitter, voorzitter 
kwaliteitscommissie en lid 
remuneratiecommissie  

1-9-2017 31-8-2021* 

Dhr. Van den 
Born** Lid kwaliteitscommissie 1-1-2020 31-12-2023* 

*) Herbenoembaar na huidige zittingsperiode 
**) Benoemd op voordracht van de oudergeleding van de GMR en de oudergeleding van de MR Axia 



Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
Jaarstukken 2020 
 
 
 

Pagina 7 
 

Na afloop van het verslagjaar heeft zich een aantal wijzigingen in de samenstelling van de raad van 
toezicht voorgedaan. Mevrouw Van Haaren heeft per 1 januari 2021 haar functie als voorzitter van 
de raad van toezicht neergelegd omdat deze functie voor haar qua tijdsbeslag niet langer te combi-
neren viel met haar andere werkzaamheden. De heer De Leest is na afloop van het verslagjaar be-
noemd als voorzitter van de RvT. De heer Lodewijk is benoemd als a.i. lid van de RvT met ingang van 
12 februari 2021. In het tweede kwartaal van 2021 zal de werving- en selectieprocedure worden ge-
start voor de lange termijn invulling van de vacature die door het vertrek van mevrouw van Haaren is 
ontstaan. De heer De Leest en de heer Van den Born zijn na de huidige zittingsperiode herbenoem-
baar. 
 

Werkwijze toezichthoudend orgaan 
Werkzaamheden raad van toezicht 
De raad van toezicht is in het verslagjaar vijf keer (deels online) in vergadering bijeen geweest.  
De raad van toezicht heeft in de vergaderingen onder meer over de volgende onderwerpen gespro-
ken met het college van bestuur:  

 Het strategisch meerjarenplan 2020-2024 
 De gevolgen voor de scholen van de Onderwijsgroep van Covid-19 
 Het herstelplan Axia College (bovenbouw) 
 De adviesaanvraag van de RvT 

Periodiek zijn de financiële rapportages en rapportages betreffende onderwijsresultaten besproken.   
 
Adviesaanvraag RvT aan GMR en MR Axia  
De raad van toezicht heeft de GMR en de MR Axia verzocht te adviseren in een adviesaanvraag be-
treffende het ontslag van de voorzitter college van bestuur. Na een negatief advies is deze aanvraag 
teruggetrokken. 
 
Activiteiten buiten de vergaderingen 
In verband met Corona hebben de werkbezoeken van de raad van toezicht op verschillende scholen 
van de Onderwijsgroep Amersfoort deels online plaatsgevonden. Normaliter vinden ook de vergade-
ringen van de raad van toezicht op verschillende scholen plaats. Waarbij steeds, voorafgaand aan de 
vergadering, een gesprek plaatsvindt met een rector/directeur van de betreffende school. Omdat de 
meeste vergadering online hebben plaatsgevonden hebben gesprekken met rectoren ook deels on-
line plaatsgevonden. Vanzelfsprekend heeft ook de adviesaanvraag geleid tot extra bijeenkomsten 
van de raad, de raad met de GMR en MR Axia.    
 
Auditcommissie 
In het verslagjaar is de auditcommissie drie keer in vergadering bijeengeweest. In deze vergaderin-
gen is uitgebreid gesproken over de financiële cijfers, het bestuursformatieplan 2021-2022, de meer-
jarenbegroting 2021-2025 en de jaarcijfers 2019. Tevens een gesproken over schatkistbankieren, het 
weerstandsvermogen, de overal risicoanalyse en specifiek het frauderisico, het treasury statuut en 
de nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt.    
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Kwaliteitscommissie 
In het verslagjaar is de kwaliteitscommissie vier keer in vergadering bij een geweest. Er is met het 
college van bestuur gesproken over het verbeterplan inclusief de voortgang én het inspectierapport 
betreffende het Axia College, de relevante bestuursrapportages uit Vensters voor Verantwoording en 
het Strategisch Meerjarenplan.   
 
Remuneratiecommissie 
De renumeratiecommissie is in het verslagjaar één keer in vergadering bijeengeweest. In deze verga-
dering zijn de beoordelingsgesprekken over 2019 gevoerd. De renumeratiecommissie heeft hierbij 
het renumeratieverslag en een feedback-uitvraag betrokken. De salarissen van de bestuurders zijn in 
2020 verhoogd conform de bestuurders CAO 2020. Voorafis een check uitgevoerd of hiermee binnen 
de bedragen van de WNT werd gebleven.  

Samenwerking met gmr en mr Axia College  
Met de per januari 2017 ingevoerde Wet versterking bestuurskracht is de raad van toezicht een ge-
sprekspartner van de gmr en de mr Axia College geworden. Besloten is om steeds twee bijeenkom-
sten per jaar te organiseren voor een overleg tussen (een delegatie van) de raad van toezicht en (een 
delegatie van) de gmr/mr Axia College. De raad van toezicht vindt het erg waardevol om met elkaar 
in gesprek te zijn en ook bij beide medezeggenschapsorganen op te halen wat de belangrijkste 
thema’s zijn die spelen. In het verslag jaar is daarnaast uitgebreid met de GMR/MR Axia gesproken in 
het kader van de eerdergenoemde adviesaanvraag.  

Vergoedingsregeling 
De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding. Daarnaast kunnen zij gemaakte reis-
kosten declareren. Zie ook bijlage 2. In 2019 heeft de raad van toezicht de vergoedingsregeling van 
de raad van toezicht geëvalueerd en de vergoeding vervolgens verhoogd plus een jaarlijks indexatie 
afgesproken. De raad van toezicht is van mening dat de raad van toezicht, ook gezien het publieke 
karakter van de organisatie, zeker niet de grenzen van de maximale vergoeding dient op te zoeken.  

Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang en de manier waarop hiermee is omgegaan 
Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van mogelijke tegenstrijdige belangen 
of waar de schijn van belangenverstrengeling heeft gespeeld.  

Nevenfuncties bestuurders en toezichthouders  
Deze zijn opgenomen in bijlage 4 

Jaarlijkse evaluatie van eigen functioneren 
De raad van toezicht heeft in het verslagjaar onder begeleiding van een externe partij nader gespro-
ken over het verder concretiseren van het toezichtkader. In deze bijeenkomst is ook een beperkte 
zelfevaluatie gedaan. Voor 2021 staat een uitgebreide zelfevaluatie onder begeleiding van een ex-
terne partij gepland.   
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Verslag proces jaarlijkse accountantscontrole 
In de vergadering van de auditcommissie is gesproken over het verloop van het proces rondom de 
jaarlijkse accountantscontrole. Het proces is wederom als positief beoordeeld. 
 

Vermenging van een bestuursfunctie met een toezichthoudende functie bij een andere onderwijs-
sector 
Vanaf 1 januari 2020 heeft één van de bestuursleden een toezichthoudende functie aanvaard bij een 
Hogeschool in een andere regio. Hierover is de voorzitter van de raad van toezicht vooraf geconsul-
teerd. De raad van toezicht heeft geen bezwaar tegen de aanvaarding van deze nevenfunctie.  

Omgekeerd heeft een toezichthouder bij de Onderwijsgroep zijn hoofdfunctie als bestuurder van een 
mbo-instelling.  
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1 ALGEMEEN

1.1 Visie en doelstelling 
De Onderwijsgroep is een pluriforme en ambitieuze groep samenwerkende scholen die bestaat uit 
vijf scholen voor voortgezet onderwijs en een school voor voortgezet speciaal onderwijs.  

Onderwijsgroep Amersfoort: dit zijn wij, zo doen wij. 
 

Why Een school kan leerlingen een opstap voor de rest van hun leven bieden. De maatschappij 
vaart er wel bij wanneer wij onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot aardige, waar-
dige, vaardige burgers. [citaat Paul Schnabel] 

How Alle medewerkers van de onderwijsgroep onderhouden en ontwikkelen hun vakbekwaam-
heid, hebben een open blik naar de maatschappij, hebben de ambitie en voelen de verant-
woordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten op basis van (wetenschap-
pelijk) onderzoek. 

What Onze scholen bieden uitstekend onderwijs en een basis voor het leven in een plezierige, 
oplettende en ambitieuze omgeving. 

 

Als Onderwijsgroep Amersfoort vinden wij dat wanneer leerlingen eenmaal op eigen benen staan, 
het belangrijk is dat zij een bestaan kunnen verwezenlijken waarin zij in hun behoeften kunnen voor-
zien en hun talenten kunnen gebruiken. Dit vergroot hun levensvreugde en heeft een positief effect 
op de samenleving. Wij scheppen hiervoor belangrijke voorwaarden door leerlingen op het voor hen 
hoogst haalbare niveau te onderwijzen en hen vaardigheden te leren waardoor zij actief kunnen bij-
dragen aan de kwaliteit van onze samenleving. 

Kennis is belangrijk: wat je weet, bepaalt wat je ziet. Intelligentie is geen statisch gegeven. Zelfkennis, 
executieve vaardigheden en de vaardigheid om nieuwe vaardigheden te leren zijn belangrijk, maken 
je zelfbewust, zelfstandig en weerbaar.  

Tegen de leerlingen zeggen we: “Je bent welkom om jezelf bij ons te ontwikkelen. Wij bieden een sti-
mulerende werkomgeving. Draag bij, doe ertoe! Wil je meer? Kun je meer? Leer! Wij helpen. Onze 
scholen bieden alle vormen van voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; we werken 
samen en leren van elkaar. In jouw belang.” 

1.2 Kernactiviteiten 
Wij bieden binnen Amersfoort vrijwel alle niveaus van voortgezet (speciaal) onderwijs aan voor leer-
lingen die wonen in Amersfoort of in de onmiddellijke omgeving van Amersfoort. 

1.3 Juridische structuur 
De rechtsvorm van Onderwijsgroep is een stichting. Zij heeft zowel te maken met zowel de Wet op 
de Expertisecentra (WEC) en cao po voor het voortgezet speciaal onderwijs, als de Wet Voorgezet 
Onderwijs en de cao vo voor de reguliere scholen voor vo.   

In de geconsolideerde jaarrekening zijn meegenomen: 
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- Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
- Stichting Service (De Amersfoortse berg) 
- Stichting Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium 
- Stichting Schoolfonds (‘t-Atrium) 
- Stichting Vathorst 

 
In 2018 heeft Onderwijsgroep Amersfoort besloten de onderliggende stichtingen voor de ouderbij-
dragen op te heffen. Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn de activiteiten overgedragen aan On-
derwijsgroep Amersfoort en worden ouderbijdragen niet meer via de stichtingen geïnd, in 2020 zijn 
de stichtingen opgeheven.  

1.4 Interne organisatiestructuur 
De interne organisatiestructuur is als volgt opgebouwd: 

 Raad van toezicht 
 College van bestuur 
 Directieraad 
 De scholen voor vo en vso: 

o Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 
o Lyceum De Amersfoortse Berg 
o Vallei College 

 ’t Atrium 
 Vathorst College 
 Trivium College 

 Amsfort College 
 VMBO Trivium College 
 PRO33college  

o Axia College 
 Axia vmbo 
 Axia onderbouw 
 Axia bovenbouw 

 
De medezeggenschap Onderwijsgroep Amersfoort is geregeld met een gezamenlijke medezeggen-
schapsraad (GMR) voor de vo locaties en een medezeggenschapsraad voor het vso (MR Axia). De in-
dividuele scholen hebben een MR, deelraad of themaraad.  

1.4.1 Allocatie van middelen  
De scholen van Onderwijsgroep Amersfoort krijgen conform het financieel kader de middelen toege-
wezen op basis van de rijksbekostiging als ware zij een éénpitter. Voor de kosten van het bestuursbu-
reau wordt een afdracht van 3% gehanteerd die in mindering wordt gebracht. Daarnaast hanteert de 
Onderwijsgroep een groeibekostiging voor de periode augustus-december op basis van de werkelijke 
leerlingaantallen op 1 oktober van een jaar. Dit betekent dat scholen die meer of minder leerlingen 
hebben dan het jaar ervoor voor deze maanden een correctie krijgen. Dit wordt bekostigd uit, of 
komt ten gunste van, de algemene reserve van de Onderwijsgroep. Voor het vso geldt aanvullend 
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daarop ook nog een groeibekostiging van januari tot en met juli ten opzichte van de groeitelling van 
het samenwerkingsverband.  

1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 
In onderliggende paragrafen gaan we verder in op de belangrijkste elementen van het gevoerde be-
leid. Helaas heeft 2020 voornamelijk in het teken gestaan van corona, waardoor veel van de lopende 
plannen en ambities op een lager pitje zijn komen te staan.  

Meerjaren ambitieplan 2020-2024 
Begin 2020 is ons strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2024 goedgekeurd door de raad 
van toezicht en de GMR/MR Axia. Na het onderverdelen van ambities in een meerjarenplanning en 
de start van de eerste ambities werden we ingehaald door de realiteit waarbij corona alle aandacht 
van scholen en bestuur nodig heeft gehad. Doordat fysieke ontmoetingen tussen scholen niet moge-
lijk waren is besloten het ambitieplan op een laag pitje te zetten.   

Kwaliteitssturing 
In 2019 is het ontwikkelde kwaliteitskader na het doorlopen van de cyclus aangepast naar aanleiding 
van opgedane ervaringen. Na de eerste kwaliteitsgesprekken tussen de zomer- en herfstvakantie is 
er nog een wijziging doorgevoerd waarbij de gesprekken altijd bijgewoond worden door een van de 
andere directeuren/rectoren. Hierdoor krijgt ook onze ambitie “leren van elkaar” meer diepgang.  

Axia College bovenbouw 
Het Axia College is in 2019 door een opeenstapeling van factoren in zeer korte tijd in zwaar weer te-
recht gekomen. Rond mei 2020 zou een herstelonderzoek plaatsvinden. Door corona kon dat geen 
doorgang vinden en is het onderzoek verzet naar oktober 2020. De grote inzet van de school heeft 
zich vertaald in een inspectieoordeel voldoende. Een knappe prestatie die niet vaak voorkomt! 

Huisvesting  
Rondom huisvesting speelde in 2020 vooral de oplevering van de nieuwbouw van het Stedelijk Gym-
nasium Johan van Oldenbarnevelt. Andere nieuwbouwprojecten zijn in opstart. Dit staat in hoofdstuk 
8 verder uitgewerkt. 

1.6 Zaken met politieke of maatschappelijke impact 
Al vrij snel na het uitbreken van corona is een bovenschools crisisteam gevormd met daarin een lid 
van het cvb, twee leden van de directieraad en de bestuurssecretaris. Hierin werden actualiteiten bij-
gehouden en besproken, beleid gemaakt en waar nodig communicatie voorbereid. De impact van co-
rona op onderwijs wordt in latere hoofdstukken verder beschreven.  

Binnen de regio Eemland overleggen vo besturen op regelmatige basis met elkaar in de VO-kamer. 
Hier zijn ook afspraken gemaakt over regulering en daarmee de maximale schoolgrootte. Binnen On-
derwijsgroep Amersfoort heeft in 2020 alleen het Vathorst College hoeven loten.  
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In samenwerking met twee andere vo besturen is in 2019 een subsidieaanvraag gedaan in het kader 
van een regionale aanpak lerarentekort. Na een succesvolle afronding is in 2020 een vervolg geko-
men waarbij voor de Onderwijsgroep de onderdelen leer en veerkracht op het JvO en pedagogisch 
mentoren op het Trivium College meegenomen zijn.  

Samen met MBO Amersfoort is in schooljaar 2019/2020 een pilot uitgevoerd rondom vso jongeren 
die via het MBO een pre-entree opleiding volgen. Deze pilot was een succes en is verder doorontwik-
keld naar driejarig vervolg genaamd MBO-Track.  

Met KPOA, het katholieke basisonderwijs in Amersfoort proberen we een lerarenopleiding voor lera-
ren kwetsbare doelgroepen te organiseren met de Hogeschool Utrecht. Hoewel het project inmiddels 
groots opgezet is lijkt het doel zich meer te bewegen naar onderzoek in de richting van inclusief on-
derwijs, dan naar een lerarenopleiding voor kwetsbare doelgroep.  

1.7 Maatschappelijke aspecten van het ondernemen 
De Onderwijsgroep heeft oog voor maatschappelijke verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 
Zeker bij nieuwbouw speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo is bij de bouw van het gymnasium 
bewust gekozen voor het gebruik van zonnepanelen, ondanks het feit dat dit voor eigen rekening 
komt en de gemeente hier niet aan bijdraagt. Ook onze komende nieuwbouwprojecten worden 
duurzaam en (bijna) energie neutraal gebouwd.   

Ook binnen onze scholen is burgerschapsvorming een belangrijk onderdeel binnen het lesaanbod dat 
aandacht krijgt. Burgerschapsvorming is ook een speerpunt in ons nieuwe strategisch meerjarenplan.  

2. Governance  

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 
In het verslagjaar heeft zich geen wijziging in de samenstelling van het college van bestuur voorge-
daan. De aanstelling voor bepaalde tijd van mevrouw Vogelzangs (lid CvB) is met een periode van 5 
jaar verlengd. Ultimo 2019 was er één vacature in de raad van toezicht. Deze vacature is per 1 januari 
2020 ingevuld in de persoon van de heer Van den Born.  

In 2020 is de verhouding tussen bestuur en toezicht verslechterd, wat geresulteerd heeft in een ad-
viesaanvraag door de RvT aan de GMR en MR Axia omtrent het ontslag van de voorzitter college van 
bestuur. Na een negatief advies van beide gremia is deze aanvraag teruggetrokken.  

2.2 Code Goed bestuur 
De Onderwijsgroep is lid van twee brancheorganisaties, te weten de VO-Raad en de PO-Raad. De On-
derwijsgroep volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019.  

De Code Goed Onderwijsbestuur vo bevat een aantal ‘Pas toe-bepalingen’ (tevens lidmaatschapsei-
sen voor de VO-raad) waaraan vanzelfsprekend moet worden voldaan. Aan deze pas toe-bepalingen 
wordt voldaan.  
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Ook voor het primair onderwijs is een Code Goed Bestuur vastgesteld. De inhoud daarvan is verge-
lijkbaar met de Code voor het VO.  
 
De raad van toezicht is lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen). 

2.3 Afwijkingen van de code 
Er wordt voldaan aan alle pas toe-bepalingen.     

2.4 Horizontale verantwoording 
De Onderwijsgroep vindt het belangrijk om zich publiek te verantwoorden.  
 
Verantwoording vindt bij de scholen plaats door gebruik te maken van “Vensters voor Verantwoor-
ding” waarvan de resultaten te vinden zijn via “Scholen op de Kaart”. Daarnaast staat relevante infor-
matie zoals het jaarverslag op de website van de Onderwijsgroep.  

In de GMR en MR Axia zijn ook ouders en leerlingen betrokken waarmee overleg plaatsvindt. En sinds 
de situatie met Axia bovenbouw is er een klankbordgroep van ouders ingericht.  

Bij de aftrap van het strategisch meerjarenplan en het gesprek over trends in onderwijs en de meer-
waarde van Onderwijsgroep Amersfoort is een grote groep externen betrokken geweest, waaronder 
bestuurders vanuit po, vo en mbo, ambtenaren, ouders, leerlingen.  

Conform statuten vindt er een keer per jaar een overleg plaats van het college van bestuur met de 
wethouder. De gemeente ontvangt jaarlijks de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de ge-
meenteraad een formele bevoegdheid bij de benoeming van een nieuw lid voor de raad van toezicht. 
In januari 2020 is de gemeenteraad over gegaan tot de benoeming van de heer Van den Born als lid 
Raad van toezicht na de bindende voordracht door de oudergeleding van de GMR en MR Axia. In 
maart 2021 is de gemeenteraad over gegaan tot de benoeming van de heer Lodewijk als lid Raad van 
Toezicht op voordracht van de Raad van Toezicht.  
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3 Onderwijs  

3.1 Belangrijkste ontwikkelingen  

Corona  
Bij de belangrijkste ontwikkeling kunnen we niet om corona heen. Dit heeft een dermate grote im-
pact gehad op onderwijs en de medewerkers dat het niet juist zou zijn om hier niets te noemen. 
Maar naast de drukte en stress waren er ook positieve(re) gevolgen.  Zo hebben onze medewerkers 
zich bij de sluiting van de scholen in een mum van tijd ontwikkeld in online en hybride vormen van 
onderwijs en heeft deze crisis er voor gezorgd dat de digitalisering van onderwijs een grote vlucht 
genomen heeft.  

In de directieraad is corona een vast agendapunt geweest, waar ervaringen uitgewisseld werden en 
van elkaar werd geleerd. Waar nodig werd beleid en communicatie in het bovenschools crisisteam 
voorbereid. Zeker in de eerste periode van corona werd soms van persconferentie naar persconfe-
rentie geleefd in afwachting van aangekondigde maatregelen. Het op het laatste moment moeten 
uitstellen van schoolexamens na berichtgeving in een van de persconferenties is een van de diepte-
punten voor leerlingen en scholen geweest.  

Voor de leerlingen die in 2020 examen moesten doen betekende dit dat het eindexamen uiteindelijk 
afgelast is en leerlingen op basis van de schoolexamencijfers geslaagd of gezakt zijn. Leerlingen in an-
dere jaarlagen zijn kansrijk overgegaan, waarbij ook mooie vormen gevonden zijn om leerlingen zelf 
te betrekken bij de keuze om over te gaan of niet.  

Het nieuwe schooljaar 20-21 is gelukkig fysiek gestart. Pas in december volgde een nieuwe lockdown 
waarin we weer over gingen naar online lessen. Hoewel er veel te doen was over achterstanden in 
het onderwijs leek dit cijfermatig mee te vallen in de tweede helft van 2020. Na de tweede lockdown 
hebben we eerder zorgen over grote sociaal emotionele en motivatie problemen bij leerlingen dan 
cognitieve achterstanden. Diverse inhaalprogramma’s en initiatieven hebben gedurende het jaar ge-
holpen om achterstanden in te halen of zoveel mogelijk te beperken. Waardering gaat uit naar al het 
personeel dat in onzekere tijden toch weer voor groepen leerlingen staat, wetende dat coronaregels 
onder jongeren niet altijd even goed nageleefd worden.  

Kwaliteitskader 
Zoals de Onderwijsgroep voor financiën een financieel kader hanteert, hanteert het voor onderwijs 
een kwaliteitskader om te bewerkstelligen dat we onze ambitie op het gebied van onderwijs uitvoe-
ren. In het kwaliteitskader benoemen wij de uitgangspunten die wij hanteren met betrekking tot 
kwaliteitszorg. Het kwaliteitskader is voor het eerst gebruikt in 2019. Na een jaar is dit geëvalueerd 
en zijn er wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn in de nieuwe versie de onderwerpen in de tijd weggezet, 
zodat op iedere school in dezelfde peridode hetzelfde gesprek gevoerd wordt, waar de volgorde in 
de eerdere versie door de individuele school bepaald werd. Een tweede succesvolle wijziging is na de 
herfstvakantie doorgevoerd door het toevoegen van een collega rector/directeur aan de gesprekken, 
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zodat de dialoog en het leren van elkaar meer verdieping krijgt. Hiervoor is ook een gezamenlijke 
training gevolgd. De eerste ervaringen zijn positief.  

Collegiaal Waarderende Onderzoeken 
In 2019 is de Onderwijsgroep samen met de  externe expertise vanuit Take a Step gestart met collegi-
ale waarderende onderzoeken. Deze onderzoeken zijn een effectieve manier om te werken aan 
schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Collegiaal waarderende onderzoeken dragen bij aan het 
lerend vermogen van een school, afdeling of team doordat:  

 de school die bezocht wordt, vooraf met een grote groep collega’s reflecteert op de eigen 
praktijk. Dit resulteert in een zelfevaluatie waarin de school beschrijft waar ze staat, wat 
goed gaat en waar ambities liggen. Ook formuleert de school een relevante onderzoeksvraag 
die het schoolbezoekteam in staat stelt een waardevolle bijdrage aan de schoolontwikkeling 
te leveren;  

 de school op basis van het bezoek een verslag ontvangt van het schoolbezoekteam. In het 
verslag probeert het team de gestelde onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden 
en een aantal ontwikkelsuggesties te doen, waarmee de school verder kan werken aan de 
eigen ontwikkeling;  

 de leden van het schoolbezoekteam kennis en ervaring opdoen die ze in de eigen organisatie 
terugbrengen;  

 het zitting nemen in een schoolbezoekteam bijdraagt aan de ontwikkeling en professionalise-
ring van medewerkers.  

Iedere school vaardigt tenminste een MT lid en twee of drie docenten af die geschoold worden in 
deze schoolbezoeken. Een bezoekend team wordt wisselend samengesteld uit deze pool. Elke school 
komt tenminste iedere twee jaar aan de beurt, als een school meerdere vestigingen heeft krijgt elke 
vestiging een afzonderlijk schoolbezoek.  

In 2019 is de pool met medewerkers die een schoolbezoek kunnen afleggen samengesteld en ge-
schoold. In 2020 heeft in verband met covid-19 helaas maar één Collegiaal Waarderend Onderzoek 
plaats kunnen vinden. Dit was bij Pro33College. Het bezoek heeft de school inzicht in ontwikkelkan-
sen gegeven specifiek voor het onderwerp uit de onderzoeksvraag. In schooljaar 2021-2022 verwach-
ten we de onderzoeken weer op te kunnen pakken.  

Herstelonderzoek inspectie 
In  2019 heeft het Axia College een oordeel zeer zwak van de inspectie gekregen. Nog voor de inspec-
tie destijds kwam en het oordeel gaf was er al externe hulp ingeschakeld om tot een verbeterplan te 
komen en is er hard gewerkt aan herstel. Medio 2020 zou de inspectie terugkomen voor een herstel-
onderzoek. Dit werd door corona uitgesteld tot na de zomer. Door het team is in dat voorgaande jaar 
hard gewerkt aan herstel. Wij zagen het inspectiebezoek dan ook met vertrouwen tegemoet, met de 
kanttekening dat over het algemeen een overgang van zeer zwak naar voldoende niet vaak voor 
komt en dat corona natuurlijk niet helpt in zo’n verbetertraject. Het was dan ook zeer mooi dat de 
inspectie dit harde werken aan herstel terug gezien heeft in de school en tot het oordeel kwam dat 
de basiskwaliteit weer op orde was.  
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Wisselingen in schoolleiding 
In 2019 hebben de rectoren van ’t Atrium en van het Vathorst College hun ontslag aangeboden. Dit 
betekende voor het Vathorst College dat er vanaf maart 2020 een interim rector de taken overgeno-
men heeft. Na een succesvolle werving is de nieuwe rector in augustus 2020 gestart. Bij ’t Atrium is 
vanaf mei een nieuwe rector begonnen, eerst in combinatie met de aansturen van het Vathorst Col-
lege en vanaf de zomervakantie alleen als rector van ’t Atrium. De belangrijkste opdracht voor deze 
school is een duurzame visie en schoolprofiel ontwikkelen en neerzetten, waardoor inkomsten en 
uitgaven weer in evenwicht komen. Met alle stappen die in 2020 gezet zijn heeft het bestuur hier ze-
ker vertrouwen in.  

Verantwoording op maatschappelijke thema’s voor PO 
Het voortgezet speciaal onderwijs valt onder het PO. Bij het PO dient het bestuur zich in het jaarver-
slag te verantwoorden over de maatschappelijke thema’s onderwijsachterstanden  en passend on-
derwijs. Overige thema’s zijn gelijk aan die van het VO.  

Onderwijsachterstanden  
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen 
door het Rijk op een andere manier verdeeld. Echter voor het speciaal basisonderwijs en het (voort-
gezet) speciaal onderwijs worden de achterstandsmiddelen nog steeds verdeeld op basis van de 
oude regeling. Dit thema is voor het vso daarmee niet relevant.  
 
Passend Onderwijs 
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkhe-
den en moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Het ministerie vindt het belangrijk inzichtelijk te 
kunnen maken hoe schoolbesturen uitgaven hebben gedaan ten behoeve van passend onderwijs. 
Aangezien passend onderwijs de bestaansreden voor het voortgezet speciaal onderwijs is en binnen 
het vso alleen een doelgroep kinderen wordt aangenomen die een toelaatbaarheidsverklaring van 
het samenwerkingsverband heeft, is evident dat bij het vso alles in het teken staat van passend on-
derwijs.  
 

3.2 Verwachte ontwikkelingen 

Gevolgen van corona  
Nadat er landelijk veel te doen is geweest over achterstanden en een discussie of het eindexamen in 
2021 wel door zou moeten gaan is er in december duidelijkheid gekomen dat het eindexamen door 
zou gaan met grotere herkansingsmogelijkheden en spreiding over meer tijdvakken.  

De tweede lockdown in december leidde tot grotere zorgen rondom sociaal emotionele ontwikkeling 
bij leerlingen. Zij lijken het met deze tweede sluiting veel moeilijker te hebben, de crisis duurt inmid-
dels al een jaar. Motivatie komt hierdoor onder druk te staan.  

Begin 2021 werd ook bekend dat er vanuit het rijk een groot bedrag van 8,5 miljard beschikbaar zou 
worden gesteld voor onderwijs. Naast een aantal subsidies die al in 2020 aangevraagd konden wor-
den werd het nationaal programma onderwijs (NPO) in het leven geroepen voor schooljaar 21-22 en 
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22-23. Op dit moment is nog niet veel meer bekend dan dat alle scholen een scan moeten gaan ma-
ken rondom achterstanden en vervolgens uit een landelijk ontwikkeld keuzemenu interventies kiezen 
die aansluiten bij de specifieke problemen van de school en de doelgroep. 2021 zal derhalve nog 
voor een belangrijk gedeelte in het teken blijven staan van corona, inhaalprogramma’s op achter-
standen (cognitief dan wel sociaal emotioneel).  

De lockdown in december heeft gemaakt dat alle scholen in Amersfoort over zijn moeten gaan naar 
online wervingsactiviteiten voor leerlingen en ouders. Leerlingen van groep 8 hebben scholen dus 
niet fysiek kunnen bezoeken. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de aanmeldingen voor het nieuwe 
jaar zijn nog niet helder. Online schoolbezoek geeft toch een ander beeld dan dat je fysiek rond kan 
lopen in verschillende scholen.  

3.3 Onderwijsprestaties 
Hieronder staan de slaagpercentages voor het schooljaar 2019-2020.  

 

In verband met Covid-19 zijn over het schooljaar 2019-2020 geen centrale eindexamens afgenomen. 
Duidelijk is dat de percentages over het afgelopen jaar niet overal even representatief zijn. Hetzelfde 
geldt voor een aantal andere indicatoren.  

De slagingspercentages zijn hoog te noemen vergelijking met eedere jaren. Dit beeld is landelijk te-
rug te zien.   
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3.4 Onderwijskundige zaken 
Onder het kopje corona staat al een aantal onderwijskundige zaken beschreven. Corona heeft ge-
maakt dat onderwijs een enorme digitaliseringsslag gemaakt heeft, met mogelijkheden voor online 
onderwijs. Noodgedwongen zijn deze stappen gezet, maar in de loop van het jaar is er veel geëvalu-
eerd en zijn bijstellingen gedaan op wat wel en niet goed werkt voor welke doelgroep. Vooruit kij-
kend naar de toekomst zullen we met elkaar moeten gaan leren wat we willen vasthouden van deze 
werkwijze.  

3.5 Toegankelijkheid instelling 
De Onderwijsgroep verzorgt onderwijs op openbare grondslag.  

In de bestuurlijke praktijk betekent dit dat het college van bestuur zich bewust is van hun rol in- en 
invloed op de maatschappij en de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft.  
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De Onderwijsgroep stelt zich nadrukkelijk open voor ontwikkelingen in de maatschappij en partici-
peert zo nodig actief bij het vinden van of aanleveren van oplossingen voor maatschappelijke knel-
punten. Daarnaast zoeken wij actief naar samenwerking met andere schoolbesturen als dat in het 
belang van de leerlingen lijkt.  

3.6 Werkdruk verlagende maatregelen 
Het aanpakken van de hoge werkdruk in het voortgezet onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. 
Eind 2019 zijn in een convenant extra middelen beschikbaar gesteld voor verlaging van de werkdruk 
(155,- per leerling), bedoeld voor schooljaren 2020 en 2021. Binnen de VO scholen zijn de gelden als 
volgt ingezet:  

Vathorst College 
In het Vathorst College is in november en december 2020 op verzoek van de PMR en de schoolleiding 
door ‘Het Leren Organiseren’ een onderzoek verricht naar de oorzaken van de ervaren hoge werk-
druk. De oplossing wordt gezocht in de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. De gelden zijn ingezet 
voor het onderzoek, en in 2021 worden ze besteed aan de externe begeleiding van de werkgroepen.  

Trivium College 
In samenspraak met de personeelsgeleding van de DMR van het Trivium College en de themaraad 
van PRO33college zijn de volgende bestedingen afgesproken; 

- Amsfort College; inzet van een pedagogisch medewerker 0,6 fte. m.i.v. 1-8-2020.  
De pedagogisch medewerker monitort o.a. het verzuim, vangt leerlingen buiten de klas op en 
begeleidt leerlingen. 

- VMBO Trivium College; inzet van een pedagogisch medewerker 0,8 fte. m.i.v. 1-11-2020.  
De pedagogisch medewerker begeleidt o.a. NT-2 leerlingen, leerlingen die meer begeleiding 
nodig hebben dan de mentor kan bieden en ondersteunt docenten op het leerplein. 

- PRO33college; inzet van een jongerenwerker in en rond de pauzes.  
De jongerenwerker is in oktober wel gestart maar door de nieuwe uitbraak van het coronavi-
rus is het programma onvoldoende ingevuld. De werkgever van deze jongerenwerker heeft 
voor 2020 dan ook niets in rekening gebracht. De gelden zullen in 2021 worden besteed. 

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 
De PMR heeft in een enquête onder de medewerkers vragen gesteld over ideeën voor vermindering 
van het gevoel van werkdruk door middel van een eenmalige besteding. Uit de ideeën is de verbete-
ring van de akoestiek door de PMR gekozen. Een betere akoestiek zorgt voor minder vermoeidheid 
tijdens en na het lesgeven. De uitvoering gebeurt in 2021. 

De Amersfoortse Berg  
De convenantsmiddelen worden ingezet voor interventies naar aanleiding van het medewerkerstevre-
denheidsonderzoek in 2021 en daarnaast extra uren voor collega’s die in werkgroepen meedenken 
extra uren te kunnen geven (2020-2021), een pilot te realiseren voor keuzeruimte ( schooljaar 2021-
2022) en uren naar rato t.b.v. curriculumherziening. 
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’t Atrium 
De convenantsmiddelen zijn op verschillende manieren op 't Atrium ingezet. Aan alle medewerkers 
zijn workshops aangeboden op het gebied van 'mentale vitaliteit' en 'yoga op de werkvloer'. Daar-
naast zijn de middelen ingezet om benodigde bezuinigingen iets uit te kunnen stellen. Het gaat hier-
bij bijvoorbeeld om het opsplitsen van klassen en het voorkomen van het inperken van taken. Ten-
slotte zijn de middelen ingezet om extra capaciteit te creëren voor de opvang van leerlingen op het 
moment dat de docent online de les verzorgde.  Hierdoor hoefden de andere collega's geen extra op-
vanguren te draaien. In samenspraak met de PMR wordt verder gekeken naar aanvullende werkdruk-
verlagende interventies. 

Axia College  
Binnen het VSO is in overleg met de MR een invulling per locatie gegeven  

Op de locatie Axia onderbouw is de voorkeur uitgesproken om een achterwacht in de functie van 
werkmeester  aan te laten blijven uit de werkdrukgelden  

Voor de locatie Axia VMBO is afgesproken dat in de onderbouw voor alle klassen mentorcoaches blij-
ven. Zij nemen taken over als: EOPP schrijven, contact onderhouden met de ouders en leerlingen. 
Verder kunnen zij in drukke lessen meedraaien en zorgen zo voor extra handen in de klas. Indien mo-
gelijk wordt dit ook voor een deel in de bovenbouw georganiseerd.  

Op de locatie Axia Bovenbouw is het team met het voorstel gekomen om tijdelijk twee medewerkers 
aan te stellen die berokken worden bij toezicht houden/handhaven van de leerlingen en leerlingen 
begeleiden en vragen kunnen beantwoorden. Dit moet nog worden uitgevoerd.  

4. Kwaliteitszorg 

4.1 Interne en externe ontwikkelingen 
In een eerder hoofdstuk staat reeds beschreven wat de ontwikkelingen zijn rondom kwaliteitszorg. 
Het bijgestelde kwaliteitskader en deelname van een collega rector/directeur aan de kwaliteitsge-
sprekken hebben verder bijgedragen aan het naar een hoger plan tillen van de kwaliteitsgesprekken. 
De gesprekken zelf en de voorbereiding voor de school draagt vervolgens weer bij aan een beter 
kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast is de toevoeging van een collega rector/directeur aan het gesprek 
een bijdragen aan het leren van elkaar tussen de scholen.  

Door corona is er in 2020 veel landelijke aandacht geweest voor de kwaliteit van onderwijs, zo is er 
een landelijke website met tips en ervaringen rondom online lessen en digitaal toetsen achterstan-
den en waren er landelijke subsidies rondom inhaalprogramma’s met betrekking tot achterstanden.  

4.2 Verwachte ontwikkelingen 
Door de komst van het NPO (nationaal programma onderwijs) en een aantal subsidies die verlengd of 
heropend worden verwachten we dat scholen de komende twee jaar bezig zijn met herstel en verbe-
terprogramma’s komende uit deze regelingen. Een aantal van onze scholen is in 2020 met een nieuw 
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schoolplan gestart, net als het bestuur met het meerjaren ambitieplan. Door corona zijn ontwikkelin-
gen hiervan op een lager pitje komen te staan waardoor komende jaren een slag gemaakt moet wor-
den. Twee andere scholen hebben gekozen voor een korter lopend schoolplan.  

4.3 Afhandeling van klachten 
(Ex-) leerlingen, ouders/voogden/verzorgers van leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers, die werk-
zaamheden verrichten voor een school van de Onderwijsgroep kunnen klachten uiten over gedragin-
gen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het college van bestuur, de schoolleiding en ieder-
een die verder in en voor een school werkzaam is.  
In de regel zullen klachten van eenvoudige aard zijn en kunnen deze binnen de school tussen betrok-
kenen worden opgelost.  
 
Soms zijn er klachten, die niet via die weg opgelost kunnen worden. 
Klachten kunnen dan ingediend worden bij het college van bestuur, dan wel de Landelijke Klachten-
commissie Onderwijs (LKC). Als een klacht rechtstreeks bij de LKC wordt ingediend, geeft deze in de 
regel het college van bestuur de mogelijkheid om de klacht eerst op het niveau van het bestuur op te 
lossen. Lukt dat niet, dan neemt de LKC de klacht in behandeling.  
 
In 2020 is in totaal één klacht door ouders/leerlingen ingediend. Deze klacht was bij de LKC inge-
diend. De klacht is door klager ingetrokken bij de LKC  gezien de klacht op schoolniveau is opgelost.    

4.4 Toetsing en examinering 
Naast de vergrote aandacht voor toetsing en examinering is ook besloten om actiever kennis te delen 
tussen examensecretarissen van de verschillende scholen. Begin 2020 heeft dit met een eerste bij-
eenkomst verder vorm gekregen, hoewel dit door de coronacrisis omgezet is in een digitale bijeen-
komst, beperkter van omvang. Dit gaat echter in de toekomst vervolgd worden.  

Door het afschaffen van het centraal eindexamen en onder grote druk van corona hebben scholen in 
aanpassingen in het PTA moeten doen. De cijfers van schoolexamens zijn voor het schooljaar 19-20 
bepalend geworden of leerlingen geslaagd of gezakt waren.  

Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt heeft een doelgroep leerlingen die structureel 
beter presteert op het centraal examen dan landelijk, waarmee het eindcijfer hoger is dan het 
schoolexamen. De aanpassing in het PTA die de school in overleg met medezeggenschap hiervoor 
bedacht heeft is na negatieve media aandacht ongedaan gemaakt.  

Door online onderwijs zijn er slagen gemaakt rondom toetsing en examinering en soms moesten al-
ternatieven worden gezocht. Eind 2020 is bekend geworden dat de praktijkexamens VMBO vervan-
gen werd door een schoolexamen, met name omdat praktijkvakken gedurende corona onder druk 
kwamen te staan. Ook werd eind 2020 bekend dat het centraal eindexamen in drie tijdvakken afge-
nomen gaat worden en dat leerlingen mogen kiezen om hun eindexamen te verdelen over twee peri-
oden indien gewenst. In februari 2021 kwam daarbij dat er een extra herkansingsmogelijkheid komt 
(dus twee in plaats van een vak herkansen) en dat een leerling een vak (niet zijnde kernvak) mag 
wegstrepen. 
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5 Onderzoek 

5.1 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek 
De Onderwijsgroep houdt zich niet actief bezig met het doen van onderzoek. Wel zijn we (academi-
sche) opleidingsschool.  

5.2 Verwachte ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 
Er worden geen ontwikkelingen verwacht. 

6 Internationalisering 

6.1 Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 
De Onderwijsgroep heeft geen overkoepelend internationaliseringsbeleid. Passend bij onze bestu-
ringsfilosofie rondom pluriforme scholen is internationalisering een thema dat op de individuele 
scholen vorm krijgt.  

6.2 Verwachte ontwikkelingen op het gebied van Internationalisering 
Zie de paragraaf hierboven.  

7 Personeel 

7.1 Personele ontwikkelingen 
De Onderwijsgroep kent drie cao’s. Verreweg de meeste medewerkers vallen onder de cao vo. De 
medewerkers bij het speciaal onderwijs vallen onder de cao po en de bestuurders onder de bestuur-
ders cao vo.  

Cao vo 2020 
Begin april 2020 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO VO. Onderwijzend en on-
dersteunend personeel ontvingen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 
2,75%. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8%. Deze CAO VO liep tot 1 
januari 2021. Omdat er nog geen nieuwe cao is afgesloten en cao 2020 niet is opgezegd door sociale 
partners is de cao VO 2020 van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2021.    

Cao po 2020 
In januari 2020 was er een nieuwe CAO PO, die een looptijd had tot november 2020. Deze CAO is in 
het najaar van 2020 verlengd tot 31 december 2020, waarbij eveneens een extra uitkering van de 
eindejaarsuitkering is afgesproken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de extra bekostiging 
voor het VSO. Docenten in het VSO krijgen met terugwerkende kracht vanaf augustus 2020 maande-
lijks een arbeidsmarkttoelage. 

Omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele leerling in het vso zo belangrijk is, spe-
len onderwijzend en ondersteunend personeel beide een cruciale rol. Voor Onderwijsgroep Amers-
foort is daarbij het samenspel van alle personeel binnen het Axia College van belang. De ene groep is 
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niet belangrijker dan de andere groep en de pedagogisch-didactische grondhouding van eensgezind-
heid in de aanpak bij alle medewerkers is van eminent belang voor de leerling. Aangezien in het VSO 
ook veel onderwijsondersteunend personeel (OOP) met lesgebonden en/of behandeltaken werk-
zaam is, is de toewijzing van een toelage aan alleen docenten in de ogen van het bestuur van Onder-
wijsgroep Amersfoort niet rechtvaardig. In art. 6.2  van het onderhandelaarsakkoord van de ver-
lengde CAO PO is de mogelijkheid geboden om een DGO te voeren over een gewijzigde toewijzing 
van de gelden. De Onderwijsgroep Amersfoort heeft aangegeven gebruik te maken van deze moge-
lijkheid. Na afloop van het verslagjaar hebben een tweetal gesprekken met de bonden plaatsgevon-
den, op het moment van schrijven is er nog geen akkoord bereikt.  

Cao Bestuurders vo 
In oktober 2020 is er een nieuwe bestuurders-CAO voor zowel PO als VO afgesloten. Hierin is een 
loonsverhoging (3,4%) en een eenmalige uitkering afgesproken. Voor zowel de salarisverhoging als 
de eenmalige uitkering geldt dat de normen volgens de Wet normering topinkomens (WNT) niet mo-
gen worden overschreden. 

Verzuim 
De dalende lijn in het verzuim sinds medio 2017 heeft zich voortgezet. Het verzuim over 2020 was 
met 6,0% weer lager dan dat over 2019 (6,3%). Ook de meldingsfrequentie is gedaald. Van 1,6 in 
2019 naar 1,2 in 2020.  

Daarnaast kijken we ook naar het voortschrijdend ziekteverzuim van Onderwijsgroep Amersfoort. Dit 
is het verzuimcijfer over het hele voorgaande jaar tot en met die betreffende maand. Het voortschrij-
dend verzuimcijfer haalt seizoensinvloeden van het maandcijfer weg waarbij verzuim in de eerste 
maanden altijd hoger is en in de zomerperiode lager is dan gemiddeld. Dit voortschrijdend gemid-
delde beweegt zich tussen de 6,3 en 5,8%. 

Vervulling vacatures 
Voor onze scholen is het nog steeds mogelijk om de docent vacatures in te vullen. Het kost echter 
wel meer moeite en het duurt langer voor een vacature is ingevuld. Dit geldt zeker voor het speciaal 
onderwijs en vmbo onderwijs. Voor een aantal vakgebieden is het ook moeilijker om bevoegde do-
centen te vinden.  

Om oplossingen voor het lerarentekort te vinden, wordt in de regio Amersfoort een programma ge-
maakt om mensen uit andere vakgebieden te interesseren voor het onderwijs, genaamd ‘Kei voor de 
klas’. De activiteiten rondom ‘Kei voor de Klas’, vonden i.v.m. corona digitaal plaats. Meeloopdagen 
die begin maart georganiseerd waren voor mensen die interesse hebben om te werken in het onder-
wijs, zijn niet doorgegaan.  

De HR-middagen, die in maart gepland stonden, werden in verband met Corona in eerste instantie 
doorgeschoven naar 4 en 5 november 2020. Helaas konden deze HR-middagen ook niet in november 
2020 plaatsvinden.  
 
De pilot die in 2019 is gestart met het inzetten van pedagogisch mentoren om leerlingen extra te be-
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geleiden is goed gelopen in het VSO. Door dit succes heeft het Triviumcollege besloten om even pe-
dagogisch mentoren in het VMBO Trivium college en in het Amsfort college in te zetten. In het 
schooljaar 2020-2021 zijn er twee pedagogisch mentoren aangenomen.   

Prestatiebox  
De bekostiging vanuit de prestatiebox is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsak-
koord:  

 talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
 een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 
 professionele scholen 
 doorgaande ontwikkellijnen 

 
Voor de uitvoering hiervan is geen stichting breed beleid, dit is belegd bij de afzonderlijke scholen.  

7.2 Verwachte ontwikkelingen 
Wij verwachten dat het lerarentekort verder zal toenemen. In Amersfoort zijn in tegenstelling tot 
sommige andere delen van het land nog geen grote problemen binnen het vo, maar ook hier zal in de 
toekomst wel een tekort ontstaan. Bij het VSO ligt dit anders, dit wordt nu al veel harder geraakt. Het 
is al  lastiger om personeel te vinden voor deze doelgroep leerlingen, maar bij het zittend personeel 
is vervolgens ook het tussentijds verloop hoog. In het nieuwe strategisch meerjarenplan is ook na-
drukkelijk aandacht voor het vinden en behouden van werknemers.  

Met ingang van 2021 verandert de bekostiging vanuit de prestatiebox. Een deel wordt lumpsum, een 
deel komt beschikbaar in de vorm van de subsidieregeling voorkomen onnodig zittenbijven en een 
deel komt beschikbaar voor specifieke projecten (thuiszitters, Strategisch HR beleid) waarvoor in-
stemming van de PMR nodig is. 

7.3 Het gevoerde beleid gericht op beheersing van uitgaven inzake uitke-
ring na ontslag 
De Onderwijsgroep controleert stelselmatig de FIV-lijsten van UWV waarop medewerkers staan met 
een uitkering. Op die lijsten staan ex-medewerkers van het voortgezet en het speciaal onderwijs door 
elkaar. Voor ex-medewerkers VSO gelden de zg. eigen wachtgelderbepalingen.  

Indien er een vacature ontstaat onderzoekt de afdeling HR of daarvoor geschikte kandidaten op de 
FIV-lijsten vermeld staan. 

Medewerkers die ontslag krijgen uit een vast dienstverband krijgen in ieder geval een outplacement-
traject aangeboden om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.  

Voor ontslagen uit vaste dienst en beëindiging van tijdelijke dienstverbanden in het speciaal onder-
wijs zijn de regels van het Participatiefonds van toepassing (voorwaarden instroomtoets). 

7.4 Personele bezetting  
De personele bezetting in fte per 1-10-2020 was als volgt:   
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Het ziekteverzuim in 2020 bedroeg 6%. Uitgesplitst naar het vo lag dit op 5,9% met een meldingsfre-
quentie van 1,71 voor het VSO op 8,1% met een meldingsfrequentie van 1,01. 

7.5 Strategisch personeelsbeleid 
Onderwijsgroep Amersfoort streeft ernaar om beleid zoveel mogelijk bovenschools vast te stellen. 
Dit geldt ook voor het (strategisch) personeelsbeleid. Beleid wordt voorbereid door de afdeling HR en 
waar nodig eerst afgestemd met de portefeuillehouders personeel voor dit bij de directieraad ter ad-
visering wordt ingebracht.  
 
Door de diversiteit aan scholen binnen de Onderwijsgroep is de dialoog van het bestuur met de 
schoolleiders over implementatie, monitoring en evaluatie van het personeelsbeleid onderwerp van 
gesprek in de driewekelijkse gesprekken tussen bestuur en schoolleiding. Ook binnen de kwaliteitsge-
sprekken van het bestuur met scholen is personeel een belangrijk aandachtspunt.  
 
Om van elkaar te leren worden sommige onderwerpen centraal besproken. Zo is de afspraak dat elke 
school regelmatig een vlootschouw van het personeel maakt. Binnen de directieraad vertellen direc-
teuren hoe zij dit hebben aangepakt en wat hen opviel.  
 
In het strategisch meerjarenplan staan voor de komende jaren een aantal doelen rondom strategisch 
personeelsbeleid opgenomen:  

 Zo investeert de onderwijsgroep in de ambitie om over voldoende gekwalificeerde medewer-
kers te beschikken  

o door onderzoek naar (en daarna implementatie van) goed werkgever- en werkne-
merschap op het gebied van welbevinden.  

o Door de mogelijkheden beter te benutten om als (academische) opleidingsschool do-
centen en zij-instromers op te leiden en te behouden.  

 Een van de andere ambities richt zich op het toerusten van docenten, leidinggevenden en 
ondersteunende medewerkers om de onderwijsambities van de organisatie te realiseren.  

o Deze ambitie willen we realiseren door het opzetten van professionele leergemeen-
schappen in de scholen,  

o het maken van een overzicht van de belangrijkste didactische en pedagogische prin-
cipes voor docenten  

o en het creëren van een scholingsaanbod voor die principes.  
 Ook willen we investeren in uitstekende leiderschapskwaliteiten voor onze leidinggevenden.  

Per 1-10-2020 Directie OP OOP Totaal
Johan van Oldenbarnevelt 5,7            42,2          13,1          61,0          
Lyceum De Amersfoortse Berg 5,5            66,9          16,1          88,5          
’t Atrium 3,8            57,0          12,9          73,8          
Vathorst College 4,8            62,2          12,8          79,9          
Trivium College 4,8            57,7          20,0          82,5          
Voortgezet speciaal onderwijs 4,0            50,9          24,0          78,9          
Bestuursbureau 2,0            -            8,8            10,8          

30,6          337,0       107,7       475,4       
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8 Huisvesting 

8.1 Ontwikkelingen in huisvesting 

Ventilatie eisen en corona 
Een onderzoek in een verpleeghuis waarbij corona zich kon verspreiden via een specifiek ventilatie-
systeem waarbij lucht hergebruikt werd heeft geleid tot richtlijnen voor ventilatie van scholen waar-
bij scholen moesten voldoen aan een bouwbesluit van 2012 rondom ventilatie. Wij hebben voor al 
onze gebouwen met behulp van een externe partij op klasniveau laten berekenen welke ventilatie 
nodig is. Doordat oude gebouwen voldoen aan bouwbesluiten ten tijde van de bouw van het gebouw 
zijn er ook gebouwen die niet beschikken over mechanische ventilatie. Conform strikte regels bete-
kent dit dat in deze lokalen altijd ramen open moeten staan voor extra ventilatie. Ook als het buiten 
vriest.  

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt  
In de herfstvakantie van 2019 is de school terugverhuisd naar de nieuwbouw. De tijdsdruk heeft er-
toe geleid dat de verhuizing plaats moest vinden terwijl de aannemer nog bezig was.  Hierdoor moes-
ten wat kleine verbouwingen en aanpassingen (zoals het maken van muziekstudio’s) die in eigen be-
heer opgepakt zouden worden verschoven worden naar onder andere voorjaarsvakantie en meiva-
kantie 2020. De afhandeling van de directe en indirecte asbestkosten is met de gemeente opgepakt 
en begin 2021 afgerond. Alleen het hoger beroep rondom de index is nog niet afgehandeld. We zijn 
in afwachting van een uitspraak.  

8.2 Verwachte ontwikkelingen 
Binnen de afspraken voor doordecentralisatie is er een vierjaarlijks investeringsplan opgesteld. Voor 
de Onderwijsgroep betekent dit dat er in de eerste vier jaar drie gebouwen in aanmerking komen 
voor vervangende nieuwbouw, te weten het VMBO Trivium College, het Axia College en De Amers-
foortse Berg. Alle drie de projecten zijn gestart met de voorbereiding rondom het onderwijskundig 
programma van eisen en de doorvertaling daarvan naar een gebouw. Voor Axia is een grondaanvraag 
bij de gemeente gedaan, omdat zij van drie locaties naar één locatie willen. Hierbij is inmiddels een 
beoogde locatie in de wijk Vathorst. Het VMBO is begonnen met de aanbesteding en begin 2021 ge-
komen tot selectie van een aannemer. Zij gaan in de zomer over naar tijdelijke huisvesting op het 
sportveld van de huidige locatie, zodat daarna begonnen kan worden met de sloop en nieuwbouw.  

8.3 ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid  
Bij de bouw van het gymnasium is gekozen voor duurzame oplossingen. Zo is er bewust gekozen voor 
het gebruik van zonnepanelen, ondanks het feit dat dit voor eigen rekening kwam en de gemeente 
hier niet aan bijdraagt. 

De ventilatie eisen die gesteld zijn door corona hebben helaas een negatief effect gehad op duur-
zaamheid. Doordat er in de meeste van onze gebouwen continue ramen open dienen te staan, ook 
als het buiten vriest is er veel meer gestookt dan normaal. Om de temperatuur in de klassen nog 
enigszins werkbaar te houden zijn stookschema’s aangepast en is er meer en op hogere temperatuur 
gestookt. Warmte die daarmee ook direct weer door de ramen naar buiten verdween.  
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8.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
Zeker bij nieuwbouw speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Ook onze komende nieuwbouwpro-
jecten worden duurzaam en (bijna) energie neutraal gebouwd rekening houdend met eisen rondom 
Frisse Scholen.   

Kijkend naar de ventilatie eisen voor de huidige gebouwen rondom corona is de keuze gemaakt niet 
te gaan investeren in mechanische ventilatie. De kosten die daarmee gemoeid zijn van enkele tonnen 
per gebouw zijn erg hoog. Er is weliswaar een subsidieregeling door het rijk beschikbaar gesteld, 
maar die vergoed slechts 30% van de kosten, waardoor nog steeds 70% voor eigen rekening komt.  

9 Samenwerkingsverbanden 

9.1 Samenwerkingsverbanden 
De Onderwijsgroep participeert sinds de reorganisatie alleen nog in samenwerkingsverband Stichting 
SWV V(S)O Eemland.  

9.2 Ontwikkelingen 
De Onderwijsgroep ontving in 2020 bijna 2,6 miljoen euro vanuit de samenwerkingsverbanden. Met 
SWV Eemland is een arrangement afgesproken voor 15 garantieplekken die dienen ter observatie 
en/of ter overbrugging voor een vaste plek in het VSO. Daarnaast betaalt het samenwerkingsverband 
de groei van het aantal leerlingen tussen 1-10 en 1-2 op basis van het leerlingaantal op 1 februari. 
Daarmee is voor het VSO 4 ton gemoeid.  

De vo scholen krijgen samen een miljoen aan ondersteuningsmiddelen die moeten bijdragen aan het 
realiseren van passend onderwijs op de school: 

- Uitvoeren van de zorgplicht bij aangemelde en zittende leerlingen 
- Realiseren van ondersteuning voor toegelaten leerlingen 

 
De middelen die voor ondersteuning worden ingezet worden jaarlijks per school verantwoord naar 
het samenwerkingsverband in relatie tot de bereikte resultaten.  

Daarnaast loopt de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs, bijna zes ton, nu ook via het 
samenwerkingsverband. Dit liep in het verleden via de reguliere bekostiging vanuit DUO . Dit ver-
klaart ook de stijging ten opzichte van het jaar ervoor.
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10 Financiële informatie 

10.1 Toestand op balansdatum 

 

Toelichting: 

Materiele vaste activa  
Na een forse stijging in 2019 door de (ver) nieuwbouw van het Johan van Oldenbarnevelt, zijn de ma-
teriële vaste activa in 2020 licht gedaald. Voor de komende jaren verwachten we weer een stijging in 
verband met de komende nieuwbouwplannen.  
Liquide middelen  
In 2020 zijn de liquide middelen gestegen door een paar incidentele baten, zoals de vergoeding voor 
asbest en de terugbetaling van de oprichtingskosten van Samenfoort.  
Bestemmingsreserve  
De bestemmingsreserve is per saldo toegenomen onder andere omdat er een  reserve huisvesting 
gevormd is voor Axia College, Lyceum De Amersfoortse Berg en Trivium College. De bestemmingsre-
serve huisvesting van het JvO zal maar geleidelijk dalen door een afschrijving van de nieuwbouw over 
40 jaar.  
Voorzieningen  
De personele voorzieningen zijn gestegen door onder andere een toename van de gespaarde uren 
duurzaam personeelsbeleid. De overige voorzieningen betreft de onderhoudsvoorziening, waarbij de 
dotatie hoger is dan de onttrekkingen. De oorzaak hiervan is dat er voor drie scholen nieuwbouw ge-
pland staan. Daarom wordt alleen nog het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.  
  

Geconsolideerde Balans

2020 2019 2020 2019
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

VASTE ACTIVA Eigen vermogen
Immateriële vaste activa -                     -                     Algemene reserve 12.521         12.190     
Materiële vaste activa 9.785            9.989            Bestemmingsreserve 5.079            4.537       
Financiële vaste activa -                     -                     Overige reserves en fondsen 35                 45             
TOTAAL VASTE ACTIVA 9.785            9.989            Totaal eigen vermogen 17.635         16.772     

VLOTTENDE ACTIVA Voorzieningen
Voorraden -                     -                     Personele voorzieningen 2.341            2.176       

Overige voorzieningen 3.163            2.906       
Vorderingen Totaal voorzieningen 5.504            5.082       
Debiteuren 332               288               
Ministerie van OCW 418               433               Langlopende schulden -                     -                
Belastingen en sociale premies -                     20                 
Overige vorderingen 3.075            2.701            Kortlopende schulden
Totaal vorderingen 3.825            3.442            Crediteuren 716               587           

Ministerie van OCW -                     -                
Kortlopende effecten -                     -                     Belastingen en premies soc verzekeringen 1.706            1.559       

Schulden terzake pensioenen 516               513           
Liquide middelen 17.830         15.462         Overige kortlopende schulden 413               102           

Overlopende passiva 4.950            4.278       
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 21.655         18.904         Totaal kortlopende schulden 8.301            7.039       

TOTAAL ACTIVA 31.440         28.893         TOTAAL PASSIVA 31.440         28.893     
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10.2 Financiële ratio’s 

 

Uit het overzicht is af te leiden dat de financiële positie van de Onderwijsgroep gezond is en een so-
lide basis is voor de realisatie van onze ambities.. 

10.3 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar  
Er zijn geen belangrijke afwijkingen op trendmatige ontwikkelingen uit het voorgaand verslagjaar.  

10.4 Toelichting op het resultaat 
Het resultaat ligt hoger dan begroot, met name door een aantal incidentele baten. 

In 2020 zijn de belangrijkste afwijkingen ten op opzichte van de begroting: 

 

Door corona is er een stijging te zien in de huisvestingskosten, en met name de energie en schoon-
maakkosten.  Daar staat tegenover dat andere posten, zoals overige personele kosten (zoals oplei-
ding, personeelsbijeenkomsten e.d.) lager zijn.  

Ratio Signaleringsgrens 2020 2019
Solvabil iteit 2, ((eigen vermogen + 
voorzieningen)/totale passiva) < 30% 73,6% 75,6%
Liquiditeit (current ratio), (vlottende 
activa/kort vreemd vermogen) < 0,75 2,61          2,69          
Huisvestingsratio ((huisvestingslasten 
+ afschrijving gebouwen en 
terreinen)/totale lasten > 0,10 0,07          0,06          
Weerstandsvermogen, (eigen 
vermoge/totale baten) < 5% 34,5% 33,8%
Rentabil iteit (resultaat/totale baten) 3-jarig < 0

2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10 1,7% 3,3%

x € 1.000

Begroting 217-          

Indexatie en aanvullende subsidies OCW en SWV Eemland 1.787       
Hogere personele lasten 1.067-       
Hogere huisvestingskosten oa energie en schoonmaakkosten 201-          
Terugontvangen oprichtingskosten Samenfoort 247          
Extra vergoeding gemeente asbestsanering 497          
Opstartkosten nieuwbouw Axia, Trivium VMBO en De Amersfoortse Berg 178-          
Overige 5-              

863          
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In 2020 hebben we een paar incidentele baten gehad, de terugontvangen oprichtingskosten Samen-
foort en de vergoeding voor het verwijderen van het asbest bij de (ver) nieuwbouw van Stedelijk 
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt.  

De hogere bijdrage SWV Eemland wordt veroorzaakt door de afbouw van het vermogen van het sa-
menwerkingsverband. 

 

 

 

De Rijksbijdrage OCW is gestegen door indexatie, aanvullende subsidies en de in 2020 uitbetaalde 
convenantgelden.  

De overige overheidsbijdragen zijn hoger in 2020 door de incidentele vergoeding voor het verwijde-
ren van het asbest van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. Deze vergoeding kon pas 
aangevraagd worden na afloop van het bouwtraject.  

De overige baten zijn gedaald omdat de ouderbijdrage veel lager is dan in 2019. Er zijn in 2020 veel 
geplande activiteiten niet doorgegaan in verband met corona. 

De afschrijvingen zijn gestegen door de (ver) nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium Johan van Ol-
denbarnevelt en de inrichting daarvoor. 

Geconsolideerd realisatie realisatie verschil
2020 2019

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

8 Baten
Rijksbijdragen OCW 48.440          46.311            2.129               
Overige overheidsbijdragen 980                564                  416                  
Overige baten 1.747            2.748               1.001-               
Totaal baten 51.167          49.623            1.544               

9 Lasten 
Personele lasten 41.225          38.390            2.835               
Afschrijvingen 1.339            1.138               201                  
Huisvestingslasten 3.174            2.837               337                  
Overige materiele lasten 4.565            5.615               1.050-               
Totaal lasten 50.303          47.980            2.323               

Saldo baten en lasten 864                1.643               779-                  

10 Financiele baten 3-                    5                       8-                       

Totaal resultaat 861                1.648               787-                  
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Huisvestingskosten zijn gestegen in verband met extra energie en schoonmaakkosten door corona. 

De overige materiele lasten zijn gedaald door het niet doorgaan van activiteiten voor de leerlingen in 
verband met corona.  

 

10.5 Vergelijking met begroting 

 

Het bestuur ziet toe op een doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. Het sturen op een 
nul begroting zodat al het onderwijsgeld ook daadwerkelijk naar onderwijs gaat is daarbij belangrijk. 
De planning en control cyclus rondom begroting en verantwoording wordt serieus genomen door zo-
wel bestuur als scholen en leidt tot gesprekken over uitgaven en investeringen met de mogelijkheid 
tot tussentijds bijsturen. In individuele gevallen, bijvoorbeeld bij Mavo Trivium die nog in opbouw is, 
of bij de start van het Axia College, wordt geaccepteerd dat een nul begroting nog niet realistisch is 
en dat continuïteit en kwaliteit niet in het gedrang mogen komen. 

10.6 Investeringsbeleid 
Bij de meerjarenbegroting wordt een meerjareninvesteringsplan per locatie opgesteld. Investeringen 
mogen uitsluitend gedaan worden als zij opgenomen zijn in dit plan. De grootste investering in 2020 
was de nieuwbouw van het Johan van Oldenbernevelt. Voor de komende jaren staan nog drie school-
gebouwen op de planning. Zie hoofdstuk 8. 

Geconsolideerd realisatie begroting verschil
2020 2020

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

8 Baten
Rijksbijdragen OCW 48.440          46.666            1.774               
Overige overheidsbijdragen 980                326                  654                  
Overige baten 1.747            1.513               234                  
Totaal baten 51.167          48.505            2.662               

9 Lasten 
Personele lasten 41.225          40.194            1.031               
Afschrijvingen 1.339            1.253               86                    
Huisvestingslasten 3.174            2.972               202                  
Overige materiele lasten 4.565            4.303               262                  
Totaal lasten 50.303          48.722            1.581               

Saldo baten en lasten 864                217-                  1.081               

10 Financiele baten 3-                    -                        3-                       

Totaal resultaat 861                217-                  1.078               
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10.7 Kasstromen 
In 2020 zijn alle investeringen met eigen middelen gefinancierd. In 2020 is de kasstroom toegenomen 
door incidentele baten.. 

10.8 Regeling Beleggen lenen en derivaten 
Beleid 
Doelstelling van het treasurybeleid is: 

 Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen accepta-
bele condities (beschikbaarheid); 

 Het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie); 
 Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van 

het treasurystatuut (rentemaximalisatie); 
 Het beheersen en bewaken van financiële risico’s, die aan de financiële posities en geldstromen 

van de instelling zijn verbonden (risico-minimalisatie). 
 
Het beheer van liquide middelen en beleggingen geschiedt op Stichtingsniveau.  

In 2020 is het treasury statuut geëvalueerd en op een paar kleine punten tekstmatig aangepast.  

In 2020 is de onderwijsgroep overgegaan op schatkistbankieren..  

Soorten 
De Onderwijsgroep heeft geen leningen of derivaten.  

Looptijd 
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
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11 CONTINUITEITSPARAGRAAF 
 

11.1 Kerncijfers 2021-2025  

Personele bezetting 

 

In 2017 is het aantal fte gedaald door de reorganisatie bij het speciaal onderwijs. We verwachten 
voor de komende jaren een licht dalend aantal fte. Echter de aangekondigde NPO regeling die in ie-
der geval doorloopt tot en met 2023 zal waarschijnlijk leiden tot een stijging ten opzichte van de hui-
dige meerjarenbegroting.  

 

Leerlingaantallen 

 

De leerlingenaantallen in een verslagjaar zijn gebaseerd op de teldatum 1 oktober van het voorlig-
gende jaar. De instroom voor schooljaar 19-20 lag 50 leerlingen hoger dan het jaar ervoor, maar het 
totaal aantal leerlingen wordt ook beïnvloedt door de uitstroom waardoor het verschil kan fluctue-
ren. De verwachting is dat er Amersfoort breed na 2025 sprake zal zijn van een kleine daling tot 2032, 
waarna de leerlingpopulatie 12 tot 18 jarigen weer toe zal nemen.  

 

  

Per teldatum 1-10 verslagjaar begroting
in fte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 33,2          34,1          30,6          35,4          35,4          35,4          37,4          37,4          
OP 337,2       340,1       337,0       324,3       312,7       311,2       312,1       312,9       
OOP 95,0          106,6       107,7       102,0       100,2       100,6       99,6          98,7          

465,4       480,8       475,3       461,7       448,3       447,2       449,1       449,0       

verslagjaar begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Teldatum 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

Johan van Oldenbarnevelt 862           818           790           795           788           822           869           869           
Lyceum De Amersfoortse Berg 1.172       1.187       1.227       1.237       1.206       1.156       1.136       1.136       
’t Atrium 989           993           984           965           991           993           984           966           
Vathorst Col lege 979           983           991           960           980           980           980           980           
Trivium College 633           618           651           638           657           689           697           753           
Voortgezet speciaal onderwijs 315           372           345           326           340           345           345           345           

4.950       4.971       4.988       4.921       4.962       4.985       5.011       5.049       
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11.2 Meerjarenbalans 2021-2025 

 

De consequenties van de doordecentralisatie worden meegenomen in de meerjarenbegroting voor 
de scholen die in aanmerking komen voor nieuwbouw.  

Geconsolideerde balans

verslagjaar verslagjaar begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

€ € € € € € € €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 8.117.699    9.988.989    9.782.913    9.344.767    9.340.585    10.387.284  11.505.263 14.270.292 

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 149                107                107                107                107                107                107               107               

Vorderingen
Debiteuren 317.921        287.866        287.866        287.866        287.866        287.866        287.866       287.866       
Ministerie van OCW 355.941        432.651        432.651        432.651        432.651        432.651        432.651       432.651       
Belastingen en sociale 
verzekeringen 20.138          20.138          20.138          20.138          20.138          20.138         20.138         
Overige vorderingen 1.586.306    2.701.310    2.701.310    2.701.310    2.701.310    2.701.310    2.701.310    2.701.310    
Totaal vorderingen 2.260.168    3.441.965    3.441.965    3.441.965    3.441.965    3.441.965    3.441.965    3.441.965    

Liquide middelen 22.819.008  15.461.949  15.461.948  14.680.418  14.053.068  12.498.915  11.186.447 8.341.818    

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 25.079.325  18.904.021  18.904.020  18.122.490  17.495.140  15.940.987  14.628.519 11.783.890 

TOTAAL ACTIVA 33.197.024  28.893.010  28.686.933  27.467.257  26.835.725  26.328.271  26.133.782 26.054.182 

Eigen vermogen
Algemene reserve 10.960.484  12.189.659  11.982.601  10.429.345  10.051.669  9.514.592    9.214.799    9.131.988    
Bestemmingsreserve 4.106.123    4.536.885    4.536.885    4.536.885    4.536.885    4.536.885    4.536.885    4.536.885    
Overige reserves en fondsen 57.805          45.675          35.467          28.467          21.467          14.467          7.467            7.000            
Totaal eigen vermogen 15.124.412  16.772.219  16.554.953  14.994.697  14.610.021  14.065.944  13.759.151 13.675.873 

Voorzieningen
Personele voorzieningen 2.477.350    2.176.198    2.176.198    2.176.198    2.176.198    2.176.198    2.176.198    2.176.198    
Overige voorzieningen 2.615.117    2.905.950    2.417.139    2.757.719    2.510.863    2.547.486    2.659.790    2.663.468    
Totaal voorzieningen 5.092.467    5.082.148    4.593.337    4.933.917    4.687.061    4.723.684    4.835.988    4.839.666    

Kortlopende schulden
Crediteuren 476.765        587.425        587.425        587.425        587.425        587.425        587.425       587.425       
Ministerie van OCW -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Belastingen en premies soc verzekeringen1.544.966    1.558.701    1.558.701    1.558.701    1.558.701    1.558.701    1.558.701    1.558.701    
Schulden terzake pensioenen 447.267        513.200        513.200        513.200        513.200        513.200        513.200       513.200       
Overige kortlopende schulden 361.862        101.513        101.513        101.513        101.513        101.513        101.513       101.513       
Overlopende passiva 10.149.285  4.277.804    4.777.804    4.777.804    4.777.804    4.777.804    4.777.804    4.777.804    
Totaal kortlopende schulden 12.980.145  7.038.643    7.538.643    7.538.643    7.538.643    7.538.643    7.538.643    7.538.643    

TOTAAL PASSIVA 33.197.024  28.893.010  28.686.933  27.467.257  26.835.725  26.328.271  26.133.782 26.054.182 
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De financieringsstructuur 
Alle investeringen worden verricht uit eigen financiële middelen. 

Huisvestingsbeleid 
Zie hiervoor ook hoofdstuk 8. Gebouwen komen in aanmerking voor vervangende nieuwbouw vol-
gens een binnen het integrale huisvestingsplan vastgestelde lijst.  

De meerjaren-onderhoudsplanningen per locatie zijn begin 2018 opnieuw gemaakt en vastgesteld 
voor de komende vier jaar. Het plan was om deze medio 2020 te herijken. Door de coronacrisis zal dit 
opschuiven en pas in 2021 plaatsvinden. De eerste stappen hiervoor zijn in gang gezet.  

Ook is er duidelijkheid rondom de voorziening voor het meerjaren onderhoud. Landelijk was er dis-
cussie over de door onderwijs gebruikte methode en de richtlijnen voor jaarverslaglegging, hierover 
is begin 2021 een rapport verschenen. Met ingang van verslagjaar 2023 dient dit op uniforme wijze 
verwerkt te worden. Voor de Onderwijsgroep verandert hier niet veel. Wij gebruikten al de compo-
nentenmethode, alleen zorgen de richtlijnen er waarschijnlijk voor dat er een hoger bedrag gedo-
teerd moet worden.  

Mutaties reserves, fondsen en voorzieningen 

Het resultaat is verwerkt in de algemene reserve.  
De bestemmingsreserve publiek is met name toegenomen door het vormen van een bestemmingsre-
serve huisvesting voor Axia College, Lyceum De Amersfoortse Berg en Trivium College. Zij gaan nieuw 
bouwen en kunnen deze voorziening gebruiken voor enerzijds de eigen bijdrage en anderzijds extra 
afschrijvingen in verband met nieuwbouw.  
De voorziening groot onderhoud muteert op basis van de meerjarenonderhoudsplanning.  
 

2019 mutatie 2020
€ € €

Reserves
Algemene reserve 12.189.659       331.179             12.520.838       
Herwaarderingsreserve 45.675               10.208-               35.467               
Bestemmingsreserve publiek 3.364.335          405.020             3.769.355          
Bestemmingsreserve privaat (ouderbijdragen) 1.172.550          136.804             1.309.354          

16.772.219       862.795             17.635.014       

Personele voorzieningen
Voorziening spaarverlof 144.291             10.952               155.243             
Voorziening uitgestelde beloningen 470.412             44.934               515.346             
Voorziening langdurig zieken 261.365             4.297                  265.662             
Voorziening WW 466.546             45.857-               420.689             
Overige personele voorzieningen 833.584             150.182             983.766             

2.176.198          164.508             2.340.706          
Overige voorzieningen
Voorziening onderhoud 2.905.950          256.599             3.162.549          

5.082.148          421.107             5.503.255          



Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
Jaarstukken 2020 
 
 
 

Pagina 37 
 

Staat baten en lasten 2020-2025 

 

Toelichting hierop: 

Ontwikkeling baten en lasten 
De baten en lasten nemen in 2018 af ten opzichte van 2017 als gevolg van de overdracht van een 
aantal VSO locaties. Daarna stijgen de OCW baten weer ten gevolge van een stijging in leerlingen. 

Financiële gevolgen van ontwikkelingen in leerlingenaantallen  
Door de stijging in leerlingaantallen zullen de OCW baten stijgen.  

11.3 Interne beheersings- en controlesysteem 
Op hoofdlijnen wordt binnen de Onderwijsgroep gewerkt met onderstaande instrumenten om ri-
sico’s te beheersen en controleren: 
 

- meerjarig strategisch beleidsplan op stichtingsniveau; 
- meerjarige schoolplannen op de scholen; 
- financiële meerjarenprognoses (leerlingen, formatie, investering en, onderhoud) en meerja-

renbegroting; 
- Formatieplannen en formatiebegroting voor het komende schooljaar 
- treasurystatuut; 
- financieel kader; 
- risicoanalyse; 
- periodieke maandrapportages aan de scholen, met real time cijfers (tot op factuurniveau) en 

loonkosten; 
- viermaandsrapportages met verantwoordingsrapportages/kengetallen. 
- Handboek AO/IC 

Totaal

rekening rekening begroting begroting begroting begroting begroting begroting 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Baten
Rijksbijdragen OCW 43.701.760 46.310.843  46.665.518   47.164.469   46.960.299   47.388.962   47.699.567   48.316.665   
Overige overheidsbijdragen en subsidies 969.902       564.163        326.485        387.796        387.796        374.088        354.897        105.565        
Overige baten 2.364.481    2.748.035    1.512.545     1.667.016     1.602.000     1.593.600     1.587.500     1.568.100     

TOTALE BATEN 47.036.143 49.623.041  48.504.548   49.219.281   48.950.095   49.356.650   49.641.964   49.990.330   

Lasten
Personele lasten incl bapokosten 37.963.350 38.390.210  40.194.028   41.629.913   40.635.541   41.008.812   41.343.192   41.296.291   
Afschrijvingskosten 1.034.275    1.137.789    1.252.969     1.757.246     1.381.481     1.399.151     1.364.520     1.553.495     
Huisvestingskosten 2.063.964    2.837.416    2.972.403     2.757.261     2.773.732     3.038.732     2.588.453     2.764.250     
Overige lasten 5.537.436    5.614.891    4.302.414     4.635.117     4.544.017     4.454.032     4.652.592     4.459.572     

UITGAVEN 46.599.025 47.980.306  48.721.814   50.779.537   49.334.771   49.900.727   49.948.757   50.073.608   

437.118       1.642.735    217.266-        1.560.256-     384.676-        544.077-        306.793-        83.278-           

12.248         5.072            -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Resultaat 449.366       1.647.807    217.266-        1.560.256-     384.676-        544.077-        306.793-        83.278-           

 Saldo baten en lasten uit gewone 
    bedrijfsuitoefening 

 Saldo baten en lasten uit financiële
    bedrijfsuitoefening 
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De Onderwijsgroep is met deze beheersmaatregelen in control. Naast een risico analyse gericht op 
strategische risico’s heeft de Onderwijsgroep ook een frauderisicoanalyse met beheersmaatregelen 
om fraude of misbruik te voorkomen. Ook deze beheersmaatregelen functioneren naar behoren. Er 
hebben zich geen gevallen van fraude voorgedaan.  

11.4 Voornaamste risico’s en onzekerheden 
Risicomanagement is gericht op het beheersen van risico's die: 

• Kwaliteit onderwijs negatief beïnvloeden 
• Veiligheid medewerkers en leerlingen negatief beïnvloeden 
• Leiden tot overtreding interne en externe wet- en regelgeving 
• Bedrijfscontinuïteit en solvabiliteit bedreigen 

Medio 2019 heeft de Onderwijsgroep een nieuwe risicoanalyse gemaakt met behulp van een externe 
partij. Hierbij zijn alle categorieën risico’s aan de orde gekomen. Op basis van de kans en de impact is 
gekomen tot een top vijf risico’s die hieronder benoemd staan. Binnen het meerjaren ambitieplan 
worden acties benoemd die een aantal van deze risico’s verminderen. Echter door corona is de orga-
nisatie minder bezig geweest met strategische thema’s. Alle genoemde risico’s blijven dan ook van 
kracht.  

 

Lerarentekort  

Inzetbaarheid leraren (ziekte, burnout, etc) 
Informatiebeveiliging en AVG  

Onvoldoende kunnen waarmaken gewenste ambitie  

Te weinig synergie tussen vo-VSO  

 
Per risico zijn de specifieke aspecten van dit risico benoemd, worden de huidige en eventueel aanvul-
lende beheersmaatregelen in beeld gebracht en wordt gekeken wat meetindicatoren zijn voor be-
heersing.  

Naast deze strategische risico’s zijn ook de belangrijkste risico’s met een substantiële financiële im-
pact in kaart gebracht om te bepalen in hoeverre de vermogenspositie van de Onderwijsgroep 
Amersfoort in staat is om deze risico’s op te vangen (weerstandsvermogen).  

Met behulp van een Monte Carlo simulatie is op basis van tienduizend trekkingen de toekomst gesi-
muleerd om tot een realistisch benodigde weerstandscapaciteit te komen. Hiermee wilden we weten 
welk deel van onze reserves beschouwd moet worden als risicoreserve. In het verleden is hiervoor 
altijd tien procent van onze lumpsum aangehouden. 

Het benodigde weerstandvermogen is berekend als het bedrag dat met een kans van 90% voldoende 
is om de geïdentificeerde risico’s op te vangen. Dit bedrag is euro 6,5 miljoen. 

Naast de risicoanalyse is ook het bestaande fraudememo geupdate. Dit memo gaan meer in op de 
mogelijkheden van fraude en de beheersing daarvan van operationeel niveau.  
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11.5 Vermogenspositie 

 

De Onderwijsgroep heeft een te hoog eigen vermogen waarbij het eigen vermogen hoger is dan het 
normatieve eigen vermogen. De komende jaren staan er drie grote bouwprojecten op de planning 
die ervoor zullen zorgen dat dit zal gaan dalen. Doordat de aanschafwaarde gebouwen zal stijgen 
met een eigen bijdrage per school van 235 euro m2, naast eventuele extra wensen tijdens de bouw, 
stijgt het normatieve vermogen. De bouw zal ook extra kosten met zich meebrengen die direct in het 
resultaat verwerkt kunnen worden waardoor het resultaat de komende jaren zal dalen, en het eigen 
vermogen af zal nemen. Hierdoor zal het verschil tussen normatieve en het werkelijke eigen ver-
mogen afnemen. Scholen binnen de Onderwijsgroep met een te hoge reserve worden middels de ka-
derbrief expliciet gemaand om deze reserves te benutten.  

11.6 Advisering raad van toezicht  
De raad van toezicht geeft, zich bewust van zijn taak en rol, de bestuurder gevraagd en ongevraagd 
advies vanuit de individuele expertise van de leden. In de reguliere vergaderingen wordt een format 
gehanteerd waardoor de belangrijke onderwerpen automatisch op de agenda staan. De agenda 
wordt altijd opgesteld in overleg tussen het college van bestuur en de voorzitter van de raad van toe-
zicht. Naast het bepalen van de agenda is er ook ruimte om te sparren en van gedachten te wisselen.  

Afhankelijk van niet-voorziene voorvallen kunnen extra vergaderingen worden belegd.  

De auditcommissie van de raad van toezicht beoordeelt in een cyclus van vier maanden de resultaten 
en de begroting, de kwaliteitscommissie een maal in de zes maanden.  

De remuneratiecommissie beoordeelt jaarlijks het college van bestuur.  

rekening rekening
2019 2020

Basiswaarden
Aanschafwaarde gebouwen 6.117.257   6.344.431      
Boekwaarde overige materiële activa 4.675.521   4.525.888      
Totale baten 49.623.041 51.167.217    

Berekening 
50% van de aanschafwaarde gebouwen x factor 1,27 3.884.458   4.028.714      
Boekwaarde overige materiële activa 4.675.521   4.525.888      
5% van de totale baten 2.481.152   2.558.361      
Normatief publiek eigen vermogen 11.041.131 11.112.963    

Algemene reserve 12.189.659 12.520.838    
Herwaarderingsreserve 45.675       35.467          
Bestemmingsreserve publiek 3.364.335   3.769.355      
Totaal publiek eigen vermogen 15.599.669 16.325.660    

Percentage te hoge eigen vermogen 41% 47%
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11.7 Majeure investeringen 
In de jaren 2020 tot en met 2024 gaan de locaties VMBO Trivium College, Axia College en De Amers-
foortse Berg over tot nieuwbouw. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De kosten voor nieuw-
bouw worden sinds de doordecentralisatie door Samenfoort VO huisvesting coöperatie gedragen. De 
eigen bijdrage voor de bouw en de kosten voor inrichting zijn in de meerjarenbegroting meegeno-
men.  

Daarnaast zal het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt een grote verbouwing aan de zol-
ders doen, zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden als toetszolder bij examens.  
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12 JAARREKENING 
 

12.1 Algemeen 
Naam Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
Adres De Brand 20, Amersfoort 
Postadres:  Postbus 1771, 3800 BT Amersfoort 
Telefoon  033-4701008 
E-mail   info@onderwijsgroepamersfoort.nl 
Website www.onderwijsgroepamersfoort.nl 
KvK-nummer: 32075562 
Contactpersoon  J.P. van Oirsouw 
 
Bestuursnummer 41208 
 
Brinnummers   
20CK Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium 
20EA De Amersfoortse Berg 
20EI  Vallei College 
16OJ Axia College 
 

12.2 Grondslagen geconsolideerde jaarrekening 

Algemeen 

Grondslagen voor de consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening van de Onderwijsgroep zijn de financiële gegevens verwerkt van 
de tot de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uit-
geoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opge-
steld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Onder-
wijsgroep. 

De Stichting Service (De Amersfoortse Berg), Stichting Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium, Stich-
ting Schoolfonds (‘t-Atrium) en Stichting Vathorst zijn meegeconsolideerd omdat er sprake is van be-
leidsbepalende invloed door de Onderwijsgroep. Deze stichtingen zijn in 2020 opgeheven. Stichting 
Service en Stichting Schoolfonds waren ultimo 2020 nog bezig met de afwikkeling en zijn daarom nog 
meegenomen in de balans per 31-12-2020.  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de (geconsolideerde) jaarrekening 

De jaarrekening over 2020 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving on-
derwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 
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9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevings-
voorschriften opgenomen. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van his-
torische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verlie-
zen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is, indien noodzakelijk, gebruikgemaakt van schattingen.  

Rapporteringsvaluta 

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s.  

Financiële instrumenten 

Algemeen  

De Onderwijsgroep maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen fi-
nanciële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.  

De Onderwijsgroep handelt niet in financiële instrumenten zoals derivaten. Bij het niet nakomen 
door een tegenpartij van aan de Onderwijsgroep verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 
voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde.  

Rente- en valutarisico  

De Onderwijsgroep heeft geen leningen opgenomen, en loopt dientengevolge geen renterisico. Daar-
naast vinden er geen transacties plaats in vreemde valuta, waardoor het valutarisico nihil is 

Reële waarde  

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vor-
deringen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De 
reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel 
af van de boekwaarde. 
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs inclusief direct toereken-
bare kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levens-
duur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening hou-
dend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.  

De bestede gemeentelijke subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden 
opgenomen onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte 
economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is een voorziening gevormd. Deze voorziening is op-
genomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Het systeem van afschrijvingen is als volgt (percentages van de aanschafwaarde): 

Nieuwbouw en verbouwingen 2,5% - 10% 
Inventaris   6,67% - 33,3% 
Computers en randapparatuur 20% - 33,3% 
Leermiddelen   20% - 33,3% 
Vervoermiddelen  20% 
 

Voorraden 

De voorraden zijn opgenomen tegen aanschafwaarde, onder toepassing van de FIFO-methode (first 
in, first out). 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde, zijnde de nominale waarde.  

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Voor onderwijsinstellingen vallend onder de WVO en WEC is het toegestaan een vordering op te ne-
men op het Ministerie van OCW. Onderwijsinstellingen hebben daarmee de keuze om een vordering 
op te nemen dan wel een niet in de balans opgenomen actief. De Onderwijsgroep heeft ervoor geko-
zen om de vordering niet de waarderen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  



Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
Jaarstukken 2020 
 
 
 

Pagina 44 
 

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Li-
quide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de 
stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 

 

Voorzieningen 

Pensioenen 

De Onderwijsgroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aan-
merking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensi-
oen heeft opgebouwd bij de Onderwijsgroep.  

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De Onderwijsgroep betaalt hiervoor premies waarvan ongeveer 2/3 
door de werkgever wordt betaald en 1/3 door de werknemer.  

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat.  

Volgens de stand van ultimo 28 februari 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,5% 
(bron: website www.abp.nl).  De Onderwijsgroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvul-
lende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toe-
komstige premies. De Onderwijsgroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het 
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt be-
paald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opge-
bouwd aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen, die door een extern adviesbureau worden 
opgesteld. Indien noodzakelijk wordt er extra gedoteerd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 
van deze voorziening gebracht. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de ge-
bruiksduur van het object verlengen. Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud ultimo 
2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 

Spaarverlof  

De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 
klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen. De hoogte van de 
benodigde voorziening spaarverlof is berekend op basis van het aantal gespaarde uren, omgerekend 
naar loonkosten. 
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Uitgestelde beloningen 

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De ver-
plichting wordt bepaald, vermenigvuldigd met de blijf-kans en vervolgens contant gemaakt tegen een 
marktconforme rente . De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening ge-
bracht. 

Voorziening langdurig zieken 

Met ingang van 2016 is er een voorziening langdurig zieken opgenomen. Deze is gevormd voor werk-
nemers die langdurig ziek zijn en naar verwachting niet in staat zullen zijn hun werkzaamheden te 
hervatten. De voorziening is bepaald op persoonsniveau, waarbij per werknemer een inschatting is 
gemaakt.  

Voorziening WW 

Met ingang van 2018 is er een voorziening WW opgenomen. Deze is gevormd voor oud werknemers 
die een WW-uitkering krijgen, waarvoor de Onderwijsgroep een deel van de kosten moet betalen. De 
voorziening is bepaald per persoon, waarbij rekening is gehouden met de werkhervattingskans. 

Overige personele voorzieningen 

Hieronder is de voorziening opgenomen voor het persoonlijk budget. Deze voorziening is bepaald per 
persoon, tegen het persoonlijke uurtarief.   

Kortlopende schulden  

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlo-
pende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde, zijnde de nomi-
nale waarde van de schuld. Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd te-
gen geamortiseerde kostprijs. 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden 
zijn te plaatsen. 

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd 
onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische 
levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toe-
gerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Rijksbijdragen 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in de periode waarop de toekenningen betrek-
king hebben verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.  

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het over-
schot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verant-
woord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar 
nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende 
passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de 
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. 
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingster-
mijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schul-
den zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekom-
stige gebruiksduur, dan worden toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Overige exploitatiesubsidies 

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar 
ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Giften 

Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in de staat van baten en 
lasten.  

Personeelsbeloning 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers resp. de belastingdienst.  

Rentebaten en -lasten 

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.  

Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financierings-
activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het fi-
nanciële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
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12.3 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (na resultaatbe-
stemming)  

 

  

€ € € €
VASTE ACTIVA

1 Materiele vaste activa
Gebouwen en verbouwingen 5.259.082     5.313.468     
Inventaris en apparatuur 3.989.333     4.192.869     
1e waardering 35.467           45.675           
Leermiddelen 490.780         436.977         
Vervoermiddelen 10.308           -                      

9.784.970     9.988.989     

TOTAAL VASTE ACTIVA 9.784.970     9.988.989     

VLOTTENDE ACTIVA
2 Voorraden 119                 107                 

3 Vorderingen
Debiteuren 331.922         287.866         
Ministerie OCW 417.747         432.651         
Belastingen en sociale premies -                      20.138           
Overige vorderingen 3.074.873     2.701.310     
Totaal vorderingen 3.824.542     3.441.965     

4 Liquide middelen 17.829.621   15.461.949   

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 21.654.282   18.904.021   

TOTAAL ACTIVA 31.439.252   28.893.010   

31-12-2020 31-12-2019
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€ € € €

5 Eigen vermogen
Algemene reserve 12.520.838   12.189.659   
Herwaarderingsreserve 35.467           45.675           
Bestemmingsreserve publiek 3.769.355     3.364.335     
Bestemmingsreserve privaat 1.309.354     1.172.550     
Totaal eigen vermogen 17.635.014   16.772.219   

6 Voorzieningen
Personele voorzieningen 2.340.706     2.176.198     
Overige voorzieningen 3.162.549     2.905.950     
Totaal voorzieningen 5.503.255     5.082.148     

7 Kortlopende schulden
Crediteuren 716.157         587.425         
Ministerie van OCW -                      -                      
Belastingen en premies soc verzekeringen 1.706.088     1.558.701     
Schulden terzake pensioenen 516.088         513.200         
Overige kortlopende schulden 412.752         101.513         
Overlopende passiva 4.949.898     4.277.804     
Totaal kortlopende schulden 8.300.983     7.038.643     

TOTAAL PASSIVA 31.439.252   28.893.010   

31-12-2020 31-12-2019
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12.4 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020 

 

 

  

€ € € € € €

8 Baten
Rijksbijdragen OCW 48.440.323  46.665.518 46.310.843 
Overige overheidsbijdragen 979.607       326.485       564.163       
Overige baten 1.747.287    1.512.545   2.748.035    
Totaal baten 51.167.217 48.504.548 49.623.041 

9 Lasten 
Personele lasten 41.224.628  40.194.028 38.390.210 
Afschrijvingen 1.338.861    1.252.969   1.137.789    
Huisvestingslasten 3.173.754    2.972.403   2.837.416    
Overige materiele lasten 4.564.633    4.302.414   5.614.891    
Totaal lasten 50.301.876 48.721.814 47.980.306 

Saldo baten en lasten 865.341       217.266-       1.642.735    

10 Financiele baten 2.546-            -                    5.072            

Totaal resultaat 862.795       217.266-       1.647.807    

2020 2019Begroting 2020
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12.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020 

 

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 865.341        1.642.735    

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen 1.338.861    1.137.789    
Mutaties voorzieningen 421.107        10.319-          

2.625.309    2.770.205    
Veranderingen in werkkapitaal
- Mutatie voorraden 12-                  42                  
- Mutatie vorderingen 382.577-        1.181.797-    
- Mutatie kortlopende schulden 1.262.340    5.941.502-    

879.751        7.123.257-    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.505.060    4.353.052-    

Ontvangen interest 2.546-            5.072            

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 3.502.514    4.347.980-    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des-)investeringen materiële vaste activa 1.134.842-    3.009.079-    
(Des-)investeringen financiële vaste activa -                 -                 

1.134.842-    3.009.079-    

Mutatie liquide middelen 2.367.672    7.357.059-    

Beginstand l iquide middelen 15.461.949  22.819.008  
Mutatie l iquide middelen 2.367.672    7.357.059-    

Eindstand liquide middelen 17.829.621  15.461.949  

2020 2019
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12.6 Toelichting op de geconsolideerde balans 

 

Activa

1 Materiele vaste activa

Gebouwen Inventaris  1e 
waardering 

Leermiddelen  vervoer-
middelen 

Totaal

€ € € € € €
Aanschafwaarde
Waarde per 1-1-2020 6.117.257    8.799.017   604.680        1.085.606    -                16.606.560  
Investeringen 227.174       668.838      -                 251.678        10.572          1.158.262     
Desinvesteringen 47.066        -                 -                 -                47.066          

6.344.431    9.420.789   604.680        1.337.284    10.572          17.717.756  

Afschrijvingen
Afschrijvingen tm 2019 803.789       4.606.148   559.005        648.629        -                6.617.571     
Afschrijving 2020 281.560       848.954      10.208          197.875        264               1.338.861     
Afschrijving desinvesteringen -                23.646        -                 -                 -                23.646          

1.085.349    5.431.456   569.213        846.504        264               7.932.786     

Boekwaarde 31-12-2020
Aanschafwaarde 6.344.431    9.420.789   604.680        1.337.284    10.572          17.717.756  
Cumulatieve afschrijvingen 1.085.349    5.431.456   569.213        846.504        264               7.932.786     

5.259.082    3.989.333   35.467          490.780        10.308          9.784.970     

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2 Voorraden 119                107                

3 Vorderingen
Debiteuren 331.922        298.366        
Af: voorziening -                     10.500          

331.922        287.866        

Ministerie OCW 417.747        432.651        

Belastingen en premies soc verzekeringen -                     20.138          

Overige vorderingen
Gemeente 1.556.224    1.815.730     
Vooruitbetaald 66.166          43.977          
Overig 1.452.483    841.603        

3.074.873    2.701.310     

3.824.542    3.441.965     

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter van 1 jaar. 
In de vorderingen op de gemeente is onder andere de afrekening van de bouwkosten van het gymnasium meegenomen.

4 Liquide middelen
Banken 17.822.941  15.454.430  
Kasmiddelen 6.680            7.519             

17.829.621  15.461.949  
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Passiva

5 Eigen vermogen M  u  t  a  t  i   e  s
Overige

Stand per Resultaat mutaties Stand per
31-12-2019 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

Algemene reserves 12.189.659   331.179            -                       12.520.838   
Herwaarderingsreserve 45.675           10.208-              -                       35.467           
Bestemmingsreserve publiek 3.364.335     405.020            -                       3.769.355     
Bestemmingsreserve privaat 1.172.550     136.804            -                       1.309.354     
Totaal  eigen vermogen 16.772.219   862.795            -                       17.635.014   

Stand per Resultaat mutaties Stand per
31-12-2019 2020 2020 31-12-2020

€ € € €
Bestemmingsreserve publiek:
Personeel 300.000         -                         -                       300.000         
Huisvesting 3.008.855     418.161            -                       3.427.016     
ICT 55.480           13.141-              -                       42.339           

3.364.335     405.020            -                       3.769.355     

Bestemmingsreserve privaat 1.172.550     136.804            -                       1.309.354     

4.536.885     541.824            -                       5.078.709     

De bestemmingsreserve privaat betreft nog niet bestede ouderbijdragen.
De bestemmingsreserve pesoneel is gevormd voor de wijziging van de personeelsopbouw van Vathorst Col lege. 

6 Voorzieningen M  u  t  a  t  i   e  s
Stand per Dotaties Onttrekkingen Mutatie Stand per

31-12-2019 2020 2020 2020 31-12-2020
€ € € € €

Personele voorzieningen
Voorziening spaarverlof 144.291         13.406           2.454                -                       155.243         
Voorziening uitgestelde beloningen 470.412         99.954           55.020              -                       515.346         
Voorziening langdurig zieken 261.365         -                      -                         4.297              265.662         
Voorziening WW 466.546         -                      -                         45.857-           420.689         
Overige personele voorzieningen 833.584         -                      -                         150.182         983.766         

2.176.198      113.360         57.474              108.622         2.340.706     
Overige voorzieningen
Voorziening onderhoud 2.905.950      482.000         80.647              144.754-         3.162.549     

2.905.950      482.000         80.647              144.754-         3.162.549     

5.082.148      595.360         138.121            36.132-           5.503.255     

De herwaarderingsreserve betreft de 1e waardering welke in 2006 is gevormd voor (de voorlopers van) PRO33 en 
Axia Col lege toen de lumpsum financiering werd ingevoerd, en valt vrij  naar gelang de activa afgeschreven wordt.

De voorziening spaarverlof betreft de gespaarde, nog niet opgenomen klokuren van de werknemers die deelnemen 
aan de regeling spaarverlof.

De bes temmingsreserve huisvesting is  gevormd voor de (ver-)nieuwbouw van het JvO, Amersfoorts e Berg, Trivium 
vmbo en Axia  Col lege, a lsmede de afschri jvings lasten van de verbouwing van de locaties  Trivium Mavo en VMBO.
De bes temmingsreserve i ct i s  gevormd voor het nieuwe wifi  netwerk van Vathorst Col lege die in 2019 is  aangelegd. 
Deze bestemmings reserve va l t in de komende 5 jaar vri j tegen de a fschri jvi ngen van het wifinetwerk.
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Onder overige voorzieningen is opgenomen de gespaarde uren duurzaam personeelsbeleid.

Loopti jd Looptijd Loopti jd
< 1 jaar  1-5 jaar > 5 jaar

€ € €

Voorziening spaarverlof -                     71.933           83.310           
Voorziening uitgestelde beloningen 46.134              168.239         300.973         
Voorziening langdurig zieken 217.028            48.634           -                  
Voorziening WW 120.192            285.115         15.382           
Overige personele voorzieningen -                     -                  983.766         
Voorziening onderhoud 610.514            1.492.572      1.059.463     

993.868            2.066.493      2.442.894     

7 Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren 716.157            587.425         

Ministerie van OCW -                         -                      

Belastingen en premies soc verzekeringen 1.706.088        1.558.701     

Schulden terzake pensioenen 516.088            513.200         

Overige kortlopende schulden 412.752            101.513         

Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.234.842        1.206.012     
Overige subsidies OCW, geoormerkt 88.278              77.889           
Overige subsidies OCW, niet geoormerkt 1.707.785        1.297.823     
Gemeente 596.726            656.639         
Overige overlopende passiva 1.322.267        1.039.441     

4.949.898        4.277.804     

8.300.983        7.038.643     

De vooorziening WW is gevormd voor voormalig werknemers die een  WW uitkering ontvangen waarvoor wij (een 
deel van) de kosten dragen.

De voorziening langdurig zieken is gevormd voor werknemers die langdurig ziek zijn en naar verwachting niet in 
staat zullen zi jn hun werkzaamheden te hervatten.

De voorziening onderhoud is gevormd voor de verwachte uitgaven aan groot onderhoud, welke zi jn opgenomen in 
de meerjarenonderhoudsplanning.

De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor de jubileumuitkeringen bij 25 en 40 jaar 
dienstbetrekking. Het rentepercentage bedraag 1% per jaar en de verdiscoteringsvoet van een marktconform 
percentage. 
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12.7 Model G Subsidie OCW  
 

 
 
 
  

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk Datum De activiteiten zijn ultimo 
verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking geheel 
uitgevoerd en afgerond

verlofsubsidie/lerarenbeurs 929359-1 28-8-2018 nee
verlofsubsidie/lerarenbeurs 1007205-1 13-8-2019 ja
verlofsubsidie/lerarenbeurs 1007839-1 23-8-2019 ja
verlofsubsidie/lerarenbeurs 1007869-1 23-8-2019 ja
verlofsubsidie/lerarenbeurs 1091521-1 28-8-2020 nee
verlofsubsidie/lerarenbeurs 1091523-1 28-8-2020 nee
Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma 20EA IOP-41208-VO 10-7-2020 nee
Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma 20EI IOP-41208-VO 16-10-2020 nee
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12.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
  

 

Bankgarantie
ING bank Vago Barneveld BV Huur De Brand 20 Amersfoort € 31.971

Vordering gemeente Amersfoort

Vordering Ministerie OCW

Rechtzaak

Huurcontracten
Bedrag 

boekjaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1-5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

€ € € € €
bestuursbureau Kantoorruimte De Brand 20, Amersfoort 101.991       101.991         331.471             433.463            
Axia OB School Utrechtseweg 266, Amersfoort 113.883       113.883         455.532             28.471          597.886            
Axia OB De Linde Utrechtseweg 266, Amersfoort 66.470         66.470           38.774                105.244            
Axia OB Noodlokalen Utrechtseweg 266, Amersfoort 38.073         -                     
Axia BB Lokalen Liendertseweg 101A, Amersfoort 34.590         20.178           20.178              

-                     
Overige langlopende contracten -                     
Onderwijsgroep Konica Multifunctionals 29.094         29.094           53.339                53.339              
Onderwijsgroep Iddink Schoolboeken 1.218.606   -                     
JvO-gymnasium Beercoo Schoonmaak 110.901       64.692           64.692              
De Amersfoortse Berg CSU Cleaning Schoonmaak 195.844       33.255           33.255              
t Atrium Vos groep Schoonmaak 145.677       -                     

Mocht het JvO gymnasium het nieuwe pand terug moeten leveren aan de gemeente, dan ontstaat er een vordering van € 2 mln op de 
gemeente. Deze vordering wordt in 40 jaar afgeschreven, vanaf het jaar van oplevering, zi jnde 2019.

Voor onderwijsinstel l ingen val lend onder de WVO en WEC is het toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OCW. Onderwijsinstellingen 
hebben daarmee de keuze om een vordering op te nemen dan wel  een niet in de balans opgenomen actief. De On-derwijsgroep Amersfoort heeft ervoor geko-
zen om de vordering niet de waarderen.

De Onderwijsgroep heeft al sinds de aanbesteding een discussie met de gemeente Amersfoort over het niet toekennen van de afgesproken indexering. Na de 
gedeelteli jke ingeli jkstelling door de rechtbank begin 2019 en de weigering van de gemeente om de beschikking aan te passen is hoger beroep aangetekend 
bij de rechtbank. De inhoudel ijke behandeling was afgelopen januari. We wachten nog op de uitspraak.

De Onderwijsgroep heeft recentelijk een zaak verloren rondom een ontslag in 2019 dat door desbetreffende medewerker is aangevochtend. De 
Onderwijsgroep heeft hoger beroep ingesteld. 
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12.9 Toelichting op geconsolideerde staat van baten en lasten 
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2020 2019
€ €

8 Baten
Rijksbijdragen OCW
(Normatieve) rijksbi jdrage OCW 41.370.350   39.973.334   
Overige subsidies OCW, geoormerkt 112.025         136.789         
Overige subsidies OCW, niet geoormerkt 4.365.524     4.318.656     
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 2.592.424     1.882.064     

48.440.323   46.310.843   

Overige overheidsbijdragen
Gemeenteli jke bijdragen 942.698         562.955         
Overige 36.909           1.208             

979.607         564.163         

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 33.693           63.484           
Detachering personeel 144.910         67.705           
Ouderbi jdragen 1.026.387     2.187.568     
Overige 542.297         429.278         

1.747.287     2.748.035     

TOTAAL BATEN 51.167.217   49.623.041   

9 Lasten
Personele lasten
Brutolonen 30.422.740   28.177.322   
Sociale lasten 4.142.419     3.924.943     
Pensioenpremies 4.597.977     4.469.782     

39.163.136   36.572.047   
Af:
Ziektewet-uitkeringen 416.818-         206.667-         
Vervangingsfonds 105.113-         206.581-         
Wga eigen risicodrager 17.732-           116.995-         

38.623.473   36.041.804   

Diverse personele kosten 2.531.808     2.710.740     

Dotaties personele voorzieningen
                 jubileumuitkeringen 99.955           10.928           
                 spaarverlof 10.952           10.279           
                 Langdurig zieken 4.297             335.731-         
                 Voorziening WW 45.857-           47.810-           

69.347           362.334-         

Totaal personele lasten 41.224.628   38.390.210   

Aan het einde van het boekjaar waren er 480 fte (2019: 483 fte) in dienst.

In 2020 is er voor de ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
verantwoord. In 2019 is schooljaar 2018-2019 en augustus tot en met 
december 2019 verantwoord.
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2020 2019
€ €

Afschrijvingen 
Gebouwen 281.560         204.758         

Inventaris en apparatuur 1.057.301     933.031         
Totaal afschrijvingen 1.338.861     1.137.789     

Huisvestingslasten 
Huur 512.940         528.737         
Klein onderhoud en exploitatie 618.960         456.745         
Energie en water 590.990         519.439         
Schoonmaakkosten 1.047.982     917.605         
Heffingen 65.636           55.016           
Dotatie onderhoudsvoorziening 482.000         400.004         
Vrijval  onderhoudsvoorziening 144.754-         40.130-           

3.173.754     2.837.416     

Overige materiële lasten 
Administratie en beheerslasten 3.250.955     3.030.300     
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.313.678     2.584.591     

4.564.633     5.614.891     

TOTAAL LASTEN 50.301.876   47.980.306   

10 Financiële baten 2.546-             5.072             

RESULTAAT 862.795         1.647.807     

Kosten Accountant
Controle jaarrekening 26.444           48.397           
Andere controle werkzaamheden -                      -                      
Fiscale advisering 295                 489                 
Andere niet-controle diensten 1.724             -                      

28.463           48.886           



Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
Jaarstukken 2020 
 
 
 
 
 

Pagina 60 
 

12.10 Grondslagen enkelvoudige jaarrekening 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waar-
dering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op onder-
scheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsoli-
deerde jaarrekening. 

Segmentatie 
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de staat van baten en lasten gemaakt in de volgende 
segmenten: voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Voortgezet Onderwijs:  

- Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt  
- De Amersfoortse Berg 
- ‘t-Atrium 
- Vathorst College 
- Trivium College 

Voortgezet speciaal onderwijs 

- Axia College 
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12.11 Enkelvoudige balans 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ € € €
VASTE ACTIVA

1 Materiele vaste activa
Gebouwen en verbouwingen 5.259.082     5.313.468     
Inventaris en apparatuur 3.989.333     4.192.869     
1e waardering 35.467           45.675           
Leermiddelen 490.780         436.977         
Vervoermiddelen 10.308           -                  

9.784.970     9.988.989     

TOTAAL VASTE ACTIVA 9.784.970     9.988.989     

VLOTTENDE ACTIVA
2 Voorraden 119                 108                 

3 Vorderingen
Debiteuren 331.922         277.419         
Ministerie van OCW 417.747         432.651         
Belastingen en premies soc verzekeringen -                      20.138           
Overige vorderingen 3.074.873     2.818.988     
Totaal vorderingen 3.824.542     3.549.196     

4 Liquide middelen 17.296.369   14.488.815   

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 21.121.030   18.038.119   

TOTAAL ACTIVA 30.906.000   28.027.108   

31-12-2020 31-12-2019
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€ € € €

5 Eigen vermogen
Algemene reserve 12.520.838   12.189.659   
Herwaarderingsreserve 35.467           45.675           
Bestemmingsreserve publiek 3.769.355     3.364.335     
Bestemmingsreserve privaat 783.294         313.569         
Totaal eigen vermogen 17.108.954   15.913.238   

6 Voorzieningen
Personele voorzieningen 2.340.706     2.176.198     
Overige voorzieningen 3.162.549     2.905.950     
Totaal voorzieningen 5.503.255     5.082.148     

7 Kortlopende schulden
Crediteuren 716.157         586.573         
Ministerie van OCW -                      -                      
Belastingen en premies soc verzekeringen 1.706.088     1.558.701     
Schulden terzake pensioenen 516.088         513.200         
Overige kortlopende schulden 405.481         95.442           
Overlopende passiva 4.949.977     4.277.806     
Totaal kortlopende schulden 8.293.791     7.031.722     

TOTAAL PASSIVA 30.906.000   28.027.108   

31-12-2020 31-12-2019
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12.12 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2020 
 

 

  

€ € € € € €

8 Baten
Rijksbi jdragen OCW 48.440.323  46.665.518  46.310.843  
Overige overheidsbi jdragen 979.607       326.485        564.163        
Overige baten 2.074.247    1.512.545    1.356.696    
Totaal baten 51.494.177 48.504.548  48.231.702  

9 Lasten 
Personele lasten 41.224.628  40.194.028  38.390.160  
Afschrijvingen 1.338.861    1.252.969    1.136.767    
Huisvestingslasten 3.173.754    2.972.403    2.837.416    
Overige materiele lasten 4.558.507    4.302.414    4.249.627    
Totaal lasten 50.295.750 48.721.814  46.613.970  

Saldo baten en lasten 1.198.427    217.266-        1.617.732    

10 Financiele baten 2.711-            -                     4.826            

Totaal resultaat 1.195.716    217.266-        1.622.558    

2020 Begroting 2020 2019
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12.13 Toelichting enkelvoudige balans  

 

Activa

1 Materiele vaste activa
Gebouwen Inventaris  1e 

waardering 
Leermiddelen  vervoer-

middelen 
Totaal

€ € € € € €
Aanschafwaarde
Waarde per 1-1-2020 6.117.257    8.799.017   604.680        1.085.606    -                16.606.560  
Investeringen 227.174       668.838      -                 251.678        10.572          1.158.262    
Desinvesteringen 47.066        -                 -                 -                47.066          

6.344.431    9.420.789   604.680        1.337.284    10.572          17.717.756  

Afschrijvingen
Afschrijvingen tm 2019 803.789       4.606.148   559.005        648.629        -                6.617.571    
Afschrijving 2020 281.560       848.954      10.208          197.875        264               1.338.861    
Afschrijving desinvesteringen -                23.646        -                 -                 -                23.646          

1.085.349    5.431.456   569.213        846.504        264               7.932.786    

Boekwaarde 31-12-2020
Aanschafwaarde 6.344.431    9.420.789   604.680        1.337.284    10.572          17.717.756  
Cumulatieve afschrijvingen 1.085.349    5.431.456   569.213        846.504        264               7.932.786    

5.259.082    3.989.333   35.467          490.780        10.308          9.784.970    

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2 Voorraden 119                108                

3 Vorderingen
Debiteuren 331.922        287.919        
Af: voorziening -                     10.500          

331.922        277.419        

Ministerie van OCW 417.747        432.651        

Belastingen en premies soc verzekeringen -                     20.138          

Overige vorderingen
Gemeente 1.556.224    1.815.730    
Vooruitbetaald 66.166          43.977          
Rekeningen-courant Stichtingen -                     118.026        
Overig 1.452.483    841.255        

3.074.873    2.818.988    

3.824.542    3.549.196    

4 Liquide middelen
Banken 17.289.689  14.481.296  
Kasmiddelen 6.680            7.519            

17.296.369  14.488.815  
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Passiva

5 Eigen vermogen M  u  t  a  t  i   e  s
Overige

Stand per Resultaat mutaties Stand per
31-12-2019 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

Algemene reserves 12.189.659   331.179            -                       12.520.838   
Herwaarderingsreserve 45.675           10.208-              -                       35.467           
Bestemmingsreserve publiek 3.364.335     405.020            -                       3.769.355     
Bestemmingsreserve privaat 313.569         469.725            -                       783.294         
Totaal  eigen vermogen 15.913.238   1.195.716        -                       17.108.954   

Bestemmingsreserve publiek:
Personeel 300.000         -                         -                       300.000         
Huisvesting 3.008.855     418.161            -                       3.427.016     
ICT 55.480           13.141-              -                       42.339           

3.364.335     405.020            -                       3.769.355     

Bestemmingsreserve privaat 313.569         469.725            -                       783.294         

3.677.904     874.745            -                       4.552.649     

Eigen vermogen enkelvoudig 15.913.238   1.195.716        -                       17.108.954   
Bestemmingsreserve priva at gecons ol ideerde stichtingen 858.981         332.921-            -                       526.060         
Eigen vermogen geconsol ideerd 16.772.219   862.795            -                       17.635.014   

6 Voorzieningen M  u  t  a  t  i   e  s
Stand per Dotaties Onttrekkingen Mutatie Stand per

31-12-2019 2020 2020 2020 31-12-2020
€ € € € €

Personele voorzieningen
Voorziening spaarverlof 144.291         13.406           2.454                -                       155.243         
Voorziening uitgestelde beloningen 470.412         99.954           55.020              -                       515.346         
Voorziening langdurig zieken 261.365         -                      -                         4.297              265.662         
Voorziening WW 466.546         -                      -                         45.857-           420.689         
Overige personele voorzieningen 833.584         -                      -                         150.182         983.766         

2.176.198      113.360         57.474              108.622         2.340.706     
Overige voorzieningen
Voorziening onderhoud 2.905.950      482.000         80.647              144.754-         3.162.549     

2.905.950      482.000         80.647              144.754-         3.162.549     

5.082.148      595.360         138.121            36.132-           5.503.255     
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Loopti jd Looptijd Loopti jd
< 1 jaar  1-5 jaar > 5 jaar

€ € €

Voorziening spaarverlof -                     71.933           83.310           
Voorziening uitgestelde beloningen 46.134              168.239         300.973         
Voorziening langdurig zieken 217.028            48.634           -                  
Voorziening WW 120.192            285.115         15.382           
Overige personele voorzieningen -                     -                  983.766         
Voorziening onderhoud 610.514            1.492.572      1.059.463     

993.868            2.066.493      2.442.894     

7 Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren 716.157            586.573         

Ministerie van OCW -                         -                      

Belastingen en premies soc verzekeringen 1.706.088        1.558.701     

Schulden terzake pensioenen 516.088            513.200         

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 405.481            95.442           

Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.234.842        1.206.012     
Rekeningen-courant Stichtingen 80                      -                      
Overige subsidies OCW, geoormerkt 88.278              77.889           
Overige subsidies OCW, niet geoormerkt 1.707.785        1.297.823     
Gemeente 596.726            656.639         
Overige overlopende passiva 1.322.266        1.039.443     

4.949.977        4.277.806     

8.293.791        7.031.722     
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12.14 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 

 

2020 2019
€ €

8 Baten
Rijksbijdragen OCW
(Normatieve) rijksbi jdrage OCW 41.370.350   39.973.334   
Overige subsidies OCW, geoormerkt 112.025         136.789         
Overige subsidies OCW, niet geoormerkt 4.365.524     4.318.656     
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 2.592.424     1.882.064     

48.440.323   46.310.843   

Overige overheidsbijdragen
Gemeenteli jke bijdragen 942.698         562.955         
Overige 36.909           1.208             

979.607         564.163         

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 33.693           63.484           
Detachering personeel 144.910         67.705           
Ouderbi jdrage 1.353.347     806.430         
Overige 542.297         419.077         

2.074.247     1.356.696     

TOTAAL BATEN 51.494.177   48.231.702   

9 Lasten
Personele lasten
Brutolonen 30.422.740   28.177.322   
Sociale lasten 4.142.419     3.924.943     
Pensioenpremies 4.597.977     4.469.782     

39.163.136   36.572.047   
Af:
Ziektewet-uitkeringen 416.818-         206.667-         
Vervangingsfonds 105.113-         206.581-         
Wga eigen risicodrager 17.732-           116.995-         

38.623.473   36.041.804   

Diverse personele kosten 2.531.808     2.710.690     

Dotaties personele voorzieningen
                 jubileumuitkeringen 99.955           10.928           
                 spaarverlof 10.952           10.279           
                 Langdurig zieken 4.297             335.731-         
                 Voorziening WW 45.857-           47.810-           

69.347           362.334-         

Totaal personele lasten 41.224.628   38.390.160   

Aan het einde van het boekjaar waren er 480 fte (2018: 483 fte) in dienst.
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2020 2019
€ €

Afschrijvingen 
Gebouwen en verbouwingen 281.560         204.758         
Inventaris en apparatuur 1.057.301     932.009         
Totaal afschrijvingen 1.338.861     1.136.767     

Huisvestingslasten 
Huur 512.940         528.737         
Klein onderhoud en exploitatie 618.960         456.745         
Energie en water 590.990         519.439         
Schoonmaakkosten 1.047.982     917.605         
Heffingen 65.636           55.016           
Dotatie onderhoudsvoorziening 482.000         400.004         
Vrijval  onderhoudsvoorziening 144.754-         40.130-           

3.173.754     2.837.416     

Overige materiële lasten 
Administratie en beheerslasten 3.250.590     3.026.125     
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.307.917     1.223.502     

4.558.507     4.249.627     

TOTAAL LASTEN 50.295.750   46.613.970   

10 Financiële baten 2.711-             4.826             

RESULTAAT 1.195.716     1.622.558     

Kosten Accountant
Controle jaarrekening 26.444           48.397           
Andere controle werkzaamheden -                      -                      
Fiscale advisering 295                 489                 
Andere niet-controle diensten 1.724             -                      

28.463           48.886           
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12.15 Enkelvoudige segmentatie 

 

 

 

 

€ € € € € €

ACTIVA

1 Materiéle vaste activa 9.080.790     704.180        9.784.970    

Totaal vaste activa 9.080.790    704.180        9.784.970    

Vlotende activa

2 Voorraden 119                 -                     119                

3 Vorderingen 3.065.333     1.122.332    4.187.665    

4 Liquide middelen 17.285.902   10.467          17.296.369  

Totaal vlottende activa 20.351.354  1.132.799    21.484.153  

29.432.144  1.836.979    31.269.123  

PASSIVA

5 Eigen vermogen 16.661.996  446.958        17.108.954  

6 Voorzieningen 4.491.936    1.011.319    5.503.255    

7 Kortlopende schulden 8.278.212    378.702        8.656.914    

Totaal passiva 29.432.144  1.836.979    31.269.123  

VO 2020 (V)SO 2020 Totaal

€ € € € € €

7 Baten

Rijksbijdragen OCW 41.085.220   7.355.103    48.440.323  

Overige overheidsbijdragen 624.416         355.191        979.607        

Overige baten 1.865.519     208.728        2.074.247    

Totaal baten 43.575.155  7.919.022    51.494.177  

8 Lasten 

Personele lasten 34.244.018   6.980.610    41.224.628  

Afschri jvingen 1.142.835     196.026        1.338.861    

Huisvestingslasten 2.470.218     703.536        3.173.754    

Overige materiele lasten 4.217.783     340.724        4.558.507    

Totaal lasten 42.074.854  8.220.896    50.295.750  

Saldo baten en lasten 1.500.301    301.874-        1.198.427    

9 Financiele baten 2.711-            -                     2.711-            

Totaal resultaat 1.497.590    301.874-        1.195.716    

VO 2020 (V)SO 2020 Totaal
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de cijfers per 31 december 2019.  

12.16  Bestemming van het resultaat 2020 
De jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de raad van toezicht op 24 juni 2020. 
De raad van toezicht heeft de hieronder vermelde resultaatverdeling goedgekeurd: 

 

2020
€

Algemene reserve
VO Voortgezet onderwijs 619.994           
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs 288.815-           

331.179           

Herwaarderingsreserve
VO Voortgezet onderwijs 489-                   
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs 9.719-                

10.208-              

Bapo reserve
VO Voortgezet onderwijs -                         
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs -                         

-                         

Personeel
VO Voortgezet onderwijs -                         
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs -                         

-                         

Huisvesting
VO Voortgezet onderwijs 418.161           
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs -                         

418.161           

ICT
VO Voortgezet onderwijs 13.141-              
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs -                         

13.141-              

Private reserves
VO Voortgezet onderwijs 140.143           
VSO Voortgezet (speciaal) onderwijs 3.339-                

136.804           

862.795           
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12 Overige gegevens 

 

Controle verklaring onafhankelijke accountant 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring 
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Ondertekening door bestuur  

Ondertekening door bestuur  
Datum 23 juni 2021 

 

 

K. de Boer 
Voorzitter college van bestuur  
    
  

 
I.J.G. Vogelzangs 
Lid college van bestuur 
 

Ondertekening door raad van toezicht  

Naam handtekening 
De heer K. de Leest 
 
 
 
 

 

De heer J.W. Gunning   
 
 
 
 

Mevrouw J.E. Fijnvandraat  
 
 
 
 

De heer J.A. van den Born   
 
 
 
 

De heer D. Lodewijk 
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Bijlage 1 Model E: Verbonden partijen 
 

 

  

Statutaire Eigen Art 2:
Juridische zetel Activiteiten vermogen Resultaat Omzet 403 BW Deelname Consol idatie

Naam vorm 31-12-2020 2020 2020
€ € €

Stichting JvO Stichting Amersfoort *) -                141.037-       -                  nee 0% ja
Stichting Service Stichting Amersfoort *) 508.250       270-               -                  nee 0% ja
Stichting Schoolfonds 't Atrium Stichting Amersfoort *) 17.811          150.381-       -                  nee 0% ja
Stichting Vathorst Stichting Amersfoort *) -                36.067-         -                  nee 0% ja

Overige
SWV Eemland Stichting Amersfoort **)
Coöperatie Samenfoort Coöperatie Amersfoort ***)

*) Activiteiten:

In deze vier stichtingen heeft de Onderwijsgroep Amersfoort overwegende zeggenschap.

**) Activiteiten: Voor de activiteiten van het samenwerkingsverband wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
In het samenwerkingsverband heeft de Onderwijsgroep Amersfoort geen overwegende zeggenschap.

***) Deze coöperatie is opgericht in verband met de doordecentralisatie huisvesting. 
De Onderwijsgroep Amersfoort heeft geen overwegende zeggeschap in de coöperatie.

In deze stichtingen kwamen de ouderbijdragen binnen. Met ingang van schooljaar 2019-2020 worden 
de ouderbi jdragen geïnd door de onderwijsgroep. Per 31-12-2020 zijn alle stichtingen opgeheven. 
Stichting Service en Stichting Schoolfonds 't Atrium waren per balansdatum nog bezig met de 
afwikkeling. De stichtingen bezitten geen onroerende zaken.
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Bijlage 2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
De WNT is van toepassing op Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Het voor de onderwijsgroep toe-
passelijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 170.000, zijnde klasse E. 

De Onderwijsgroep heeft geen niet-topfunctionarissen in dienst met een bezoldiging boven de WNT.  

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
1a Leidinggevende topfunctionarissen

K. de Boer I.J.G. Vogelzangs

Gegevens 2020

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling 2020 0101-3112 0101-3112

Omvang dienstbetrekking 1 1

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 143.132                     136.718                     

Beloning betaalbaar op termijn 20.922                        20.844                        

164.054                     157.562                     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 170.000                    170.000                    

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -                                 -                                 

Totale bezoldiging 164.054                      157.562                      

nvt nvt

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Gegevens 2019

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling 2019 0101-3112 0101-3112

Omvang dienstbetrekking 1 1

Dienstbetrekking ja ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 141.401                     139.991                     

Beloning betaalbaar op termijn 20.226                        19.986                        

161.627                     159.977                     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 164.000                    164.000                    

Totale bezoldiging 2019 161.627                      159.977                      

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan



Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 
Jaarstukken 2020 
 
 
 

Pagina 75 
 

 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
1c Toezichthoudende topfunctionarissen

B. van Haaren-
Van Duijn K. de Leest J.W. Gunning J.E. Fijn Van Draat A. van den Born M. Haak-Griffioen

Gegevens 2020

Functiegegevens Voorzitter RvT Plv voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde functievervulling 
2020 0101-3112 0101-3112 0101 - 3112 0101-3112 0101-3112

Bezoldiging

Bezoldiging 14.912                        9.998                           9.998                           9.998                           9.998                           -                                       
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 25.500                       17.000                       17.000                       17.000                       17.000                       -                                      

-/- onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                       

Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Toelichting op vordering wegens 
onverschuldigde betaling nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2019

Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT Plv voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling 
2019 0101-3112 0109-3112 0101 - 3112 0101-3112 0101-3112

Bezoldiging

Totale bezoldiging 14.660                        9.574                           9.710                           9.710                           -                                 1.005                                 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 24.600                       16.400                       16.400                       16.400                       -                                16.400                             
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Bijlage 3 Nevenfuncties raad van toezicht en college van bestuur  
In onderstaande tabellen staan de nevenfuncties van de raad van toezicht en het college van 
bestuur.  

Nevenfuncties raad van toezicht 

Naam Rol/aandachtsgebied Functie/Nevenfuncties 
De heer K. de Leest (1959) Vice-voorzitter (per 1-1-2021 

voorzitter) 
Benoemd per 1-9-2017 
Voorzitter kwaliteitscommissie 
(per 1-1-21 lid kwaliteitscom-
missie) lid remuneratiecom-
missie 

 Voorzitter college van be-
stuur SVO Vakopleiding 
Food 

De heer J.W. Gunning (1949) Lid 
Lid auditcommissie (tot 12-2-
21) 
Benoemd 1-7-2014 
(per 1-1-21 lid remuneratie-
commissie) 
 

 Bestuurslid Fulbright Com-
mission The Netherlands 

 Voorzitter Stichting Leer-
stoel Zeegeschiedenis 

 Bestuurslid Vechtplassen-
commissie en voorzitter 
Stichting Vrienden van de 
Vecht 

 Lid KNAW 
 Voorzitter Stichting W.D. 

Gunning 
 Voorzitter Raad van Advies, 

Tinbergen Instituut 
Mevrouw J.E. Fijn van Draat 
(1967) 

Lid 
Voorzitter auditcommissie  
Benoemd per 1-9-2016 

 Lid Raad van Bestuur Fle-
voziekenhuis 

 Bestuurder Flevozorg bv 
 Lid raad van toezicht  

KwadrantGroep 
 Lid RvT Trimbos-instituut 

(per 15 februari 2021)  
De heer J.A. van den Born Lid kwaliteitscommissie (per 1-

1-21 voorzitter kwaliteitscom-
missie) 

 Algemeen Directeur ROM 
Regio Utrecht 

 Hoogleraar Tilburg Univer-
sity 

 Raad van Advies Kunsten-
bond 

De heer D. Lodewijk Benoemd per 12-2-2021 
Lid auditommissie 

  
 

Mevrouw B. van Haaren-van 
Duijn (1964) 

Voorzitter 
Voorzitter renumeratiecom-
missie 

        BQLR “be clear”: Eigenaar 
investment company 

        Voorzitter RvC Luxexcel 
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Voorzitter tot en met  
31-12-2020 
 
 

Benoemd per 1-9-2016 
Afgetreden per 1-1-2021 

        Voorzitter raad van toezicht 
Bimhuis 

 Voorzitter RvC Flexidao  

 

 

Nevenfuncties college van bestuur 

 
De heer K. de Boer (1957)  Voorzitter college van bestuur  

(vanaf 1-3-2011)  
  

• Voorzitter Stichting 
Ondertussen Onderweg 

• Lid bestuur VVE  
Liendertseweg 

• Lid Bestuur Stichting SWV 
V(S)O Eemland 

• Bestuurslid  Stichting her-
ontwerp funderend onder-
wijs (per 13 maart 2020)  

Mevr. I.J.G. Vogelzangs (1971)  Lid college van bestuur (vanaf 1-
11-2015)  
   

• Lid raad van commissaris-
sen WBO wonen (tot en 
met 31-12-2021)  

• bestuurslid Samenfoort PO 
Huisvestingscoöperatie 
Amersfoort U.A. en  
Samenfoort VO Huisves-
tingscoöperatie Amers-
foort U.A.  

• Lid RvT Kinderopvang 
KION  

• lid RvT Hogeschool Iselinge 
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Bijlage 4 Afkortingen 
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
FIV  Financiële Informatie Voorziening 
FTE Fulltime-equivalent 
GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
HR Human Resource 
LKC Landelijk Klachten Commissie Onderwijs 
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 
MT Management Team 
NPO Nationaal Programma Onderwijs 
OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
OOP Onderwijsondersteunend personeel 
OP Onderwijzend personeel 
PO Primair onderwijs 
PRO Praktijkonderwijs 
SE-CE School Examen – Centraal Examen 
SWV Samenwerkingsverband 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 
VO Voortgezet onderwijs 
VSO Voortgezet speciaal onderwijs 

VTOI Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellin-
gen  

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  
WEC Wet op de expertisecentra  
WNT Wet Normering Topinkomen  

 


