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Voorwoord 
 

 

In het jaar 2014 is hard gewerkt aan het verbeteren van de onderwijsresultaten van de 

CSG. Deze lijn is in 2015 en het eerste deel van 2016 voortgezet. De voorinzage van 

de opbrengstenkaarten 2016 laten een bestendige koers zien: alle vestigingen scoren 

bij alle onderwijssoorten voldoende. 

 

Begin 2015 werd ook het nieuwe schoolplan vastgesteld. Een richtinggevend document  

waarin de CSG een zevental ambities geformuleerd heeft die op alle vestigingen 

worden uitgewerkt, rekening houdend met de specifieke doelgroep leerlingen van de 

vestigingen. De ruimte en het elan om hieraan vorm te geven werden echter wat 

getemperd. 

 

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de financiële gezondmaking van de school. 

Structureel werd er aanzienlijk meer uitgegeven dan dat er binnen kwam. Om die reden 

werd tot een reorganisatie overgegaan inclusief sociaal beleid met als doel om een 

structurele personele reductie te realiseren in leidinggevende en ondersteunende 

functies. Docenten werden efficiënt op hun primaire taak ingezet: de lessen. De 

positieve effecten van deze maatregelen worden zichtbaar in het financieel 

bestuursverslag. 

 

In 2016 zal dit beleid worden voortgezet: we zijn op de goede weg maar we zijn er nog 

niet. 

 

In de jaren daarna zal, met de onderwijskwaliteit op orde en de bedrijfsvoering op orde, 

in toenemende mate de ruimte ontstaan om onderwijskundig beleid te voeren. Vanuit 

het perspectief van leerlingen en inspectie betekent dat dat de CSG in 2019 een school 

is die haar maatschappelijke opdracht ten volle waar maakt: het beste onderwijs voor 

leerlingen uit de volle breedte van het voortgezet onderwijs. 

 

 

Nol Benders 

directeur/bestuurder CSG/SCOG  
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Gegevens organisatie 
 

Naam:   Stichting Christelijk Onderwijs Groningen 

KvK-nummer:  40026490 

Bezoekadres:  Eenrumermaar 4, 9735 AD  Groningen 

Postadres:  Postbus 9475, 9743 BG  Groningen 

Telefoonnummer:  050-5742766 

Emailadres:  bestuur@csg.nl 

Website:   www.csg.nl  

 

Directeur/bestuurder: drs. A.L.M. Benders 

 

Raad van Toezicht: Ir. H.J. Wolters (voorzitter) 

   A.J. Bennink 

   W.J. Molema 

   Drs. A.M. Nauta (secretaris) 

   Mr. J.F.H. Terpstra 

   Drs. G. Vels 

 

Doelstelling:   

 

De stichting heeft tot doel het geven van voortgezet onderwijs op christelijke grondslag 

in Groningen en omgeving. 

 

Governance: 

De SCOG hanteert de code voor Goed Onderwijs, Goed Onderwijsbestuur en is door 

de Raad van Toezicht in 2012 aanvaard. In het verslagjaar 2015 hebben er zich geen 

zaken voorgedaan die afwijken van de code. 

    

 

  

mailto:bestuur@csg.nl
http://www.csg.nl/
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1. Waar staan we voor?  
 

1.1 Visie op onderwijs en leren  

 

De CSG heeft als belangrijkste taak het verzorgen van waarde(n)vol onderwijs en 

begeleiding van leerlingen. Het onderwijs is kwalitatief sterk en aantrekkelijk voor 

leerlingen. Leerlingen leren hun talenten maximaal te benutten en ontdekken waar zij 

goed en minder goed in zijn. De school daagt leerlingen uit, leert leerlingen 

verantwoordelijkheid te dragen en ze bewust te maken van hun maatschappelijke 

opdracht. 

 

De CSG kiest hiermee voor goed en aantrekkelijk onderwijs op basis van christelijke 

waarden. Naast een sterk inhoudelijk onderwijsaanbod wordt er gekozen voor de 

vorming van jonge mensen, die zichzelf leren ontdekken, daarbij hun eigen keuzes 

gaan maken en in de toekomst meer en meer verantwoordelijkheid zullen dragen in en 

voor onze maatschappij.  

 

Dit zijn de heldere en ambitieuze uitgangspunten voor de inrichting van onze school 

gebaseerd op een onderwijstheorie en een leertheorie. Daarmee benadrukt de CSG 

de toegevoegde waarde van de school en de leraren die onderwijs aan leerlingen 

verzorgen. De functies en domeinen die dit onderwijs beslaan zijn: kwalificatie, 

socialisatie en subjectwording. We gebruiken de domeinen zoals geformuleerd door 

hoogleraar pedagogiek Biesta. 

 

Kwalificatie: het aanleren van kennis, vaardigheden en begrip en het bijbrengen van 

vaardigheden om te kunnen oordelen en onderscheiden. Binnen dit domein worden 

leerlingen gekwalificeerd om dingen te doen, van het heel specifieke, bijvoorbeeld in 

het beroepsonderwijs, tot het heel algemene, bijvoorbeeld in het algemeen vormend 

onderwijs.  

 

Socialisatie: de communicatie van tradities, manieren van doen en manieren van zijn. 

Deels is het onderwijs actief en expliciet ingericht om kinderen en jongeren op te nemen 

in bestaande tradities en praktijken en voor een ander deel is dat impliciet: bijvoorbeeld 

door de voorbeeldfunctie van de leraar en de aangeboden leerstof die zelf in een 

bepaalde traditie staat.  

 

Subjectwording: onderwijs heeft een impact op de persoon, met een meer filosofische 

term, het subject en diens kwaliteiten. Bij subjectwording gaat het niet om invoegen 

van “nieuwkomers” in de bestaande orde, maar om manieren van subject-zijn die te 

maken hebben met zelfstandigheid, kritisch vermogen en kritische distantie en 

kwaliteiten zoals aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid.  

 

Visie op leren 

Onze visie op leren is niet gekoppeld aan een specifieke leertheorie. Hoe de leerstof 

wordt aangeboden en verwerkt door leerlingen is afhankelijk van de context, de 

leerinhouden die aan de orde zijn en behoeften van de leerlingen. De leraar heeft de 

professionele ruimte en daarmee tevens de professionele verantwoordelijkheid om te 
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kiezen voor de wijze waarop leerlingen met de leerstof aan de gang gaan. Daarbij wordt 

nadrukkelijk rekening gehouden met de actieve rol van de leerling in het eigen 

leerproces.  

 

Om onze onderwijsambities waar te maken is het belangrijk dat schoolbreed het 

gesprek  over leren wordt gevoerd. Leraren vergroten daardoor hun professionele 

bagage om passende keuzes te maken om het leren van leerlingen en medewerkers 

te ondersteunen en bevorderen.  

 

 

1.2 Ambities 

 

De CSG heeft zes ambities geformuleerd. Deze ambities geven weer wat de school 

wil toevoegen aan de leerlingen, of het nu op het gebied van de kwalificatie, de 

socialisatie of de subjectwording is. Daarnaast voegen we een zevende ambitie toe.  

Dat is de ambitie die door de leerling zelf wordt ingevuld. Uitgangspunt daarbij is dat 

elke leerling er mag zijn, zonder enige van bovenaf opgelegde ambitie door anderen.  

 

Deze ambities worden per vestiging geconcretiseerd, gekoppeld aan de doelgroep 

leerlingen. De vestiging stelt in haar jaarplan vast op welke wijze concrete resultaten 

op deze ambities worden gerealiseerd, zie 2.1.7 
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1.3. Organogram 

 

In 2015 zijn drie nieuwe vestigingsdirecteuren benoemd. De directeur van de 

vestigingen Kluiverboom en Rehoboth, dhr. W.J.T. Dusseldorp nam de functie op zich 

van Controller verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de CSG (inmiddels 

directeur bedrijfsvoering). Dhr. D. Wilbrink werd benoemd tot vestigingsdirecteur CSG 

Rehoboth. Bij de vestigingen CSG Kluiverboom en CSG Diamantlaan werden 

teamleiders benoemd tot vestigingsdirecteur ad interim, respectievelijk dhr.  

H. Lammerts en dhr. A.A. van Essen. 

 

Organogram SCOG / CSG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medezeggenschapsraad 

 

Bestuursbureau 
 

directeur 
bedrijfsvoering 

dhr. W.J.T. 
Dusseldorp 

 

Deelraad  

SCOG 
directeur/bestuurder 
dhr. A.L.M. Benders 

CSG 
Augustinus  

 
vestigings-
directeur  
dhr .R.P 
Tulner 

 

 

CSG 
Rehoboth 

 
vestigings-
directeur 
dhr. D. 
Wilbrink 

CSG 
Wessel 

Gansfort  
vestigings- 
directeur 
dhr .J.B. 

Westerhof 

CSG 
Kluiverboom 

 
vestigings-

directeur a.i. 
dhr. H. 

Lammerts 

Raad van Toezicht 

Deelraad  Deelraad  Deelraad Deelraad  Deelraad  

CSG 
Winsum 

 
vestigings- 
directeur 
dhr .J.M. 
Kloezen 

CSG 
Diamantlaan  

 
vestigings-

directeur a.i. 
dhr . A. A. van 

Essen 
 

 

 

 



  

 
10 Jaarverslag en jaarrekening 2015 

2. Verantwoording directeur/bestuurder 
 

2.1 Organisatie 

 

2.1.1  Reorganisatie 

 

Halverwege 2015 werd een reorganisatieplan vastgesteld. Reden daarvoor was een 

onbalans tussen inkomsten en uitgaven binnen de CSG. Aan de personele kant was 

er in de afgelopen jaren te weinig rekening gehouden met een afnemend 

leerlingenaantal. Het afnemend leerlingenaantal en daarmee samenhangend 

afnemende inkomsten was niet omgezet in een reductie van de functiecategorieën 

directie en OOP. Daarnaast was er onvoldoende zicht gehouden op de efficiënte inzet 

van OP. Om richting te geven aan de reductie van personeel werden  

benchmarkgetallen gebruikt: Directie 5%, OOP 16% en OP 79%. De reductie in directie 

is zowel centraal als op de vestigingen gerealiseerd. De reductie op het bestuursbureau 

is gerealiseerd door het vertrek van de medewerker kwaliteitszorg, de verzuimcoach, 

de HRM adviseur opleidingen, de medewerker communicatie en PR, en een 

medewerker financiën. Bij de reorganisatie is vooral gelet op het inzetten op het 

primaire proces en het afslanken van inzet in secundaire processen.  

Voor het bevorderen van vrijwillige mobiliteit is sociaal beleid gevoerd, zie 2.3. 

Voor het (her)bezetten van vacatures in directie en OOP wordt in eerste instantie 

gekeken naar eigen personeel. In geval geen geschikt eigen personeel voorhanden 

was is extern personeel uitsluitend een tijdelijke functie aangeboden. 

Naast de personele reductie is ook naar de materiele reductie gekeken. Behoudens 

uitstel van investeringen was hier de marge klein. Die kan substantiëler worden bij 

reductie van het aantal vestigingen van de CSG. 

 

 

2.1.2  Strategische positie in de regio  

 

Demografische ontwikkeling 

De stad Groningen heeft een gunstige demografische ontwikkeling van 9,5% groei in 

de basisgeneratie tot 2030. Daaruit kunnen we met vier vestigingen putten. Buiten 

Groningen is er sprake van krimp. In Hoogezand met 17 % en in Winsum met 38 %. 

De vestigingen in de stad betrekken een groot deel van hun leerlingen uit omliggende 

gemeenten.  

 

Daling leerlingenaantal 

Rekening houdend met bovenstaande verwachten we een daling van het 

leerlingenaantal met ongeveer 2%. Op 1 oktober 2015 was de daling groter dan 

verwacht en stonden er exclusief vavo 3075 leerlingen ingeschreven bij de CSG. In de 

toekomst streeft CSG naar stabilisatie rond 3.000 leerlingen. Daarvoor zal in de 

gemeente Groningen een toename van het marktaandeel nodig zijn. De aanmeldingen 

voor 2016 laten overigens een verbetering zien. Als de prognoses rondom 

(gediplomeerde) uitstroom kloppen zal er minstens sprake zijn van stabilisatie. 
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Concurrentiepositie 

De CSG is succesvol in het verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Dat maakt haar 

concurrentiepositie op den duur sterker. Het versterken van de profilering van de 

vestigingen en het ‘uitventen’ van de onderwijsopbrengsten zijn prima pijlers om de 

bovengenoemde omvang vast te houden. Tegelijkertijd zal vanuit oogpunt van 

bedrijfsvoering en kosten gekeken moeten worden naar het aantal vestigingen van de 

CSG.  

 

Herschikking onderwijsaanbod 

Het bedrijven van zes vestigingen (inclusief bestuursbureau zeven) is een kostbare 

zaak bij een schaal van 3.000 leerlingen. Reductie van het aantal vestigingen is 

gewenst. Het feit dat de te nemen besluiten invloed hebben op de concurrentiepositie 

en het voedingsgebied maakt dat tot een complexe materie. Niettemin zullen in 2016 

daarin keuzes worden gemaakt. In 2015 is een grondige inventarisatie gemaakt van de 

ontwikkelingen in leerlingaantallen en de daarmee samenhangende keuzes in het 

onderwijsaanbod. In Winsum en Hoogezand zijn al gesprekken gevoerd over 

samenwerking met andere besturen ter plaatse. Het overeind houden van een breed 

onderwijsaanbod dat in kwalitatief opzicht en vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering 

gezond is maakt samenwerken tot de te verkiezen strategie in de Ommelanden. 

In de stad is er als gevolg van de gunstige demografische ontwikkeling meer ruimte om 

keuzes te laten aan leerlingen en ouders. Dat betekent dat de stadse vestigingen zich 

in toenemende mate dienen te onderscheiden op basis van identiteit, onderwijskundige 

inrichting en pedagogisch klimaat.  

 

Samenwerking vo-mbo 

In het kader van de samenwerking met mbo zijn verkennende gesprekken gevoerd met 

beide instellingen ter plaatse. Zowel vanuit CSG Diamantlaan als vanuit CSG 

Kluiverboom lopen inmiddels samenwerkingsprojecten in drie sectoren: techniek, zorg 

en welzijn, economie en ondernemen. De CSG neemt deel aan het 

samenwerkingsproject ‘toptechniek’, waarin beide ROC deelnemen en Groningse 

vmbo-scholen. 
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2.1.3  Christelijke identiteit 

 

Universele waarden 

De CSG is een open christelijke school en biedt medewerkers, leerlingen en ouders 

ruimte voor een eigen invulling van de (christelijke) identiteit. In de CSG-vestigingen 

voelen mensen zich aangesproken door universele waarden als respect, waardering, 

zorg, aandacht en betrokkenheid. Aan deze waarden geven de vestigingen op eigen 

wijze een fundament, gebaseerd op de Bijbel. De medewerkers leven die waarden voor 

en dragen die uit.  

 

Respect en waardering 

In de praktijk van alledag betekent dit dat op alle CSG-scholen ieder individu als een 

uniek en waardevol mens wordt gezien, dat respect en waardering verdient. Het 

christelijke karakter van de school wordt verder zichtbaar in de dagopeningen,  

de kerst- en paasviering en in de inhoud van het vak godsdienst/levensbeschouwelijke 

vorming.  

 

2.1.4  Onderwijsaanbod per vestiging 

 

 

 

 
vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum-extra 

 vmbo-bb en -kb  

ondersteuningsgroepen vmbo-bb, -kb, -tl 

 
vmbo-bb en -kb  

 

 

Vmbo-tl  

onderbouw vmbo-bb, -kb en havo 

 
vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum+ 

 

 
Vmbo-tl en onderbouw havo 
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2.1.5  Samenwerking 

 

Passend onderwijs 

De CSG participeert in twee samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Het 

ene samenwerkingsverband bestrijkt de stad Groningen, het andere de Ommelanden. 

In deze samenwerkingsverbanden wordt het beleid met betrekking tot passend 

onderwijs vorm gegeven. In toenemende mate zullen ook de zorgmiddelen vanuit het 

samenwerkingsverband worden toegekend. Rechtstreekse financiering vanuit het rijk 

is (lgf) of wordt (lwoo) omgezet naar het samenwerkingsverband. In beide verbanden 

is de CSG zowel bestuurlijk als operationeel goed vertegenwoordigd. Alle CSG scholen 

hebben hun ondersteuningsprofiel uitgewerkt en rusten docenten toe om de kwaliteit 

van ondersteuning te verbeteren. 

 

CSG Expertisecentrum 

In de CSG is besloten om een centraal punt te hebben van waaruit de zes vestigingen 

diensten en advies kunnen betrekken op het gebied van passend onderwijs. Zo 

ontstaat cumulatie van kennis en ervaring die voor de school als geheel bruikbaar is. 

Medewerkers van het expertisecentrum worden ingezet op de vestigingen om  

ondersteuning voor de leerlingen optimaal vorm te geven. 

 

Vervolgonderwijs 

Samenwerking vindt ook plaats met andere schoolsoorten. In het platform vo-mbo 

worden aansluitingsvraagstukken aan de orde gesteld tussen vo en mbo. Het gaat om 

onderwerpen als loopbaanoriëntatie en -begeleiding, referentieniveaus taal en 

rekenen, inhoudelijke aansluiting in de beroepskolom en het voorkomen van 

ongediplomeerd schoolverlaten. Samenwerking met de Hanzehogeschool en met de 

Universiteit is er ook in het kader van loopbaanoriëntatie en doorstroom. 

 

Bedrijfsleven, scholing en ontwikkeling 

Met het bedrijfsleven zijn er samenwerkingsprojecten in de sectoren techniek en 

economie. Op het gebied van scholing en ontwikkeling werkt de school samen met 

nascholingsinstituten en met de lerarenopleiding. Zowel de tweedegraads 

lerarenopleiding (NHL) als de eerstegraads opleiding (RUG) geven samen met ons de 

opleiding van leraren vorm.  

 

Primair onderwijs 

De samenwerking met primair onderwijs krijgt vooral vorm via de vestigingen, in het 

kader van de overdracht van leerlingen. Hier liggen mogelijkheden om de inhoudelijke 

aansluiting te verbeteren op rekenen, taal en Engels. Met het primair onderwijs in het 

gebouw aan de Eenrumermaar (VCOG) is een onderzoek gestart om de mogelijkheden 

van samenwerking in de bedrijfsvoering te verkennen. Hierbij is ook de stichting voor 

speciaal onderwijs betrokken (SCSOG). 

 

Schoolbesturen 

Alle schoolbesturen in Groningen zijn vertegenwoordigd in een breed bestuurlijk 

overleg. Dit overleg, onder regie van de wethouder, probeert positieve impulsen aan 
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het onderwijs te geven in het kader van projecten als het Groninger Onderwijspact en 

Groningen Onderwijsstad. 

 

 

2.1.6  Besturingsfilosofie   

 

Verantwoordelijk voelen en zijn 

De besturingsfilosofie van de CSG heeft als uitgangspunt dat een breed gedragen 

gevoel van ‘eigenaarschap’ de motivatie en prestatie verhoogt. Medewerkers en 

leerlingen die zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk zijn maken de school 

tot wat hij is: een goede plek om te leren en te leven. Om dit te bereiken streeft de CSG 

ernaar verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen. Het adagium luidt: 

decentraal, tenzij!  

 

Koers bepalen 

De vestigingsdirecties zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige koers van hun 

vestiging, maar niet nadat daarover uitvoerig is gecommuniceerd met de betrokken 

specialisten: de leraren. Als het gaat om het specifieke opleidingen-aanbod per 

vestiging is afstemming met het totaal van de CSG noodzakelijk om onderlinge 

concurrentie te voorkomen.  

 

Overleg CSG-directie en vestigingsdirecteuren 

Voor het vaststellen van CSG-beleid wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de 

verschillende vestigingen. Dat gebeurt in het overleg tussen centrale directie, directeur 

bedrijfsvoering en vestigingsdirecteuren. Vooral op de beleidsgebieden financiën, hrm, 

ict en kwaliteitszorg is er een centrale beleidslijn. Kostenbeheersing, efficiency en 

werkgeverschap maken dat wenselijk.  

 

Portefeuillemodel 

Na de zomervakantie 2015 hebben de vestigingsdirecteuren een portefeuille 

toebedeeld gekregen. Hiervoor formuleren zij in samenwerking met stafmedewerkers 

en andere deskundigen beleidsvoorstellen, die na bespreking in het overleg met de 

directeuren door de bestuurder worden vastgesteld. In deze filosofie is voldoende 

ruimte om per vestiging ‘couleur locale’ te hebben en tegelijkertijd te kunnen spreken 

over dé CSG. De facto betekent dit dat er een besluitvormingsgremium is weggevallen 

(centrale directie) en de organisatie platter is geworden. Dit besturingsmodel levert 

zowel grotere betrokkenheid bij schoolbrede besluiten als kostenreductie op. De 

volgende portefeuilles zijn verdeeld: HRM, financiën, ict, pr, kwaliteitszorg en passend 

onderwijs. 
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2.1.7  Planning en beleidscyclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolplan 

In januari 2015 is het schoolplan vastgesteld. Daarin is voor de komende jaren 

vastgelegd wat de ambities zijn voor de CSG. Deze ambities zijn breed geformuleerd 

en worden in het schoolplan omgezet in streefdoelen voor de komende planperiode.  

De volgende ambities zijn per vestiging uitgewerkt: 

 

Werken met waarden 

Werken vanuit je hart, oprechte aandacht voor en dialoog over wat van waarde is voor 

leerlingen, medewerkers, de school en de samenleving. Dat is de basis voor ons 

handelen, de keuzes die we maken, de inrichting van het onderwijs en hoe we met 

elkaar omgaan binnen de school. Daarbij stellen we nadrukkelijk de vraag hoe de 

christelijke identiteit vorm krijgt binnen het werken met waarden. 

 

Voeden van verschillen: 

Er is aandacht voor verschillen omdat iedere leerling uniek is in wie hij is, wat hij kan, 

hoe hij leert en waaraan hij behoefte heeft. In ons onderwijsaanbod en de didactische 

aanpak wordt rekening gehouden met die verschillen en tevens gebruik gemaakt van 

de verschillen tussen leerlingen onderling en medewerkers onderling. Op deze manier 

kunnen we elkaar voeden en verrijken. 

 

Benutten van potentieel 

De school heeft een focus op resultaten. Het potentiele leer- en denkvermogen van 

leerlingen en medewerkers wordt aangesproken, benut en tot ontwikkeling gebracht. 

Daarmee zorgt de school er voor dat de opbrengsten op peil blijven. 

 

Reflecteren in actie 

Leerlingen kunnen hun weg vinden in een wereld die sneller dan ooit verandert. Zij zijn 

in staat om hun voelen, denken en handelen in verschillende situaties op basis van 

reflectie bij te stellen. Daartoe worden vaardigheden gestimuleerd bij leerlingen als: 

creativiteit, probleemoplossend vermogen, divergent denken, communiceren, kritisch 

denken, zelfreflectie en zelf lerend vermogen. 

 

Uitdagen en ondersteunen 

Eisen stellen aan leerlingen en er voor zorgen dat ze hun grenzen verleggen en 

prestaties afleveren die boven verwachting liggen. Daarbij wordt passende 

Schoolplan 

CSG kaderbrief/ 

plan van aanpak 

Jaarplan vestiging 

Jaar/actieplannen 

teams/vakgroep 
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ondersteuning geboden die bijdraagt aan succeservaringen en daardoor aan een 

positief zelfbeeld. 

 

Verbinden met buiten 

Ieder kind is onderdeel van de wereld en moet in de wereld kunnen zijn, zich tot de 

wereld kunnen verhouden en mee kunnen doen. Het is belangrijk dat leerlingen een 

bijdrage kunnen leveren aan en een verbinding kunnen aangaan met de samenleving. 

Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de wereld binnen de school te halen en de 

leerling buiten de school ervaring te laten opdoen. 

 

 

 

Jaarplan 

De ambities en streefdoelen uit het schoolplan zet elke vestiging om naar concreet 

meetbare doelen in de jaarplannen voor de komende 4 jaar. Elke vestiging kan daarbij 

uitvoeringskeuzes maken die passen bij de eigen leerling populatie en faseren in tijd. 

De vestigingsdirecteur schrijft voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, op basis van  

het schoolplan en de begroting, een jaarplan voor de vestiging. Dit is een 

richtinggevend document voor het werken binnen de vestiging. De vestigingen 

evalueren het jaarplan met alle medewerkers. De voortgang wordt regelmatig 

gemonitord door de directeur/bestuurder. Vestigingsdirecteuren leggen aan het eind 

van het jaar verantwoording af aan de DB. De jaarplannen lopen volgens de ritmiek 

van het schooljaar. 

 

Actieplannen 

Naast het jaarplan van de vestiging schrijven teams en vakgroepen verbeterplannen. 

Daarmee formuleert het team of de vakgroep onderwijsdoelen, toetsbeleid, nieuwe 

ontwikkeltrajecten en het beleid rond studiebegeleiding, opvang en ondersteuning van 

leerlingen. Deze plannen zijn zo concreet mogelijk en worden jaarlijks opgeleverd vóór 

de herfstvakantie. De vestigingsdirecteur stelt het plan vast, na overleg met de 

teamleider of sectievoorzitter. Deze plannen kunnen zowel worden opgesteld om aan 

een bijzondere ambitie vorm te geven, of om een gesignaleerd probleem op te lossen. 

 

Kaderbrief 

In de financiële kaderbrief wordt aangegeven op welke wijze middelen worden 

toegerekend, zowel centraal als op de vestigingen. Daarmee wordt de financiële ruimte 

verhelderd waarmee de vestigingen hun jaarplannen kunnen realiseren. In 2015 werd 

opnieuw vastgesteld dat de omvang van ‘centraal getrokken kosten’ een negatieve 

uitwerking had op zowel de effectieve inzet van middelen vanuit centraal perspectief 

als op de ervaren beleidsruimte vanuit decentraal perspectief. De discussie daarover 

heeft geleid tot een kaderbrief 2016 waarin zoveel mogelijk kosten worden toegerekend 

aan de vestiging waar ze ontstaan, terwijl kosten die nauwelijks beïnvloedbaar zijn 

worden ondergebracht in een risico buffer. 

 

 

  



  

 
17 Jaarverslag en jaarrekening 2015 

2.1.8  Kwaliteit: agenda en prestatiebox 

 

Agenda 

Op het gebied van de kwaliteitszorg heeft de CSG zich in 2015  verder ontwikkeld. 

Sinds het vertrek van het hoofd kwaliteitszorg op het bestuursbureau wordt de 

kwaliteitszorg meer decentraal, oftewel op de vestigingen zelf, georganiseerd. Het doel 

is dat er in ons onderwijs meer planmatig gewerkt wordt, met borging voor de toekomst. 

 

KWZ medewerkers       

De portefeuille kwaliteitszorg (KWZ) is toegewezen aan een van de  

vestigingsdirecteuren.  Op elke vestiging is een kwaliteitszorgmedewerker aangesteld, 

d.w.z. een docent die deze taak op zich neemt. De KWZ medewerkers maken analyses 

van de schoolresultaten, houden de indicatoren van de inspectie in de gaten, 

assisteren hun schoolleiding bij het opstellen van de jaarplannen en trainen 

schoolleiding, coördinatoren en docenten om meer planmatig (volgens de PDCA-

cyclus) te werken.  

Middels een tweemaandelijks overleg met de portefeuillehouder leren de KWZ 

medewerkers samen wat KWZ inhoudt en waarom het voor het onderwijs van belang 

is. 

 

Audits 

In het schooljaar 2014-2015 zijn er op CSG Augustinus, Kluiverboom en Wessel 

Gansfort interne audits gehouden. In 2015-2016 is hetzelfde gebeurd bij CSG 

Rehoboth, Winsum en Diamantlaan. De nadruk bij deze  interne audits ligt op de 

beoordeling van de kwaliteit van de lessen, maar naar keuze  van de vestigingsleiding 

worden ook andere aspecten, bijv. het mentoraat of  het functioneren van de 

schoolleiding, beoordeeld.  De auditteams bestaan uit een zestal docenten van CSG 

vestigingen die geschoold zijn in het auditeren.  Uit de evaluatie is duidelijk geworden 

dat het voor beide partijen nuttig is. De bezochte vestiging krijgt adviezen over de 

verbetering van haar onderwijs, de auditoren (docenten) doen nieuwe leservaringen op 

die ze in hun eigen lessen kunnen gebruiken.  

De systematiek van interne audits wordt de komende jaren voortgezet. Op termijn 

wordt er naar gestreefd ook een auditsysteem op te zetten in de regio Groningen met 

een groep niet CSG scholen.  

 

Examensecretarissen 

Met de toename van het aantal digitale examens en het steeds grotere aantal leerlingen 

dat gebruik maakt van hulpmiddelen bij examens wordt de taak van de 

examensecretarissen op de vestigingen steeds complexer.  Ook de uitbreiding van het 

aantal rekentoetsen per afdeling speelt hierbij een rol.  Om hierop te anticiperen en 

kennis te delen is er dit jaar meerdere keren in CSG verband overleg geweest tussen 

de examensecretarissen.  Om de kwetsbaarheid van de vestigingen t.a.v. de examens 

te verminderen wordt er naar gestreefd dat deze verantwoordelijkheden per vestiging 

bij meerdere mensen wordt gelegd.  
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Basisarrangement 

Momenteel is op alle vestigingen en afdelingen het basisarrangement van kracht. In 

een eindgesprek met de nieuwe directeur/bestuurder, september 2014, heeft de 

onderwijsinspectie een punt gezet achter het escalatietraject. Wel zijn er met 

betrekking tot een aantal vestigingen en afdelingen prestatieafspraken gemaakt met 

de onderwijsinspectie. De voortgang is besproken in 2015 en heeft geleid tot 

bestendiging van het basisarrangement.  

 

Prestatiebox: van basis via beter naar goed 

In het kader van de prestatiemonitor bestuursakkoord vinden op alle vestigingen 

activiteiten plaats die ertoe leiden dat de vestigingen goed presteren op de kernvakken, 

opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, ambitieuze leercultuur, goed HRM-

beleid op alle niveaus en sterk leiderschap. Deze activiteiten zijn opgenomen in het 

jaarplan van de vestiging. Alle vestigingen hebben reken- en taalbeleid en een 

gedifferentieerd programma-aanbod voor minimaal de onderbouw. Het 

opbrengstgericht werken is meegenomen in het kwaliteitszorgtraject. Op alle 

vestigingen zijn geschoolde kwaliteitszorgmedewerkers bezig om medewerkers 

bekend te maken met planmatig- en opbrengstgericht werken.  

 
Kwaliteit van de lessen 

Alle vestigingen zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de lessen in het 

kader van een ambitieuze leercultuur. We zien dat er eerste stappen zijn gezet om 

beter om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Vijf vestigingen hebben ook in 2015 

deelgenomen aan het project ‘Van Zwak naar Sterk’ van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dit project werkt op drie lagen (leraren, schoolleiding en bestuur) om de kwaliteit van 

de lessen, plaatsing, determinatie én, in het verlengde daarvan, de opbrengsten te 

verbeteren. Ook zijn er verschillende interne en externe experts ingezet om deze 

initiatieven een kwaliteitsimpuls te geven. Het project wordt nog een aantal jaren 

voortgezet en leidt tot verbetering van de lessen. 

 

Kwaliteit van het leiderschap 

Parallel aan deze initiatieven loopt het traject om het onderwijskundig en persoonlijk 

leiderschap van teamleiders en vestigingsdirecteuren te verbeteren. In 2014 zijn er met 

alle leidinggevenden van de vestigingen ontwikkelafspraken gemaakt, inmiddels 

nemen alle directeuren en teamleiders deel aan de opleiding onderwijsmanagement 

NSO. Het grootste deel van de opleiding vindt ‘in company’ plaats. 

Vestigingsdirecteuren zullen het volledige Master programma doorlopen, teamleiders 

hebben de verplichting tot het volgen van een aantal modules. De looptijd zal variëren 

van twee tot vijf jaar. 

 

 

2.1.9  Huisvesting    

 

De CSG  beraadt zich op de configuratie van het onderwijs wat geboden wordt. De 

effecten van dit onderzoek en de vertaling ervan voor de huisvesting zijn op dit moment 

niet helder. De CSG is voornemens in 2016 dit onderzoek af te ronden wat onder 

andere zal leiden tot een integraal huisvestingsplan voor de CSG. 
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2.1.10  ICT  

 

Toekomst gebruik ICT 

Doel voor 2015 was om de vestigingsvisies op het gebruik van ICT gerelateerd aan het 

Schoolplan 2015-2019 vast te stellen. Dit is niet gelukt. De voor 2015 begrote 

vervangingsinvesteringen zijn omwille van de druk op de meerjarenbegroting uitgesteld 

naar 2016. Voor doelgerichte vervangingsinvesteringen zijn duidelijke vestigingsvisies 

op inzet van ICT in de klas noodzakelijk. Het werken hieraan is in het tweede deel van 

2015 gehinderd door een voorgenomen overgang van het schooladministratiepakket 

SOM naar Magister. Deze overgang werd echter afgeblazen vanwege 

conversieproblemen en onvoldoende ondersteuning vanuit Magister. 

 

Optimalisatie beheer 

In 2015 heeft de nadruk binnen de afdeling ICT gelegen op het optimaliseren van 

beheer, met minder mensen dezelfde beheerlast dragen is een uitdaging. Invulling aan 

deze optimalisatie is gegeven door een grotere inzet van selfservice door medewerkers 

en leerlingen en het steeds meer automatiseren van beheertaken. Ruimte voor het 

ondersteunen van vernieuwingen is er minder. 

  

2.1.11  Klachten  

 

Klachtenregeling 

De CSG heeft een klachtenregeling die te vinden is op haar website. In 2015 zijn 7  

klachten bij het bevoegd gezag ingediend en als volgt afgehandeld: 

 

aantal indiener resultaat 

4 Ouder/leerling Afgehandeld door CSG-directie 

1 Personeelslid Afgehandeld door commissie van beroep 

1 Ouder/leerling Afgehandeld door geschillencommissie 

1 Ouder/leerling Afhandeling in 2016 
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2.2 Onderwijsprestaties 

 

2.2.1.  Aantal leerlingen per vestiging per 1 oktober van het jaar 

 

Vestiging 2011 2012 2013 2014 2015 Prognose 

2016 

Augustinus 1245 1218 1176 1119 1103 1167 

Diamantlaan 

OPDC 

215 205 215 207 187  

458 

Diamantlaan 

VMBO 

249 296 293 321 292 

Kluiverboom 199 200 180 198 211 234 

Rehoboth 351 357 355 340 272 210 

Wessel Gansfort 912 875 850 816 795 806 

Winsum 302 298 273 250 215 211 

Totaal CSG 3473 3449 3342 3251 3075 3086 

 

 

Na de forse afname in de CSG als geheel tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2015, 

een daling van 11%, treedt er in 2016 stabilisatie op. Bij Augustinus en  Kluiverboom, 

en in mindere mate ook Wessel Gansfort, is er in 2016 sprake van herstel.  Zorgelijk 

blijft het dalingstempo van de Rehoboth.  

 

 

2.2.2    Algemeen beeld examenresultaten en meerjarenopbrengsten  

 

Gemiddeld CE resultaat 

Wat betreft het gemiddelde CE cijfer over de afgelopen drie jaar is er sprake van een 

positieve trend op het grootste deel de CSG afdelingen. In 2014-2015  zijn de absolute 

scores CE op een aantal afdelingen licht gedaald of gelijk gebleven.  Dat is het geval 

op de havo afdelingen van CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort.  De relatieve 

scores zijn echter gunstig omdat het gemiddelde CE havo landelijk aanzienlijk lager 

ligt.  

Daarnaast zijn er vestigingen die dit jaar op alle afdelingen een behoorlijk stijging van 

het absolute CE gemiddelde laten zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit geldt 

voor de Vmbo tl afdelingen van het Wessel Gansfort, Augustinus en Winsum.  Op deze 

vestigingen is sprake van een stijging variërend van 0,1 tot 0,3. Het landelijk 

gemiddelde voor Vmbo tl was met een 6,5 ook hoog. De effecten voor de relatieve 

stijging zijn derhalve minder groot.  

 

Slaagpercentages 

Ook de slaagpercentages vertonen een positieve trend. Daar waar er sprake is van 

een daling, is deze relatief klein. Het grootste deel van de CSG afdelingen heeft hogere 

slagingspercentages dan de jaren daarvoor. Uitzondering hierop vormt de CSG 

Diamantlaan, de afdeling Vmbo tl heeft te maken met een forse daling. Dit heeft echter 
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te maken met een administratieve  fout waardoor slechts een deel van het 

leerlingcohort is meegenomen. De inspectie is hiervan op de hoogte en de  fout zal in 

de opbrengstenkaart van 2016 worden meegenomen. De slaagpercentages zijn 

verdisconteerd in het rendement bovenbouw en staan als zodanig niet apart vermeld 

op de meerjarenopbrengstenkaart van de Inspectie. 

 

 

Verschil SE-CE 

Binnen de CSG is er de afgelopen jaren nooit sprake geweest van te grote verschillen 

op het gemiddelde SE-CE, alleen op het niveau van vakken. In 2014-2015 zijn de 

verschillen wederom gering. CSG Rehoboth Vmbo tl en CSG Kluiverboom Vmbo bb 

zouden gezien het negatieve verschil SE-CE het schoolexamen kritisch moeten 

analyseren. Het is mogelijk dat vanwege een te streng schoolexamen of te strenge 

normering een aantal leerlingen net niet is geslaagd. 

 

Meerjarenopbrengsten 2015 

Bijna alle afdelingen van de CSG hebben voldoende meerjarenopbrengsten. 

Uitzondering in 2015 vormt de Vmbo tl afdeling van de CSG Wessel Gansfort. Door 

een combinatie van onvoldoende onderbouwrendement en bovenbouwrendement 

scoorde deze afdeling een onvoldoende. Inmiddels heeft de vestiging een analyse 

gemaakt over de oorzaken en gerichte verbeteracties ingezet. De prognose voor 2016 

is positief.  

De afdeling Vmbo bb van de CSG Kluiverboom heeft nog steeds onvoldoende 

opbrengsten. Dit is bij de inspectie bekend. In 2014 heeft de inspectie besloten om op 

basis van een door de CSG aangeleverde analyse, de resultaten voorlopig niet mee te 

laten wegen in de beoordeling. Voorwaarde is wel dat de vestiging blijft werken aan de 

opbrengsten. Op basis van de nu beschikbare cijfer voor 2016 is er sprake van een 

aanzienlijke verbetering van de opbrengsten.  

Systematiek berekening meerjarenopbrengsten 

Het oordeel van de onderwijsinspectie VO met betrekking tot de opbrengsten is 

gebaseerd op de gemiddelde score over de afgelopen 3 jaren op de indicatoren: 

rendement onderbouw, rendement bovenbouw, gemiddeld CE cijfer, verschil SE‐CE. 

Is er meer dan één van deze scores onvoldoende, dan betekent dit een onvoldoende 

op de opbrengsten en dat levert het toezicht arrangement zwak op. De eigen score 

wordt afgezet tegen de scores van vergelijkbare scholen/schoolsoorten en 

uitgedrukt in een vijf punts schaal: 

 

O   O     O      O        O 

10%    10-25%   25-75%   75-90%   90-100% 

1 2  3 4             5 

 

Een score 1 betekent dat de school tot de 10% slechtst presterende 

vergelijkbare scholen/schoolsoorten behoort, etc. De scores worden 

gemiddeld over 3 schooljaren, waarbij een score van > 2 voldoende is. 
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2.2.3  Opbrengstenoordeel per vestiging 

  
CSG Wessel Gansfort 

 

De meerjarenopbrengstenkaart 2015 van de Inspectie, gebaseerd op de resultaten 

2012, 2013 en 2014  laat een positief beeld zien, in het bijzonder het gemiddeld CE 

cijfer en het verschil SE-CE.  

Het rendement bovenbouw havo en vwo is de laatste drie jaar gestegen. Het 

rendement bovenbouw vmbo tl was in 2015 ruim voldoende, maar niet genoeg om het 

onvoldoende rendement van het jaar daarvoor te compenseren. 

Het rendement onderbouw van alle afdelingen samen had de afgelopen twee jaar de 

laagste percentielscore. Zelfs een forse verbetering van het rendement in 2015 zal in 

2016 niet leiden tot een voldoende rendement onderbouw. De vestiging heeft inmiddels 

actie ondernomen om het rendement onderbouw te verbeteren. 

Oordeel 

vmbo tl: onvoldoende  havo: voldoende  vwo: voldoende  

 

 
CSG Augustinus 

 

De meerjarenopbrengstenkaart 2015 van de Inspectie laat een positief beeld zien, in 

het bijzonder het gemiddeld CE cijfer en het rendement bovenbouw.  

De vwo afdeling heeft nog een onvoldoende op de indicator rendement bovenbouw, 

maar in 2014 is er sprake van een significante verbetering van 35% in 2013 naar 62% 

in 2014. Als deze trend zich doorzet dan zal het rendement bovenbouw vwo volgend 

jaar weer voldoende zijn. 

De maatregelen die zijn genomen om het rendement bovenbouw te verbeteren hebben 

een negatief effect op het rendement onderbouw. De afgelopen jaren is dat gedaald 

van 113% in 2012 naar 93% in 2014. De vestiging heeft maatregelen genomen om te 

voorkomen dat het  rendement onderbouw op de meerjarenopbrengstenkaart 2016 

onvoldoende zal zijn.   

Oordeel 

vmbo tl: voldoende havo: voldoende  vwo: voldoende  

 

 

CSG Kluiverboom 

 

De meerjarenopbrengstenkaart 2015 van de inspectie, gebaseerd op de resultaten 

2012, 2013 en 2014 laat een gestage stijging en bestendiging zien van de opbrengsten, 

in het bijzonder voor de vmbo kb afdeling. In verband met de geringe 

leerlingenaantallen en de grote problematiek van leerlingen, heeft de inspectie besloten 

om geen oordeel te verbinden aan de opbrengsten vmbo bb. Officieel zou deze afdeling 

wel onvoldoende opbrengsten hebben op basis van drie onvoldoende 

opbrengstindicatoren:  rendement onderbouw, rendement bovenbouw en gemiddeld 

CE. 
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De vmbo kb afdeling doet het goed. Afgezien van het rendement onderbouw zijn alle 

indicatoren voldoende. Het rendement bovenbouw heeft de afgelopen twee jaar de 

hoogste percentielscore.  

Oordeel 

vmbo bb: onvoldoende/(Inspectie geeft geen oordeel)  vmbo kb:  voldoende  

 

 
CSG Diamantlaan 
 

De meerjarenopbrengstenkaart 2015 van de Inspectie laat een voldoende, maar ook 

grillig beeld zien. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de opbrengsten van de 

afgelopen drie jaar. Dat is voor een deel toe te schrijven aan het geringe aantal 

leerlingen op het vmbo kb en vmbo tl en van de problematiek van de leerlingen in de 

ondersteuningsgroepen.   

Oordeel 

vmbo bb: voldoende  vmbo kb: voldoende vmbo tl: voldoende 

 

CSG Winsum  

 

De meerjarenopbrengstenkaart 2015 van de inspectie, gebaseerd op de resultaten 

2012, 2013, 2014 2014 is voldoende maar kwetsbaar. Het bovenbouwrendement is 

onvoldoende in combinatie met een magere voldoende op de indicator gemiddeld CE 

cijfer. Als positief valt aan te merken dat er een forse stijging is van het 

bovenbouwrendement in 2014-2015. Van 72% naar 83% en van een onvoldoende naar 

een voldoende percentielscore.   

Oordeel 

vmbo tl: voldoende 

 
CSG Rehoboth 

 

De meerjarenopbrengstenkaart 2015 van de inspectie, gebaseerd op de resultaten 

2012, 2013, 2014 2014 laat een zeer positief beeld zien. Alle opbrengstindicatoren zijn 

voldoende. Na vele jaren met een onvoldoende rendement bovenbouw, was ook deze 

indicator op de meerjarenopbrengstenkaart 2015 voldoende. Het gemiddeld CE was 

hoog en scoorde daarmee in het vijfde percentiel en behoorde daarmee tot de 10% 

beste vmbo tl afdelingen in Nederland.  

Oordeel 

vmbo tl: voldoende 
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2.3 Personeel en hrm  

 

2.3.1 Personeelsbezetting 

 

Het jaar 2015 is een bewogen jaar geweest waar het gaat om personeelsbeleid en 

personeelszorg. De financiële situatie van de CSG noodzaakte tot ingrepen in het 

personeelsbestand. De CSG had te maken met een dalend leerlingaantal en de kosten 

voor materiele zaken en personeel waren te hoog. Waar het onderwijzend personeel 

in aantal heeft meebewogen met de lesvraag: minder lesvraag geeft een lagere 

personele inzet, heeft de directie en het onderwijsondersteunend deel van de formatie 

dat niet gedaan. Hierdoor zijn scheve verhoudingen ontstaan. In het voorjaar van 2015 

is er op voordracht van de vestigingsdirecteuren een reorganisatieplan opgesteld. De 

p(MR) heeft daar haar goedkeuring aan gegeven. In het reorganisatieplan is 

aangegeven welke taakstellingen er zijn voor reductie van formatie in de directie en bij 

het OOP.  

Op het moment dat het reorganisatieplan in werking trad is de CSG met de vakbonden 

in gesprek gegaan om te komen tot een Sociaal Plan. Korte tijd daarna en tijdens de 

onderhandelingen over het Sociaal Plan is de CAO van werkgeverszijde opgezegd. 

Dat maakte dat enkele bepalingen geen doorwerking hadden waaronder de bepaling 

betreffende het sociaal statuut. Daarnaast trad de wet werk en zekerheid in werking 

waardoor er een andere handelwijze is als het gaat om het eventueel afvloeien van 

personeel wegens bedrijfseconomische redenen. 

 
Mobiliteit 

 

De CSG heeft, nadat bleek dat zij met de vakbonden geen overeenstemming kon 

krijgen over een sociaal plan, een sociaal beleid opgesteld. Dit sociaal beleid omvatte 

maatregelen voor het bevorderen van vrijwillige mobiliteit zodat op deze wijze 

(toekomstige) boventalligheid opgelost kon worden. Op de te reduceren onderdelen 

onderwijsondersteunend personeel van het bestuursbureau en de directie heeft dit 

beleid een goede uitwerking gehad. Het te reduceren onderdeel 

onderwijsondersteunend personeel op de vestigingen heeft meer tijd nodig of is wellicht 

niet door sociaal beleid realiseerbaar. 

 

Waar het gaat om het onderwijzend personeel is er in 2015 meer (gedwongen) 

mobiliteit tussen vestigingen geweest dan in de voorgaande jaren. Door een krimpend 

leerlingaantal was er een kleinere lesvraag. Dat maakte dat er medewerkers waren 

wier benoeming niet passend was voor één vestiging. Zij zijn geheel overgeplaatst of 

zijn op twee vestigingen gaan werken. Ook waren er medewerkers die hebben 

aangegeven graag op een andere vestiging te willen werken. Waar dit mogelijk was is 

dit verzoek gehonoreerd. Verder is er een klein aantal overplaatsingen geweest die te 

maken hebben met medische indicatie of organisatiebelang. 

 
 
Formatie 

 

De krimp van het leerlingaantal en de negatieve financiële situatie van de CSG 

maakten dat de keuze is gemaakt de docenten zo sterk mogelijk in te zetten. Waar het 
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kon zijn taken geschrapt en docenten werden in principe ingezet op de maximale 

lestaak. We hebben deze fluctuaties in inzetbaarheid kunnen opvangen door afscheid 

te nemen van medewerkers in onze tijdelijke schil. Tegelijkertijd werd goed zichtbaar 

op welke wijze de verhouding onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend 

personeel en directie uit balans is geraakt. Op een van de vestigingen is er voor het 

cursusjaar 2015-2016 voor gekozen om een deel van de teamleiderscapaciteit in te 

zetten in een lesgevende taak. Op deze wijze was er eveneens een reductie in kosten 

te realiseren.  

 

De directieformatie is behoorlijk teruggelopen in 2014 en 2015. Deels door 

verschuivingen van zittende mensen naar een andere functie binnen de CSG, deels 

door uitstroom naar buiten de CSG.  In het volgende overzicht is de reductie 

schematisch weergegeven: 
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Vestiging Directie 

2013/2014 

Directie 

2014/2015 

Directie 

2015/2016 

verschil 

     TL / VD**     TL / VD     TL / VD 

 

 

CSG Augustinus 5 / 1 3 / 1 3 / 1 - 2 

CSG Wessel Gansfort 4 / 1 3 / 1 3 / 1* - 1 

CSG Diamantlaan 4 / 1 3 / 1 3 / 1 - 1 

CSG Rehoboth 2 / 1 0,6 / 0,9 1 / 0,9 - 1,1 

CSG Kluiverboom 

 

CSG Winsum 

1 / 1 

1 / 1 

0,4 / 1 

1 / 1 

1 / 0 

1 / 0 

- 1 

- 1 

     

  
* TL ingezet in lestaak 
**  TL = Teamleider,  VD = Vestigingsdirecteur 
 
 
 

2.3.2 Jaargetallen 

 
 
Leeftijdsopbouw 
 

 

 

Deze grafiek geeft de leeftijdsopbouw weer in aantallen medewerkers binnen de CSG. 

De gemiddelde leeftijd is in 2015 gestegen van 45,4 naar 46,0 jaar. 
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Functiemix 
 

De stand van zaken met betrekking tot de functiemix is weergegeven in het volgende 

schema: 

docentfunctie 1-10-2008 

nulmeting 

2011 

gerealiseerd 

2014 

gerealiseerd 

LB 65,6 63,6 52,5 

LC 17,1 17,1 19,2 

LD 17,3 19,3 28,3 

totaal 100,0 100,0 100,0 

 

Uit de van het ministerie van OCW ontvangen rekentool bleek dat de bekostiging van 

de functiemix aan de CSG ruim onvoldoende is. Er is sprake van een budgettair 

neutraal resultaat bij een functiemixpercentage van 36%. Daarom zijn op 5 oktober 

2015 maatwerkafspraken gemaakt met de vakbonden: 

- de CSG bevriest het gerealiseerde functiemixpercentage op 75% (de ondergrens is 

36%); 

- de CSG herbezet eventuele vrijgevallen LC en LD functies vooralsnog niet ; 

- de CSG maakt in september 2017 nieuwe maatwerkafspraken. 

 

 
Onbevoegden 
 

Voor de CSG is het een streven zo min mogelijk onbevoegden les te laten geven op 

de vestigingen. Onbevoegden hebben per definitie een tijdelijk dienstverband binnen 

de CSG. De reden dat de CSG ook onbevoegden in dienst heeft kan liggen in krapte 

op de arbeidsmarkt als het gaat om docenten in een specifiek vak of doordat 

medewerkers bezig zijn om door middel van een opleiding hun bevoegdheid te halen. 

In 2015 is sprake van een lichte stijging van het aantal onbevoegden. Het gaat hier om 

een stijging van 2%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door onbevoegd 

invalpersoneel. De CSG gaat ongewijzigd strikt om met de bevoegdheidseis. Door een 

betere monitoring en in tijd gelimiteerde scholingsplannen werkt CSG aan 

minimaliseren van het aantal onbevoegden binnen de organisatie. In een beperkt 

aantal gevallen is onbevoegdheid te verklaren doordat leraren lesgeven aan groepen 

waarbij de pedagogische relatie cruciaal is. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 

ondersteuningsgroepen en lwo-groepen. Deze docenten geven verschillende vakken, 

zijn wel bevoegd voor minstens een van deze vakken en voor sommige vakken niet. 

Dit is een weloverwogen keus in het belang van de leerling.  
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2.3.3  Gezondheid 

 

Verzuimcijfers 

 

 

kalenderjaar 

Ziekte Verzuim Percentage ziek 
meldings 
frequentie 

gemiddelde ziekte 
verzuim duur 

1e jaar 2e jaar Totaal 

 

 
Totaal CSG 

2014 
 

Totaal CSG 
2015 

 

 
5,65 % 

 
4,67 % 

 
0,29 % 

 
0,54 % 

 
5,94 % 

 
5,21 % 

 
1,15 

 
0,55 

 
13,4 

 
6,2 

  

 

 

De verzuimcijfers zijn in 2015 licht gedaald in vergelijking met 2014. Een deel van het 

verzuim is terug te voeren op de uitwerking van het overplaatsen van personeel van de 

ene naar de andere vestiging. Bij enkelen was dit op medische indicatie. Bij anderen 

bleek de overplaatsing zodanig belastend dat er bij een enkele een periode van verzuim 

is geweest.  

 

 

Verzuimbeheersing 

 

Wat in de cijfers opvalt is de terugloop in ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde 

ziekteverzuimduur. Medewerkers melden zich minder snel ziek en zijn in geval van 

ziekte korter in verzuim. Hier zien we de effecten van het nieuw ingezette 

verzuimbeleid. Er is meer oog voor preventie van verzuim, er is meer bewustwording 

als het gaat om de risico’s van verzuim en er zijn strengere regels als het gaat om het 

aanvragen van ziekteverlof. Leidinggevenden zijn toegerust om in gesprekken met 

medewerkers de juiste vragen te stellen en in een gedeelde verantwoordelijkheid met 

de medewerker te werken aan een spoedig herstel en werkhervatting. Er is vanuit de 

hrm afdeling een continue check en waar nodig ondersteuning bij moeilijke casuïstiek.  

Daarnaast is het ziekte verzuimpercentage voor het eerste ziekte jaar aanmerkelijk 

gedaald. De leidinggevenden houden in vergelijking tot voorgaande jaren beter de 

vinger aan de pols. Ook is er een betere selectie tussen wat ziekteverzuim is en welk 

verzuim tot een andere categorie, zoals zorgverlof of bijzonder verlof, gerekend moet 

worden. Bij ziekte wordt aan medewerkers gevraagd wat de prognose is met betrekking 

tot herstel en werkhervatting en is er regelmatig contact tussen leidinggevende en 

verzuimende medewerker. 

In 2015 heeft de hrm-afdeling als gevolg van de reorganisatie afscheid genomen van 

de functie personeelscoach en verzuim coördinator. Dat maakt dat er minder 

ondersteuning vanuit hrm kan zijn als het gaat om ziekte, verzuim en preventie. 

Vestigingen zijn verantwoordelijk geworden voor de kosten die verzuim en vervanging 

van de verzuimende met zich mee brengen. Ook dit draagt bij aan bewustwording, oog 

voor preventie en striktere handhaving van verzuimbeleid. 
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2.3.4 Beleid 

 

In de zomer van 2015 zijn aan verschillende vestigingsdirecteuren portefeuilles 

toegewezen. Deze portefeuillehouders vertegenwoordigen de portefeuille in het 

directie-vestigingsdirecteuren overleg. De portefeuillehouder hrm heeft structureel 

overleg met het hoofd hrm waarbij aan de hand van een beleidsagenda de 

beleidszaken met betrekking tot hrm worden besproken en uitgewerkt. Hieronder volgt 

een opsomming op hoofdlijnen. 

In 2015 is er een verdere invulling gegeven aan het verzuimbeleid. Hier is meerdere 

malen over gepubliceerd in de bulletins en de uitwerking is zichtbaar op de vestigingen.  

Er is gewerkt aan de herziening van de gesprekkencyclus. Deze herziening vindt haar 

afronding in 2016. 

De vacatureregeling is herzien, waarbij sollicitaties centraal binnenkomen en 

vestigingen door de afdeling hrm worden ondersteund in de administratieve kant van 

werving en selectie. Er zijn in 2015 geen externe bureaus ingeschakeld voor de 

ondersteuning bij sollicitatieprocedures, vanuit de hrm afdeling worden deze waar 

gewenst begeleid. 

Er is een gedragscode voor personeel opgesteld. Deze zal in 2016 gepubliceerd 

worden. 

Het opstellen van een reorganisatieplan en bijbehorend sociaal beleid was noodzakelijk 

in 2015. Op verschillende manieren is aandacht besteed aan het stimuleren van 

vrijwillige mobiliteit.  

Er is gestart met het opstellen van een vademecum voor startend personeel bij de CSG. 

Verder zijn bepaalde beleidsstukken doorontwikkeld zoals het taakbeleid, of 

gedeeltelijk gestopt zoals het scholingsbeleid. 

 

 

2.3.5 Professionele ontwikkeling 

 

Met het start van cursusjaar 2015/2016 is de CSG academie opgeheven. Vestigingen 

zijn zelf verantwoordelijk geworden voor scholing en professionalisering van hun 

personeel. De nodige afstemming daarover vindt plaats via het directeurenoverleg.  

 

De cursussen voor EHBO en BHV worden centraal gefaciliteerd evenals de NSO 

opleiding voor teamleiders en vestigingsdirecteuren. In het najaar van 2015 is de 

module “Hrm & Financieel management” in company aangeboden en een groot deel 

van de leidinggevenden binnen de CSG heeft hieraan deelgenomen, evenals enkele 

externen. 

 

Met de schoolopleiders wordt gewerkt in een project “Inductie in het noorden”. In 

samenwerking met de NHL en de RuG werken zij aan een goede inductie van startende 

docenten zodat de kans op uitvallen de eerste vijf jaar geminimaliseerd wordt.  

 

Met alle leidinggevenden is een afspraak gemaakt om zich te bekwamen in het 

schoolleidersschap. Dat betekent dat alle teamleiders en vestigingsdirecteuren een 

opleidingstraject zijn gestart. Er vindt een gezamenlijke scholing plaats onder de vlag 

van NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement), waarvan een drietal 
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modules in company worden gegeven. In 2015 is de module Financiën en 

Bedrijfsvoering gegeven. Doelstelling is dat alle vestigingsdirecteuren hun 

masterniveau behalen. Teamleiders volgen minstens drie modules op dit niveau.  

 

2.4 Financieel bestuursverslag    

Staat van baten en lasten 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Baten

Rijksbijdrage OCW 25.730.113 25.496.646 25.636.666 

Overige overheidsbijdragen 11.180         -                     -                     

Baten werk iov derden 86.827         72.230         86.635         

Overige baten 976.895       666.558       976.916       

Totaal baten 26.805.015 26.235.434 26.700.217 

Lasten

Personeelslasten 21.452.455 21.666.584 22.477.120 

Afschrijvingen 1.277.992    1.478.901    1.327.120    

Huisvestingslasten 1.510.031    1.855.049    1.804.537    

Overige lasten 3.069.421    2.573.339    3.852.076    

Totaal lasten 27.309.899 27.573.873 29.460.853 

Saldo baten en lasten -504.884      -1.338.439  -2.760.636  

Financiële baten en lasten 70.280         75.000         98.022         

Resultaat -434.604      -1.263.439  -2.662.614  

Resultaat na belastingen -434.604      -1.263.439  -2.662.614  

Nettoresultaat -434.604      -1.263.439  -2.662.614  

resultaatbestemming

toevoegen aan reserves: -                     -                     207.000       

personeel 207.000       

Bapo

onttrekking aan reserves: 472.966       1.161.522    1.675.325    

Algemene reserve

Personeel 800.000       93.000         

Bapo 167.844       56.400         187.259       

Nieuwbouw schoolgebouwen 19.500         19.500         562.750       

Nieuwbouw bestuursbureau 24.528         24.528         24.578         

Groninger gelden 16.809         16.809         20.001         

Overlopende rijksbijdragen 244.285       244.285       787.737       

subtotaal mutaties reserve -472.966      -1.161.522  -1.468.325  

resultaat na bestemming 38.362         -101.917      -1.194.289  
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2.4.1  Resultaatanalyse  

 

Resultaatanalyse 

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 472.966 negatief en na bestemming                 

€ 38.364 positief. In de resultaatanalyse worden de verschillen toegelicht tussen 

begroot en werkelijk. Het bedrag met een min ervoor betekent dat het een verlies 

betreft. De reserves worden volledig toegelicht. 

 

Baten (€ 569.581) 

3.1 Rijksbijdragen ministerie OCW (€ 233.467) 

De realisatie van personeel en materieel is hoger dan begroot. 

De afwijkingen in de rijksbijdragen OCW betreffen: 

a. Verbetering van de begrote bekostiging personeel en materieel inclusief 

inhouding uitkeringskosten (€ 286.915) 

b. De overige subsidies (- € 45.908) 

c. Een correctie wegens inkomensoverdrachten (- € 4.662) 

d. Doorbetalingen rijksbijdrage (-  € 2.878) 

 

3.2 Overige rijksbijdrage (€ 11.180) 

De gemeente Hoogezand heeft een subsidie verstrekt in het kader van 

maatschappelijke stage. 

 

3.5 Overige baten (€ 324.934) 

Dit bestaat voornamelijk uit: 

Detachering, (€ 14.597). 

Algemene ouderbijdrage (€ 21.742). 

Specifieke ouderbijdrage i.v.m. buitenlandreizen niet begroot (€ 293.476). 

Medegebruik lokalen (€ 7.549). 

Kantine (€ 10.070) 

 

 

Lasten (€ 263.974) 

 

Personele lasten (- € 214.129)  

Lonen en salarissen (- € 37.199); minder uitgegeven dan begroot door strakke 

formatieplanning. 

Personeel niet in loondienst (- € 86.395) voornamelijk veroorzaakt door niet begrote 

inleenkrachten. 

Overige personele lasten (- € 97.899); 

De dotaties voorzieningen vallen lager uit dan begroot  (€ 245.823) dit komt door de 

uiteindelijk niet geboekte reorganisatievoorziening van € 800.000, de voorziening 

jubileum is bijgesteld naar boven door gewijzigde berekeningsmethode. Er is een 

voorziening wachtgeld aangemaakt die niet was begroot en de voorziening duurzame 

inzetbaarheid is bijgesteld naar boven vanwege verbeterde registratie. 

  

 



  

 
32 Jaarverslag en jaarrekening 2015 

4.2 Afschrijvingen (€ 200.909)  

Studieboeken (€ 114.945)  Te hoog begroot omdat is uitgegaan van afschrijving op 

werkboeken, dit is uiteindelijk niet gebeurd.  

Gebouwen (- € 19.237) te laag begroot.  

Inventaris apparatuur (€ 105.202) minder afschrijvingslasten ICT i.v.m. 

investeringsstop.  

 

4.3 Huisvestingslasten (€ 345.018) 

Huren (- € 26.337) Hogere lasten i.v.m. demontage portacabins Augustinus. 

Klein onderhoud (€ 396.427)  

o.a. Vrijval voorziening asbest € 70.000  

o.a. Vergoeding gemeente asbest € 162.000 

lagere onderhoudskosten dan begroot  

Energie en Water (€ 38.288) voornamelijk lager gasverbruik. 

Schoonmaakkosten (- € 19.653) 

Heffingen (€ 28.432) te hoog begroot 

Overige huisvestingslasten (- € 2.393) 

Dotatie onderhoudsvoorziening (€ 69.899) 

 

4.4 Overige materiële  Lasten (- € 496.082) 

Administratie en beheer en overige beheerlasten (€ 1.173)  

Accountant (- €8.596) totaal kosten jaarrekening 2014 € 8.990  jaarrekening 

2015 € 24.992, fiscaal advies € 4.614 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 37.311) weinig uitgegeven aan leermiddelen, 

niet begroten van zorgbudget. 

Overige lasten (- € 534.566) waarvan de grootste afwijkingen zijn uitgaven ten laste 

van de specifieke ouderbijdrage, voornamelijk buitenlandreizen en internationalisering  

- € 304.151  Werkboeken/licenties - € 222.575. 
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Reserves (- € 434.603) 

 
 

In 2015 was een reorganisatie voorziening begroot van €800.000 in de exploitatie. 

Deze dotatie heeft niet plaatsgevonden omdat niet aan alle voorschriften tot vorming 

van de voorziening werd voldaan. Het uiteindelijke resultaat valt daardoor positiever 

uit. De mutatie op de bapo reserve is veroorzaakt door een hogere deelname dan 

begroot. 

  

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1 januari 2015 31 december 2015

Algemene reserve 5.262.292           38.364       -                  5.262.292                

Bestemmingsreserve (publiek) 4.511.118           -                  472.967    4.038.150                

Bestemmingsreserve (privaat) 398.624              -                  -                  398.624                   

Eigen Vermogen 10.172.035        -                  472.967    9.699.066                

Uitsplitsing

Algemene reserve 5.262.292           -                  -                  5.262.292                

Algemene reserve 5.262.292           -                  -                  5.262.292                

Personeel 590.862              -                  -                  590.862                   

Bapo 375.770              -                  167.845    207.925                   

Nieuwbouw 765.913              -                  19.500       746.413                   

Nieuwbouw bestuursbureau 899.044              -                  24.528       874.516                   

Automatisering 135.860              -                  -                  135.860                   

Groninger gelden 1.499.384           -                  16.809       1.482.575                

Rijksbijdragen 244.285              -                  244.285    -                                 

Bestemmingsreserve (publiek) 4.511.118           -                  472.967    4.038.150                

Verenigingskapitaal/ Ouderbijdragen 50.721                -                  -                  50.721                      

Boekenfonds 347.903              -                  -                  347.903                   

Bestemmingsreserve (privaat) 398.624              -                  -                  398.624                   
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Financiële situatie 

Op 31 december 2015 voldoet de CSG aan de gestelde financiële criteria. De 

liquiditeit is 3,02, de solvabiliteit is 79%. De kapitalisatiefactor  komt op 49%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De looptijd voor deze producten is niet langer dan 3 maanden waardoor de CSG 

voldoet aan de kaders van de regeling van de minister en aan haar eigen 

treasurystatuut. 

 

Beleggen en belenen 

De SCOG heeft op donderdag 14 april 2016 een treasurystatuut vastgesteld. In dit 

treasurystatuut is opgenomen dat financiële middelen die op lange termijn niet nodig 

zijn voor betalingen, uitsluitend risicomijdend zullen worden belegd. De beleggingen 

voldoen tenminste aan een AA/Aa rating. Voor 2015 geldt dat de SCOG geen lang 

lopende beleggingen heeft en is reeds conform het in 2016 vastgestelde statuut 

gehandeld. Dit statuut voldoet aan de regeling belegen en belenen door instellingen 

voor onderwijs en onderzoek 2010 van het ministerie OCW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De saldo's per 31-12-2015 zijn als volgt:

Spreiding rekeningen 2015 2014

ING spaarrekeningen 4.492.061         3.951.687         

ING overig 113.109            127.016            

ING betaalrekening 925.388            719.629            

ABN AMRO vermogensspaarrekening 3.156.523         3.110.922         

ABN AMRO vermogenssparen 1.000.000         1.000.000         

ABN AMRO overig 1.005                1.210                

Rabobank 7.455                1.034                

kas 9.139                4.700                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.704.680         8.916.198         

Spreiding over de banken

ING 5.530.558 4.798.332

ABN AMRO 4.157.528 4.112.132

Rabobank 7.455 1.034

kas 9.139 4.700

Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.704.680 8.916.198
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Toelichting 

 

 Financiële 

kengetallen 

bestuurlijk toetsingskader 

CSG 

signaleringsvoorwaarden Commissie 

Vermogenspositie 

Onderwijsinstellingen (CVO) 

 Balans   

1 Weerstandsvermogen 

grondslagen OCW 

> 25% n.v.t. 

2 Weerstandsvermogen 

gecorrigeerd voor 

bestemmingsreserves 

n.v.t. n.v.t. 

3 Kapitalisatiefactor tussen 35% en 55% maximaal 35% 

4 Solvabiliteit exclusief 

voorzieningen 

n.v.t. n.v.t. 

5 Solvabiliteit inclusief 

voorzieningen 

minimaal 50% vanaf 2013 minimaal 30%; voorheen 

minimaal 20% 

6 Liquiditeit minimaal 1,5 - maximaal 3,0 minimaal 0,5 – maximaal 1,5 

 Exploitatie   

7 Rentabiliteit tussen -2% en +3%  

 
 

Weerstandsvermogen op basis van grondslagen OCW 

Met ingang van het jaar 2007 zijn scholen verplicht verantwoording af te leggen over 

het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt verkregen door het totale 

 financiële 

kengetallen 

2015 voldoet aan 

toetsingskader en 

signaleringsvoorwaarden  

2014 voldoet aan 

toetsingskader en 

signaleringsvoorwaarden  

 Balans     

1 Weerstandsvermogen 

grondslagen OCW 

36% ja, n.v.t. 37% ja, n.v.t. 

2 Weerstandsvermogen 

gecorrigeerd voor 

bestemmingsreserves 

22% n.v.t. 19% n.v.t 

3 Kapitalisatiefactor 49% ja; nee 53% ja; nee 

4 Solvabiliteit exclusief 

voorzieningen 

62% n.v.t. 60% n.v.t 

5 Solvabiliteit inclusief 

voorzieningen 

78% ja; ja 73% ja; ja 

6 Liquiditeit 2.95% ja; nee 2,26 ja; nee 

 Exploitatie     

7 Rentabiliteit -1.7% ja -8.8% nee 
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eigen vermogen, zonder onderscheid naar bestemmingsreserves en private reserves 

uit te drukken in een percentage van de totale rijksbaten.  

 

Door het OCW is in 2007 gekozen voor de volgende signaleringsgrenzen:  

 Weerstandsvermogen kleiner dan 10%, mogelijk te weinig reserve, kan duiden 

op risicovolle situatie 

 Weerstandsvermogen tussen 10% en 40%, reserves op normaal niveau 

 Weerstandsvermogen groter dan 40%, reserves buitensporig hoog 

 

Met een weerstandsvermogen van 36% bevinden de reserves van de CSG zich op 

een normaal niveau 

 

Weerstandsvermogen gecorrigeerd voor bestemmingsreserves 

Dit weerstandsvermogen wordt verkregen door het totale eigen vermogen exclusief de 

bestemmingsreserves uit te drukken in een percentage van de totale rijksbijdragen.   

 

Kapitalisatiefactor (Commissie Don) 

Bij de kapitalisatiefactor wordt het totale kapitaal (exclusief gebouwen) uitgedrukt in 

een percentage van de totale baten. 

De commissie Don adviseert een bovengrens van 60% voor kleine en 35% voor grote 

(jaarlijkse baten > 12 miljoen) instellingen.  

Op basis van de balanspositiepositie per 31 december 2015 bedraagt de 

kapitalisatiefactor voor de CSG 49% en voldoet daarmee ruim aan de norm. 

 

Solvabiliteit exclusief voorzieningen 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totale 

vermogen. Het geeft aan in hoeverre de stichting in staat is de totale schuldenlast te 

voldoen.  

 

Solvabiliteit inclusief voorzieningen 

Bij de berekening van dit percentage wordt het eigen vermogen vermeerderd met de 

voorzieningen alvorens het wordt uitgedrukt in een percentage van het eigen 

vermogen. Een solvabiliteitspercentage van 78% is ruim voldoende. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is haar verplichtingen op 

korte termijn te voldoen. Het verhoudingscijfer komt tot stand door de liquide middelen 

te vermeerderen met de vlottende activa en dit totaal vervolgens te delen op de 

schulden op korte termijn. Met een verhoudingscijfer van 2.95 kan de liquiditeit van de 

CSG als goed worden beoordeeld. 

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de baten en lasten elkaar in evenwicht 

houden en wordt berekend door het resultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen door 

de totale baten. Aangezien het resultaat voor bestemming een verlies betreft, is de 

rentabiliteit negatief en bedraagt – 1.7%.  
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2.4.2.  Continuïteitsparagraaf  

 

Personele bezetting en 

leerlingaantallen 

2015 2016 2017 2018 

     

Personele bezetting in FTE 253,5 241,6 238,2 235,2 

Management/Directie 21,4 20,5 20,2 20,0 

Onderwijzend Personeel 198,6 189,1 186,5 184,1 

Overige medewerkers 33,5 32,0 31,5 31,1 

     

Leerlingen aantallen (incl 50% 

VAVO) T-1 

3.287,5 3.075 3.020 2.960 

Leerlingen exclusief VAVO T-1 3.272 3.053 2.996 2.936 

 

Het aantal leerlingen in 2016 ten opzichte van 2015 daalt met 6%. In de jaren 2017 en 

2018 en volgende wordt rekening gehouden met een daling van 2%.  De inzet van 

personeel geschiedt op basis van het aantal leerlingen in het betreffende schooljaar. 

Op basis van de demografische ontwikkeling buiten de gemeente neemt binnen 15 jaar 

het aanbod 12 jarigen af met ruim 30%. De demografische ontwikkeling binnen de stad 

Groningen is gunstig: een toename van het aanbod 12 jarigen met een kleine 10%. 

Ook de stadse CSG vestigingen betrekken voor een deel de leerlingen uit de 

krimpgebieden. Demografische groei in Groningen compenseert niet de krimp in de 

Ommelanden voor de CSG als totaal. 
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Uitgangspunten: 

Bovenstaande meerjarenbegroting is gebaseerd op de door de Raad van Toezicht 

goedgekeurde meerjarenbegroting van 2016. Hierin is meegenomen de verwachting 

dat het leerlingaantal vanaf 2015 zal dalen met totaal 320 leerlingen tot 2019. De 

vergoedingen die gebaseerd zijn op het leerlingaantal zullen dan ook afnemen. In 

relatie hiermee zullen de personele lasten voor het onderwijzend personeel dalen. De 

overige kosten zullen stijgen a.g.v. investeringen in ICT en onderhoud gebouwen. De 

contractactiviteiten zullen de komende jaren in lijn liggen met afgelopen jaar. De CSG 

verwacht hierin geen veranderingen. 

 

Interne beheersing 

De planning en control cyclus wordt beschreven in paragraaf 2.1.7.  

De CSG streeft voor de meest financieel relevante processen naar een complete AO/IC 

procesbeschrijving. Het doel daarvan is het in kaart brengen van (eventuele) risico’s 

met een inschatting van de daarbij behorende gevolgen (kans en impact). Inzicht in 

risico’s biedt de mogelijkheid om vroegtijdig passende maatregelen te nemen. De CSG 

zal een nadere risico-inventarisatie uitvoeren. Het bestuursbureau heeft de activiteiten 

Balans 2015 2016 2017 2018

Vaste Activa

                 Materieel 5.527.209          5.527.209          5.527.209       5.527.209         

Vlottende Activa

                Vorderingen 468.781             458.781             448.781          438.781            

                 Liquide middelen 9.704.679          9.250.256          9.001.854       8.567.808         

Totaal activa 15.700.669        15.236.246        14.977.844     14.533.798       

Eigen Vermogen

                 Algemene Reserve 5.300.656          4.936.234          4.777.832       4.343.786         

                 Bestemmingsreserve publiek 4.038.150          4.038.150          4.038.150       4.038.150         

                 Bestemmingsreserve privaat 398.624             398.624             398.624          398.624            

             

                 Voorzieningen 2.553.016          2.553.016          2.553.016       2.553.016         

                 Kortlopende schulden 3.410.222          3.310.222          3.210.222       3.200.222         

Totaal passiva 15.700.668        15.236.246        14.977.844     14.533.798       

Staat/Raming van Baten en Lasten

         Baten

                 Rijksbijdrage 25.730.113        23.520.246        23.416.679     23.210.966       

                 Overige overheidsbijdragen en subsidies 11.180               15.000               -                      -                        

                 Overige baten 1.063.722          2.417.770          2.322.043       2.290.529         

Totaal baten 26.805.015        25.953.016        25.738.722     25.501.495       

        Lasten

                Personeelslasten 21.452.455        20.194.763        19.859.967     19.946.055       

                Afschrijvingen 1.277.992          1.476.963          1.405.604       1.308.554         

                Huisvestingslasten 1.510.031          1.937.503          1.957.217       1.977.250         

                Overige Lasten 3.069.421          2.733.209          2.698.336       2.726.682         

Totaal lasten 27.309.899        26.342.438        25.921.124     25.958.541       

        Saldo Baten en lasten -504.884            -389.422            -182.402         -457.046           

        Saldo financiële bedrijfsvoering (rente) 70.280               25.000               24.000            23.000              

        Saldo buitengewone baten en lasten -                         

        Incidentele baten en lasten -                         

        Totaal resultaat -434.604            -364.422            -158.402         -434.046           
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van de verschillende afdelingen in kaart gebracht en in een logische volgorde 

vastgelegd in een jaarplanning.  

Door het aanpassen van de wijze van begroten zijn de kosten zichtbaar en merkbaar 

op die vestiging waar ze gemaakt worden. De vestigingen krijgen een vergoeding op 

basis van de leerlingen die zij onderwijs bieden en dragen vervolgens af voor de kosten 

van het bestuursbureau, de kosten van bestuur en gezamenlijke kosten op basis van 

leerlingaantal per vestiging. Daarnaast is een groot aantal kosten die in het verleden 

gezamenlijk gedragen werden nu voor rekening van de vestiging waar die kosten 

gemaakt zijn. We maken rapportages om de uitputting van de begroting te volgen en 

indien nodig bij te sturen. De vestigingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor 

schoolplannen en de daarbij behorende begroting en de realisatie op vestigingsniveau. 

Zij leggen periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder.  

De CSG analyseert op basis van de onderwijsbehoefte haar beschikbare vierkante 

meters. Per 1 oktober 2015 is er een directeur bedrijfsvoering aangesteld om de 

verbinding tussen de verschillende afdelingen van het bestuursbureau onderling en 

met de vestigingen te verbeteren. De directeur bedrijfsvoering heeft als specifieke 

opdracht de interne beheersing naar een hoger niveau te brengen onder andere op 

basis van bevindingen van audits. 

 

Risicobeheer 

De belangrijkste risico’s voor de CSG zijn huisvesting en de daling van het aantal 

leerlingen. In de komende jaren zijn aanzienlijke investeringen nodig in de huisvesting 

van de CSG locaties. Het gaat om gebouwen die op grond van leeftijd aan vervanging 

toe zijn. Daarnaast vinden aanpassingen plaats op basis van het te ontwikkelen 

vestigingsbeleid. Er zal worden overlegd over huisvesting met de 

gemeente. Afhankelijk van de mogelijkheden zal een verantwoord deel van het eigen 

vermogen ter dekking van de lasten worden aangemerkt. Op basis van nadere 

besluiten zullen de balansposten worden aangepast. Om die reden zijn de mutaties 

beperkt tot de liquiditeit en de algemene reserve. Op basis van analyse van het aantal 

beschikbare vierkante meters versus de vraag naar lesruimte heeft de CSG het 

huurcontract van de portacabin’s t.b.v. CSG Augustinus en het huurcontract met het 

Noorderpoort College Diamantlaan opgezegd. 

In de kaderbrief 2016 zijn voor het eerst een aantal risico’s aangeduid. Het betreft de 

kosten van ziektevervanging boven een te hanteren basispercentage, de bekostiging 

en cao, de kosten van interim-management, personele fricties en onvoorziene kosten 

de zogenaamde restrisico’s. Dit systeem wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel 

bijgesteld. De CSG vormt per 2015 een wachtgeldvoorziening. 

De CSG ontwikkelt met een marketingbureau een campagne om de vestigingen sterker 

te profileren om zo een groter percentage leerlingen aan zich te binden. 

 

Rapportage toezichthoudend orgaan 

Deze wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
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3. Medezeggenschapsraad  
 

 

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die de scholengemeenschap 

als geheel aangaan. De middelen die de medezeggenschapsraad daarbij ter 

beschikking staan, zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht (afhankelijk van het 

soort onderwerp). Daarnaast kan de medezeggenschapsraad gevraagd en 

ongevraagd advies geven.  

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal 16 leden: 

 de oudergeleding – 4 leden:  

 Wouter van Bolhuis,  

Ineke de Haan (afgetreden 6 september 2015),  

Martine Hofman  

Patrick  Poelma 

 de leerling-geleding – 4 leden:  

Marlon Oxley (afgetreden 23 juni 2015),  

Maus de Brabander,  

Hannah Bruinsma (afgetreden 23 juni 2015),  

Maaike Hop (afgetreden 28 mei 2015).  

 de personeelsgeleding – 8 leden:  

   Sebastiaan van den Berg (lid per 10 november 2015),  

Jessica Doornkamp,  

Andrea Grüber (afgetreden 8 september 2015),  

Wim Jansen (voorzitter),  

Derk Ottema,  

Kevin Schadenberg (afgetreden 9 juni 2015),  

Koos Sikkema (lid per 10 november 2015), 

Yvette Tol (secretaris + notulist),  

Arens Usmany, 

René van der Veen. 

 

De deelraad  

Elke vestiging heeft een deelraad. Zij overlegt met de schoolleiding over de gang van 

zaken op de eigen vestiging. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden 

als de MR, maar dan over vestiging gebonden zaken. De deelraad bestaat uit:  

 2 leerlingen 

 2 ouders  

 4 personeelsleden  

Activiteiten van pMR en MR 

In 2015 hebben de pMR en de MR elk 10 vergaderingen gehouden.  

De pMR kwam in 2015 bijeen op: 13 januari, 10 februari, 3 maart, 14 april, 2 juni, 9 juni, 

8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december. 

 

De MR kwam bijeen op: 13 januari, 18 maart, 21 april, 19 mei, 28 mei, 23 juni, 8 

september, 13 oktober, 10 november, 8 december.  
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De directeur bestuurder en het lid directie werden voor elke vergadering uitgenodigd. 

Daar hebben zij ook gebruik van gemaakt.  

Op 1 april 2015 heeft de gezamenlijke MR een bijeenkomst met de Raad van Toezicht 

gehad. 

Verschillende open dagen werden door leden van de p/MR bezocht. 

De voorzitter en de secretaris van de MR hebben regelmatig contact met de directeur 

bestuurder en de voorzitters van de deelraden gehad. Ook heeft er een aantal 

overleggen met alle voorzitters plaatsgevonden. I.v.m. de reorganisatie heeft de pMR 

een aantal bijeenkomsten met de verschillende vakbonden gehad. 

Belangrijke zaken waarvoor instemming van de pMR of MR nodig was, waren o.a.:  

- Schoolplan 2015 – 2019 

- Reorganisatieplan CSG 

- Spaarverlof 

- Sociaal beleid 

- Vaststelling onderwijstijd 

- Ondersteuningsplan CSG 2015 – 2019 

- Examenreglement 2015 - 2016 

Daarnaast zijn o.a. de volgende onderwerpen in de pMR of in de MR besproken (ter 

advies / instemming / ter informatie): 

- Transitieplan 

- Plus-min-uren 

- Taakbeleid  

- Keuze schooladministratiepakket SOM of Magister 

- evaluatie pMR en MR 

 

De p/MR beraadt zich nog over hoe zij het beste met haar achterban kan 

communiceren. 
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4. Verantwoording Raad van Toezicht 
 

In 2015 domineerden drie thema’s de agenda van de raad van toezicht van de CSG: 

de gewenste positie van de school op langere termijn in een veranderende omgeving, 

de onderwijsambities voor zowel de verschillende vestigingen als de CSG als geheel 

en het financiële beleid en de daaraan gekoppelde noodzakelijke reorganisatie. Als 

intern toezichthouder heeft de raad onafhankelijk en integraal toezicht gehouden op de 

onderwijsorganisatie, het beleid van het bestuur, rekening houdend met het 

organisatie- en het publieke belang. Ook fungeerde ze als klankbord voor de 

bestuurder bij de herbezinning op de toekomst en potentie van de verschillende CSG-

vestigingen. 

 

Vergaderingen 

De raad van toezicht heeft zeven keer vergaderd volgens de vastgestelde jaarplanning, 

waarbij de verschillende beleidsthema’s aan de orde kwamen. Er is een extra 

vergadering geweest over de begroting voor 2015, de meerjarenraming en het 

reorganisatieplan. Daarnaast zijn twee strategische discussies geweest over de 

toekomst van de CSG en diverse informele overleggen.  

In maart bezocht ze alle vestigingen van de CSG en sprak ze op locatie met de 

vestigingsdirecteuren. Onderwerp van gesprek was de onderwijskwaliteit, 

leerlingenontwikkeling en profilering. In april sprak de raad van toezicht met de 

voltallige medezeggenschapsraad over het reorganisatieplan, de zorg en ambitie van 

het personeel voor het onderwijs.  

 

Uitgevoerde wettelijke taken 

De raad heeft haar wettelijke taken uitgevoerd: ze heeft er op toegezien dat het bestuur 

volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO haar taken uitvoerde. Ze heeft het 

strategisch schoolplan 2015-2019, het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 

goedgekeurd. Verder heeft ze het reorganisatieplan, de begroting voor 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2018 goedgekeurd. De toezichthouder heeft haar 

handleiding met het toezichtskader geactualiseerd.  

 

Toezicht op onderwijskwaliteit 

De onderwijskwaliteit is op alle vestigingen voldoende. De school werkt hard om de 

kwaliteitszorg op alle lagen in de organisatie verder te borgen en uit te bouwen. In het 

nieuwe schoolplan 2015-2019 zijn ambities geformuleerd die zichtbaar maken dat 

binnen de CSG iedereen de drive heeft om samen goed onderwijs te verzorgen. De 

raad van toezicht volgt dit proces nauwlettend door zich te laten informeren over 

analyses van schoolresultaten, actieplannen voor kwaliteitszorg en de bestuurder 

hierover te bevragen. De verslagen van de interne audits tussen de verschillende 

vestigingen maken de cultuurverandering binnen de CSG duidelijk, waarin leren van 

elkaar en reflecteren op kwaliteit van onderwijs de standaard wordt.  

 

Toekomstperspectief 

De CSG heeft te maken met een dalend aantal leerlingen als gevolg van de krimp in 

de regio en dat vraagt om bezinning op de strategie, het aanbod in relatie tot de 

vestigingen. De raad van toezicht heeft gedurende het jaar hierover intensief met de 
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bestuurder gesproken. Ook is ze hierover in gesprek gegaan met de 

vestigingsdirecteuren. Op 15 februari 2015 was er een ontmoeting met bestuur en 

vestigingsdirecteuren in een speciale sessie over CSG in de toekomst: identiteit, 

onderwijsaanbod & lesplaatsen. Tijdens deze bijeenkomst gaf de voorzitter van het 

CvB Achterhoek VO inzicht in het proces dat zijn school de afgelopen jaren heeft 

doorlopen in een krimpend demografisch perspectief. Dit leidde tot een 

gedachtewisseling over de maatschappelijke opdracht van de CSG in relatie tot de 

christelijke identiteit. Hoe geven we vorm aan onze identiteit om 

onderwijsvoorzieningen in de provincie van kwaliteit te kunnen blijven garanderen?  

 

Taak als werkgever 

De raad van toezicht heeft in haar rol als werkgever het functioneren van de bestuurder 

beoordeeld. De remuneratiecommissie is in gezamenlijk overleg met de bestuurder 

gekomen tot een opdrachtomschrijving voor 2015-2016 met resultaatverplichtingen op 

de verschillende beleidsterreinen. Met de voorzitter van de rvt is op verschillende 

momenten voortgangsoverleg gevoerd. De raad is zeer positief over resultaten die de 

bestuurder in het eerste jaar met het team heeft bereikt en zijn verbindende rol in een 

financieel en organisatorisch lastige situatie.  

 

Financiën en reorganisatie 

Met de accountant (EY) is verschillende malen overleg gevoerd, zowel over de 

managementletter en de kaderbrief, als de jaarrekening, de begroting en de 

bezuinigingsplannen. De auditcommissie heeft deze onderwerpen voorbereid en 

hierover tussentijds overleg gevoerd met zowel de directeur bedrijfsvoering, de 

bestuurder als de accountant.  

De RvT heeft het reorganisatieplan van de CSG – noodzakelijk om de financiële 

gezondheid van de organisatie op lange termijn te garanderen- intensief besproken 

met de bestuurder. Vragen zijn gesteld over de zorgvuldigheid in procedures en 

tijdigheid van informatie en communicatie. 

 

Evaluatie intern toezicht 

De intern toezichthouder heeft haar eigen functioneren geëvalueerd in een bijeenkomst 

3 september 2015. Het persoonlijk functioneren van de leden is besproken, evenals de 

rol en wisselwerking in relatie tot de bestuurder. De bestuurder was hierbij aanwezig 

om zijn observaties en perspectief te delen. 

Een van de conclusies luidt dat de raad van toezicht in control is waar het gaat om 

toezichthouden op de onderwijskwaliteit. Dat geldt nog in mindere mate voor de 

financiën. De maatregelen die de bestuurder het afgelopen jaar heeft genomen - in de 

tijdelijke uitbreiding van de afdeling financiën en de aanpassingen in de bedrijfsvoering 

- geven het vertrouwen dat in 2016 sprake zal zijn van een duurzame verbetering van 

inzicht in en controle op de financiën. Daarnaast is de verwachting dat het intern 

toezicht op de financiën vanuit de raad van toezicht komend jaar voldoende geborgd 

is, mede door het aantrekken van een nieuw lid (per januari 2016) met uitgebreide 

expertise op het gebied van financiën. 

 

 

 



  

 
44 Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Deskundigheid 

Ter bevordering van de deskundigheid hebben twee van de leden deelgenomen aan 

de opleiding toezicht, financiële bedrijfsvoering en risicomanagement van de VTOI.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

In september besluit de heer (Wim) Molema vanwege omstandigheden zijn functie per 

september neer te leggen. Mevrouw (Jannet) Terpstra neemt tijdelijk zijn functie in de 

auditcommissie waar. In oktober wordt een sollicitatieprocedure gestart voor een lid 

van de raad van toezicht (tevens auditcommissie) met deskundigheid op het gebied 

van financiën. De procedure hiervoor is eind december 2015 nog niet afgerond.  

De heren (Bert) Bennink en (Geralt) Vels worden herbenoemd voor een tweede termijn.  

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding op basis 

van de richtlijnen van de VTOI. 

 

 

 

leden functie aandachtsgebied Termijn aftredend 

Dhr. H.J. 

Wolters 

voorzitter auditcommissie 

remuneratie 

2e termijn 2016 

Dhr. G. Vels vicevoorzitter remuneratie, 

identiteit 

2e termijn 2019 

Mw. A.M. 

Nauta 

secretaris communicatie 2e termijn 2017 

Dhr. A.J. 

Bennink 

lid HRM, identiteit 2e termijn 2019 

Dhr. W.J. 

Molema 

lid auditcommissie 2e termijn afgetreden 

per 

september 

2015 

Mw. J.F.H. 

Terpstra 

lid juridische zaken 

tijdelijk 

auditcommissie 

1e termijn 2019 
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Bijlage: jaarrekening met overige gegevens 
 

1. Grondslagen voor de jaarrekening  
 

1.1. Inleiding en algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de regelgeving Jaarverslaglegging 

OCW, de richtlijnen van de raad voor de jaarverslaggeving (RJ) en Burgerlijk Wetboek 

Boek 2 Titel 9.  

 

Deze jaarrekening is opgemaakt op 26 april 2016. 

 

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Christelijk Onderwijs 

Groningen en van de onder deze rechtspersoon vallende scholen verantwoord. De 

Stichting is statutair gevestigd in Groningen, Eenrumermaar 4. 

 

De stichting  heeft tot doel het geven van voortgezet onderwijs op christelijke grondslag 

in Groningen en omgeving. De stichting  tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

 het besturen en beheren van een of meer scholen voor het verstrekken van 

voortgezet onderwijs en het verrichten van de daarmee samenhangende en 

de daarvan afgeleide taken, een en ander zoals bedoeld door en geregeld bij 

of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs;  

 het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het christelijk 

onderwijs behoort; 

 het beheren van gelden en faciliteiten door de stichting  verworven of haar 

beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking van de voormelde doelstellingen;  

en alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk 

zijn.  

 

 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 
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1.2. Balans  

 

1.2.1. Materiele Vaste Activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien de realiseerbare/ actuele waarde lager is dan de 

boekwaarde, is er sprake van een bijzondere waardevermindering. Specifieke 

investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 

mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 

Slijtende investeringen worden na het jaar van aanschaf lineair afgeschreven in de 

verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele 

restwaarde.  

 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de voor de betreffende 

materiële vaste activa geschatte gebruiksduur: 

- gebouwen en terreinen  10 – 40 jaar 

- inventaris en apparatuur   4 -  15 jaar 

- boeken     4   jaar 

 

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de Stichting en het 

economisch eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. De kosten 

van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de 

schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de onderhoudsvoorziening. 

 

1.2.2. Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

1.2.3. Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.  

 

1.2.4. Algemene Reserve 

Dit betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-

)overheidsinstellingen bekostigde activiteiten. Via resultaatbestemming worden 

jaarlijkse overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De 

algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de 

Christelijke Scholengemeenschap Groningen.  

 

1.2.5. Bestemmingsreserves 

De hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke 

toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. 

Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke 

dan wel publiekrechtelijke middelen. 
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1.2.6. Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan 

de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en 

risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. 

 

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in 

de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op 

balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van 

kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong 

heeft voor balansdatum. 

 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van 

gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. 

De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 

van deze voorziening gebracht.  

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening 

opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea 

van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van 

toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijf-en sterfte kans, en 

gemiddelde salarisstijging. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze 

voorziening gebracht. 

 

1.2.7. Pensioenen 

De SCOG heeft voor haar werknemers een pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren 

dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies 

betaald waarvan een deel door de werknemer en een deel door de werkgever  

(€  2.160.424) ) wordt betaald. 

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 

dekkingsgraad van  het pensioenfonds (vermogen van het ABP/financiële 

verplichtingen) dit toelaat. In het laatste kwartaal van 2014 heeft het ABP een 

dekkingsgraad van 101,1%. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als 

last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het 

voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan 

het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.  

 

1.2.8. Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
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1.3. Staat van baten en lasten 

 

1.3.1. Baten 

Onder baten wordt verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen 

en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten 

waarvan het niet zeker is of deze worden gerealiseerd zijn voorzichtigheidshalve niet 

als baten verantwoord. 

Opbrengsten hoeven niet per definitie inkomsten te zijn.  

 

 

1.3.2. Lasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Kosten hoeven niet per definitie uitgaven te zijn. 

 

1.4.  Kasstroom overzicht. 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode 

wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die 

geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 

balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en 

uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kaststroom overzicht bestaat uit liquide middelen onder 

aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 

gemaakt tussen operationele- en investeringsactiviteiten. 
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2. Balans per 31 december 2015  
 (na resultaat verdeling) 

 

  

Activa 31 december 2015 31 december 2014

Vaste Activa

Materiële vaste activa 5.527.209                6.320.941                

Financiële vaste activa -                                 -                                 

Totaal vaste activa 5.527.209         6.320.941       

Vlottende activa

Vorderingen 468.781                   1.449.304                

Liquide middelen 9.704.678                8.916.198                

Totaal vlottende activa 10.173.459      10.365.502     

Totaal activa 15.700.668       16.686.443      

Passiva 31 december 2015 31 december 2014

Eigen vermogen 9.737.430                10.172.035              

Voorzieningen 2.553.016                2.058.787                

Kortlopende schulden 3.410.222                4.455.619                

Totaal passiva 15.700.668       16.686.442      
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3. Staat van Baten en Lasten 

 

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Baten

Rijksbijdrage OCW 25.730.113 25.496.646 25.636.666 

Overige overheidsbijdragen 11.180         -                     -                     

Baten werk iov derden 86.827         72.230         86.635         

Overige baten 976.895       666.558       976.916       

Totaal baten 26.805.015 26.235.434 26.700.217 

Lasten

Personeelslasten 21.452.455 21.666.584 22.477.120 

Afschrijvingen 1.277.992    1.478.901    1.327.120    

Huisvestingslasten 1.510.031    1.855.049    1.804.537    

Overige lasten 3.069.421    2.573.339    3.852.076    

Totaal lasten 27.309.899 27.573.873 29.460.853 

Saldo baten en lasten -504.884      -1.338.439  -2.760.636  

Financiële baten en lasten 70.280         75.000         98.022         

Resultaat -434.604      -1.263.439  -2.662.614  

Resultaat na belastingen -434.604      -1.263.439  -2.662.614  

Nettoresultaat -434.604      -1.263.439  -2.662.614  

resultaatbestemming

toevoegen aan reserves: -                     -                     207.000       

personeel 207.000       

Bapo

onttrekking aan reserves: 472.967       1.161.522    1.675.325    

Algemene reserve

Personeel 800.000       93.000         

Bapo 167.844       56.400         187.259       

Nieuwbouw schoolgebouwen 19.500         19.500         562.750       

Nieuwbouw bestuursbureau 24.528         24.528         24.578         

Groninger gelden 16.809         16.809         20.001         

Overlopende rijksbijdragen 244.285       244.285       787.737       

subtotaal mutaties reserve -472.967      -1.161.522  -1.468.325  

resultaat na bestemming 38.364         -101.917      -1.194.289  
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4. Kasstroomoverzicht 
 

 

 

De mutatie liquide middelen (788.482) komt overeen met de mutatie van de stand van 

de liquide middelen tussen 31-12-2014 en 31-12-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten -504.884     -2.760.636 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.277.992   1.327.120   

Mutaties voorzieningen 494.229      549.286      

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 980.523      237.225      

Schulden -1.045.397 476.605      

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 1.202.463 -170.400   

Ontvangen interest 70.280        98.022        

Betaalde interest (-/-) -                    -                    

70.280       98.022       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 1.272.743 -72.378      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-)

(des) investeringen in MVA -484.261     -179.137     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: -484.261   -179.137   

Mutatie liquide middelen 788.482     -251.516   

Beginstand liquide middelen 8.916.198   9.167.715   

Mutatie liquide middelen 788.482      -251.516     

Eindstand liquide middelen 9.704.680 8.916.198 



  

 
52 Jaarverslag en jaarrekening 2015 

5. Toelichting op de balans per 31 december 
 
5.1. Activa 

5.1.1. Materiele vaste activa 

 

 

 

In verband met een investeringsstop per 1 maart 2015 vanwege de financiële situatie 

binnen de CSG zijn er minder investeringen gedaan dan begroot in 2015. 

 

 

 

5.1.2. Vlottende activa 

 

De post debiteuren en de post Studenten/deelnemers/cursisten zijn ten opzichte van 

2014 afgenomen. Dit komt voornamelijk door een strakker debiteuren beheer en het 

opschonen van oude vorderingen. Onder de post Studenten/deelnemers/cursisten 

zitten veel vorderingen die zijn ontstaan voor 2013 toen het debiteurenbeheer van de 

Materiele vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaa

rde per 1 

januari 2015

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 1 

januari 2015

Boekwaarde 

per 1 januari 

2015

Investeringen Afschrijvingen

Gebouwen en 

terreinen 4.313.594     1.746.637       2.566.956     -                        109.585            

Inventaris en 

apparatuur 7.139.784     4.069.465       3.070.319     133.106           702.621            

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 2.042.013     1.358.346       683.666        345.399           460.028            

In uitvoering en 

vooruitbetalingen -                      -                        -                      -                        -                          

Niet aan het proces 

dienstbare -                      -                        -                      -                        -                          

Materiële vaste 

activa 13.495.391   7.174.448       6.320.941     478.505           1.272.234         

Mutaties 2015

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 31 december 

2015

Cumulatieve 

afschrijvingen tot 

en met 31 

december 2015

Boekwaarde 

per 31 

december 

2015

4.313.594              1.856.222             2.457.370      

7.272.888              4.772.087             2.500.802      

1.840.114              1.271.077             569.037         

-                               -                              -                       

-                               -                              -                       

13.426.596            7.899.386             5.527.209      

Vorderingen

Debiteuren 81.635      121.625     

OCW / EZ 1                1                 

Studenten / deelnemers / cursisten 27.785      55.848       

Overige overheden 47.157      20.407       

Overige vorderingen 23.821      10.124       

Overlopende activa 310.162    1.263.078 

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -21.780     -21.780      

Vorderingen 468.781    1.449.302 

31 december 2015 31 december 2014
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CSG nog was uitbesteed. Dit bedrag aan oude vorderingen van ongeveer € 18.000,- is 

voor 95% voorzien. 

 

Inmiddels is er een duidelijk beleid omtrent het herinneren en aanmanen van 

debiteuren en wordt na het versturen van een laatste brief op basis van de soort 

vordering een beslissing genomen over het al dan niet inschakelen van een 

incassobureau.  

 

De vordering van € 1,- op OCW heeft betrekking op de bekostiging over de periode 

augustus - december 2005.  Als gevolg van de overgang van de bekostiging van 

schooljaar naar kalenderjaar per 1/1/2006 zal  deze vordering naar verwachting niet 

worden uitbetaald. Formeel blijft de vordering van € 1.365.234 op OCW bestaan. 

Teneinde echter te komen tot een reële weergave van het weerstandsvermogen is de 

vordering op € 1 na afgeboekt.      

       

De post overige overheden bestaat voornamelijk uit een vordering op de Gemeente 

Groningen van ongeveer € 42.000,- vanwege waterschade op een van de locaties.  

 

De post overige vorderingen bestaat voornamelijk uit betalingen die zijn gedaan voor 

buitenlandreizen die nog moeten plaatsvinden en waarvoor nog geen of maar 

gedeeltelijk bijdragen (van ouders) zijn ontvangen. 

Omdat de hoeveelheid reizen en de periode waarin de reizen worden georganiseerd 

per jaar verschillen  is de vordering dit jaar hoger dan vorig jaar. 

 

 

Vooruitbetaalde kosten betreffen facturen die in 2015 zijn ontvangen en betaald maar 

die betrekking hebben op 2016. Het betreft onder andere: 

 Schoolovereenkomst Microsoft € 48.000,- 

 Huurtermijn 1e kwartaal printers € 18.000,- 

 Kosten voor fietsenstalling € 16.000,- 

 Diverse licenties en software onderhoudsovereenkomsten € 23.000,- 

 

De ontvangen rente betreft de rente over 2015 die wij in 2016 hebben ontvangen. 

 

De nog te ontvangen bedragen betreft vergoedingen die wij nog moeten ontvangen 

van de Openbare Onderwijs Groep Groningen in verband met het gezamenlijk gebruik 

Vooruitbetaalde kosten     116.143       150.557 

Overige overlopende activa

* te ontvangen intrest       26.437         42.308 

* nog te ontvangen bedragen     167.582    1.070.213 

Overlopende activa 310.162    1.263.078   

31 december 2015 31 december 2014
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van een pand, het project van Zwak naar Sterk waarvoor wij nog recht hebben op een 

subsidie van de RUG en de nog te ontvangen subsidie van de Gemeente Hoogezand 

voor Maatschappelijke Stage. Ook is 5/12 van de in 2016 ontvangen ouderbijdrage ( € 

10.000,-) geboekt als nog te ontvangen in 2015. 

 

Het verschil met 2014 is voornamelijk ontstaan door de eenmalig toegekende 

vergoeding van de Gemeente Groningen (€ 557.000,-) in verband met eigen 

investeringen in onze vestiging aan de Diamantlaan en de vordering op het 

Samenwerkingsverband 20.01 van € 292.000,- die in 2014 is opgenomen voor nog te 

ontvangen zorgbudget, leerlinggebonden budget en vergoeding loonkosten. 

 

De voorziening vorderingen wegens oninbaarheid op debiteuren en studenten bestaat 

uit: 

 95% van de vorderingen ouder dan 2013 

 25% van de vorderingen die bij het incassobureau liggen 

 25% van de vorderingen die wij hebben aan openstaande ouderbijdragen 

 10% van vorderingen die wij hebben op meerdaagse reizen 

 100% van de overige vorderingen 

 

Zie het kasstroomoverzicht voor de mutatie 01-01-2015 en 31-12-2015 van de liquide 

middelen.  De spreiding over de banken is als volgt: 

 

Er wordt voldaan aan de ratingseisen conform de regeling beleggen en belenen. 

 

 

  

Liquide middelen

Kasmiddelen 9.139         4.700          

Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.695.540 8.911.498  

Liquide middelen 9.704.679 8.916.198  

31 december 2015 31 december 2014

ING  5.530.558    4.798.332 

RABOBANK          7.455            1.034 

ABN AMRO  4.157.528    4.112.132 

Kas          9.139            4.700 

Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.704.680 8.916.198   

31 december 2015 31 december 2014
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5.2. Passiva 

5.2.1. Eigen vermogen 

 

 

In 2015 was een reorganisatie voorziening begroot van € 800.000,- in de exploitatie. 

Deze dotatie heeft niet plaatsgevonden omdat niet aan alle voorschriften tot vorming 

van de voorziening werd voldaan. 

Het uiteindelijke resultaat valt daardoor positiever uit. 

 

De bedragen in de kolom ‘overige mutaties’ zijn verwerkt in het resultaat. 

 

Algemene Reserve 

De Algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de 

Stichting Christelijk Onderwijs Groningen. Deze wordt opgebouwd uit de 

resultaatbestemmingen van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit 

resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. 

 

Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 

De hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke 

toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. 

De bestemmingsreserves worden nog steeds gebruikt voor de uitgaven waarvoor zijn 

destijds bestemd zijn. In 2016 zal een herschikking van de bestemmingsreserves 

plaatsvinden.  

 

Algemene reserve 5.262.292           38.364          -                   5.300.656                

Bestemmingsreserve (publiek) 4.511.118           -                     472.967      4.038.150                

Bestemmingsreserve (privaat) 398.624              -                     -                   398.624                   

Eigen Vermogen 10.172.035        -                     472.967      9.737.430                

Uitsplitsing

Algemene reserve 5.262.292           38.364          -                   5.300.656                

Algemene reserve 5.262.292           -                     -                   5.300.656                

Personeel 590.862              -                     -                   590.862                   

Bapo 375.770              -                     167.845      207.925                   

Nieuwbouw 765.913              -                     19.500        746.413                   

Nieuwbouw bestuursbureau 899.044              -                     24.528        874.516                   

Automatisering 135.860              -                     -                   135.860                   

Groninger gelden 1.499.384           -                     16.809        1.482.575                

Rijksbijdragen 244.285              -                     244.285      -                                 

Bestemmingsreserve (publiek) 4.511.118           -                     472.967      4.038.150                

Verenigingskapitaal/ Ouderbijdragen 50.721                -                     -                   50.721                      

Boekenfonds 347.903              -                     -                   347.903                   

Bestemmingsreserve (privaat) 398.624              -                     -                   398.624                   

Nog te 

bestemmen 

Resultaat

Overige 

mutaties al 

verwerkt

Stand per 31 

december 2015

Stand per 31 

december 2014
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Publiek 

 

Personeel 

De bestemmingsreserve personeel is bedoeld om eventuele tegenvallers door een 

ongunstige klassendeler op te vangen en om eventuele personele knelpunten op te 

lossen. 

 

Bapo 

Als gevolg van de stelselwijziging per 1 januari 2010 zijn voor de uitgaven met 

betrekking tot het (flexibele) Bapoverlof gereserveerde gelden in de 

bestemmingsreserve Bapo ondergebracht. De bestemmingsreserve Bapo is bedoeld 

om de kosten van de niet opgenomen Bapo rechten uit het verleden te betalen. De 

reserve betreft uitsluitend nog niet opgenomen Bapo rechten uit de afgelopen jaren. 

De Bapo reserve is het saldo van de gespaarde uren, gebaseerd op in cao vastgelegd 

uurtarief. In 2015 hebben een aantal mensen hun uren versneld opgenomen vanwege 

het feit dat zij uit dienst zijn gegaan (of binnenkort gaan) Bovendien is de opname tegen 

het werkelijke tarief veel hoger dan het vastgelegde uurtarief.  

 

Nieuwbouw 

In verband met de stelselwijziging per 1 januari 2008 zijn voor de nieuwbouw bestemde 

doelsubsidies in een bestemmingsreserve nieuwbouw ondergebracht. De 

bestemmingsreserve is bedoeld om de afschrijvingskosten van onze eigen 

investeringen in de nieuwbouw te bekostigen. Uit de bestemmingsreserve nieuwbouw 

heeft in 2015 een onttrekking plaatsgevonden van de afschrijving van de eigen 

investering in het pand aan de Kluiverboom. Het bedrag dat overblijft in de reserve 

schoolgebouwen is de boekwaarde van onze eigen investering in het pand aan de 

Kluiverboom € 721.500 (€ 780.000 minus 3 jaar afschrijving ad. € 19.500 per jaar) en 

wat andere kleine investeringen.  

In geval de gemeente besluit de ingebruikgeving van het gebouw aan de CSG te 

beëindigen, dan zal een evenredig deel aan de CSG worden vergoed. De gemeente 

houdt rekening met een afschrijvingstermijn van 30 jaar en is begonnen met afschrijven 

vanaf 1 januari 2012. In hun boeken heeft deze investering op 31-12-2015 een 

boekwaarde van € 682.500. 

 

Bestuursbureau 

De bestemmingsreserve bestuursbureau is bestemd voor de afschrijvingskosten van 

het nieuw gebouwde pand aan de Eenrumermaar en is in 2011 gevormd. Uit de 

nieuwbouwreserve bestuursbureau is het bedrag van de afschrijving 2015 van het 

bestuursbureau (€ 24.578) onttrokken.  

 

Automatisering 

De reserve automatisering is in 2012 gevormd en bestaat uit een toevoeging vanuit de 

gelden van Stichting beheer (€ 359.000) en een onttrekking van het tekort van de 

automatiseringskosten (€ 223.000) uit 2012. De reserve is bedoeld om tekorten op de 

automatiseringskosten op te vangen.  In 2013, 2014 en 2015 heeft hier geen mutatie 

op plaatsgevonden.  
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Rijksbijdragen 

De bestemmingsreserve Rijksbijdrage is gevormd in 2013. In december 2013 heeft de 

CSG gelden van het ministerie ontvangen voor de besteding in 2014 ad € 788.000,- 

voor het ophogen van de lumpsum, dit bedrag is in 2014 vrijgevallen ten gunste van 

het resultaat. Tevens is een bedrag ontvangen ( € 244.000,-) bestemd voor het in dienst 

nemen en houden van jonge leerkrachten. Dit bedrag zou in  2016 en 2017 

terugbetaald moeten worden. In 2014 is gebleken dat dit bedrag verrekend zal gaan 

worden met de prestatie box. Aangezien de prestatie box de komende jaren zal 

toenemen is de reserve niet meer noodzakelijk. Derhalve is de reserve vrijgevallen. 

 

Groninger gelden 

De bestemmingsreserve Groninger gelden is in 2012 gevormd met een bijdrage die we 

in 2012 hebben ontvangen van de Gemeente Groningen. Dit dient ingezet te worden 

voor de kwaliteit van het onderwijs. Eind 2013 zijn laptopkarren aangeschaft. De 

afschrijvingslast van deze laptopkarren wordt, conform begroting, ten laste van de 

bestemmingsreserve gebracht.  

 

Privaat 

 

Er heeft zich geen mutatie voorgedaan op de bestemmingsreserve ouderbijdragen, 

noch op de bestemmingsreserve boekenfonds.  

 

Reserve ouderbijdragen 

De reserve Verenigingskapitaal/ ouderbijdrage kan gemuteerd worden indien de kosten 

met betrekking tot de zaken die gedaan worden met de ouderbijdrage en de 

opbrengsten van de ouderbijdrage verschillend zijn. Het betreft een private reserve.  

 

Reserve boekenfonds 

De reserve boekenfonds kan gemuteerd worden indien er een verschil ontstaat in 

begrote en werkelijke kosten van boeken of indien het budget voor leermiddelen lager 

is dan de uitgaven voor leermiddelen. Het betreft een private reserve.    
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5.2.2. Voorzieningen 

 
 
 

Jubilea voorziening 

In 2015 heeft een schattingswijze plaatsgevonden met betrekking tot de 

jubileumvoorziening. Voor het aantal werkzame jaren is de ambtelijke diensttijd als 

basis genomen in tegenstelling tot de diensttijd bij SCOG zoals in voorgaande jaren. 

Zonder aanpassing van de berekeningssystematiek zou de hoogte van de voorziening 

€ 256.579 bedragen, waardoor het kwantitatieve effect van deze schattingswijziging € 

156.801 bedraagt. 

De voorziening jubilea is berekend aan de hand van de verwachte levensduur (conform 

cbs cijfers), de geschatte blijf kans en het uit te keren bedragen bij 25, 40 en 50 jaar 

ambtsjubileum voor de komende 10 jaar.  

Het kortlopende deel is het gedeelte van de uitkering van de jubilea voor 2016.  

 

Personeel voorziening 

De voorziening personeel is gevormd voor het uitbetalen van meer ingeroosterde uren 

dan het aantal uren waarvoor medewerkers een contract hebben, de loonkosten van 

op non-actief gestelde medewerkers (in 2015 volledig uitbetaald) , voor het eigen risico 

van 25 % van medewerkers die een werkloosheidsuitkering ontvangen en voor de nog 

niet bestede uren van de regeling duurzame inzetbaarheid (ook wel persoonlijk budget 

uren genoemd).Het kortlopende gedeelte van deze voorziening bestaat uit de 

verplichtingen in 2016 die voortvloeien uit de wachtgeldregeling  

(€ 89.519 en de uitbetaling van een deel van de voorziening duurzame inzetbaarheid    

€ 21.156) 

 

De waardering van de voorziening voor het eigen risico voor medewerkers met een 

werkloosheidsuitkering is bepaald tot een opgaven vanuit het UWV en KPMG voor het 

bovenwettelijke gedeelte, die per 31-12-2015 in de WW-regeling zitten, waarvoor een 

eigen risico bestaat van 25%. Voorgaande jaren is geen berekening gemaakt.  

Stand per 1 

januari 2015 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rente mutatie 

(bij contante 

waarde)

Stand per 31 

december 

2015

Kortlopend 

deel

< 1 jaar

Langlopend 

deel 

> 1 jaar

Personeelsvoorziening 546.637          570.791    149.588          10.654      -                       957.187         137.395     819.792     

Overige voorzieningen 1.512.150      391.639    237.960          70.000      -                       1.595.830      270.213     1.325.617  

Voorzieningen 2.058.787      962.430    387.548          80.654      -                       2.553.016      407.608     2.145.409   

Uitsplitsing

Voorziening personeel 253.766          413.990    113.295          10.654      -                       543.807         110.675     433.132     

Voorziening Jubilea 292.871          156.801    36.293            -                 -                       413.380         26.720       386.660     

Personeelsvoorziening 546.637          570.791    149.588          10.654      -                       957.187         137.395     819.792      

Onderhoudsvoorziening 1.512.150      391.639    237.960          70.000      -                       1.595.830      270.213     1.325.617  

Overige voorzieningen 1.512.150      391.639    237.960          70.000      -                       1.595.830      270.213     1.325.617   
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Onderhoud voorziening 

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor planmatig 

onderhoud. Deze voorziening is onderbouwd door een onderhoudsplan vertaald naar 

de financiële effecten over een periode van 10 jaar.  

Het kortlopende deel, dat binnen een jaar uitgevoerd zal gaan worden, volgt uit het 

onderhoudsplan van 2015 voor het jaar 2016 (€ 270.213) Als gevolg van een nieuw 

onderhoudsplan is de dotatie voor 2015 gewijzigd. Er wordt uitgegaan van een vaste 

dotatie voor komende jaren op basis van een 10 jarig onderhoudsplan. Het 

kwantitatieve effect van deze wijziging is € 69.899. 

 

5.3. Kortlopende schulden 

 

Het crediteurensaldo is ten opzichte van vorig jaar gedaald, er zijn in 2015 geen grote 

investeringen gedaan en de doorlooptijd van de facturen is korter. 

Ook het saldo van de belastingen, premies en pensioenen  is lager, alhoewel er in 2015 

een schuld aan de belastingdienst is ontstaan vanwege een correctieberekening van 

de BTW van € 20.000. De grootste vordering is de loonheffing en pensioenpremie van 

december 2015, die in januari 2016 zijn betaald. 

 

De overige kortlopende schulden liggen in lijn met vorig jaar. 

De te betalen personele lasten betreft de nog te betalen netto salarissen  

Spaarverlof betreft het aantal spaarverlof in klokuren (7.390 uren) vermenigvuldigd met 

de gemiddelde personeelslast conform de personeelsbekostiging 2016 van het 

ministerie. Een deel van het spaarverlof betreft een schuld voor de langere termijn. 

De personeelsvereniging betreft de inhoudingen op de netto lonen van de leden, welke 

nog afgedragen moeten worden aan de personeelsvereniging.  

De overige kortlopende schulden betreft de borg van kluisjes, welke ontvangen zijn van 

de ouders van leerlingen via de ouderbijdrage.  

 

De overlopende passiva 

Het opgebouwde vakantiegeld vanaf 1 juni tot en met 31 december is meegenomen 

als overlopende passiva en zal worden uitgekeerd in de maand mei of datum 

uitdiensttreding, indien deze eerder is dan mei.  

Kortlopende schulden

Crediteuren 367.614         531.497         

OCW/EZ 52.447            135.840         

Belastingen en premies sociale verzekeringen 971.836         1.436.276      

Schulden terzake van pensioenen 235.973         599.558         

Overige kortlopende schulden 442.046         469.568         

Overlopende passiva 1.340.306      1.282.880      

Kortlopende schulden 3.410.222      4.455.619      

31 december 2015 31 december 2014
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De vooruit ontvangen subsidies OCW betrof in 2015 € 4534 van het 

samenwerkingsverband welk bedrag inmiddels is verdeeld onder de deelnemende 

scholen, € 34.913  (2014 € 35.000) voor prestatiesubsidie VSV en € 13.000,- ontvangen  

subsidie zomerschool.  

Werkweken, excursies en uitwisselingen die nog plaats gaan vinden in 2016 en 

(gedeeltelijk) betaald zijn door ouders zijn de excursie naar Londen , de natuurkunde 

reis en vooruit ontvangen werkweekbijdrage.  

De schoolprojecten betreft Carrousel (2015 € 52.579; 2014 € 91.000) in 2016 zal dit 

project worden overgenomen door een andere partij. 

De vooruit ontvangen bedragen bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen 

ouderbijdrage, project van zwak naar sterk, vergoeding voor asbestschade en 

zomerschool 2015. 

De ouderbijdrage van de ouders die in 2015 hebben aangegeven waar ze voor willen 

betalen in schooljaar 15-16, worden voor 7/12 als vooruit ontvangen geboekt.  

 

Het voorschot voor de  accountantskosten voor de jaarrekening van 2015 betreft € 

12.496. In 2016 is nog een bedrag betaald van €12.496. Ook is er in 2015 nog € 8.990 

betaald aan kosten voor de jaarrekening van 2014. Voor advisering inzake fiscale 

werkzaamheden zijn de kosten € 4.614. 

 

 

 

Model G Verantwoording subsidies 

 

 

 
 
 

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE

Prestatie

Omschrijving Kenmerk Datum afgerond

Regeling lerarenbeurs voor 

scholing en zijinstroom 2009-2017 DL/B/110284 21-9-2015 Nee

Subsidie zomerscholen VO VO/697476 20-4-2015 Nee

Toewijzing
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6. Toelichting op staat van baten en lasten 
 

6.1. Baten 

 

6.1.1. Overheidsbijdragen 

*Zie uitsplitsing hieronder 

 

 

In onderstaande analyse worden de verschillen toegelicht tussen begroot en werkelijk. 

Het bedrag met een min ervoor betekend dat het een verlies betreft. 

 

Baten (€ 569.581) 

Rijksbijdragen ministerie OCW (€ 233.467) 

De realisatie van personeel en materieel is  hoger dan begroot.  

De rijksbijdragen OCW betreffen: 

 Verbetering van de begrote bekostiging  personeel en materieel inclusief 

inhouding uitkeringskosten     (€ 286.915 

 De overige subsidies (-€ 45.908) 

 Een correctie wegens inkomensoverdrachten (-€ 4.662) 

 De doorbetaling Rijksbijdrage (-2.878) 

 

Overige subsidies OCW/EZ *

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

lesmateriaal 1.020.181    1.015.838  1.012.716      

Audio visueel gehandicapt -                 9.450          15.750           

Prestatiesubsidie VSV 45.000          51.000        48.986           

Prestatiebox 608.188        596.542      532.752         

Maatschappelijke stage 101.080        99.050        178.460         

Ne- en b ijscholing leerkrachten 4.167            -               -                  

Leerplusarrangement 438.750        448.500      351.750         

Lerarenbeurs 26.806          95.700        88.707           

Zorgbudget -                 -               87.609           

Rebound -                 -               36.120           

Zomerschool 26.000          -               -                  

Overige subsidies OCW/EZ 2.270.171        2.316.079      2.352.848         

Rijksbijdragen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Rijksbijdrage OCW/EZ 22.969.617      22.682.702    22.797.248       

Overige subsidies OCW/EZ * 2.270.171        2.316.079      2.352.848         

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 691.983           694.861         708.021             

Af: inkomensoverdrachten -201.658          -196.996        -221.451           

Totaal Rijksbijdragen OCW 25.730.113      25.496.646    25.636.666       
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Overige rijksbijdrage (€ 11.180) 

De gemeente Hoogezand heeft een subsidie verstrekt in het kader van 

maatschappelijke stage. 

 

 

 

 

Overige baten (€ 324.934) 

Dit bestaat voornamelijk uit: 

 Detachering/baten in opdracht van derden, (€ 14.597). 

 Algemene ouderbijdrage (€ 21.742). Er is een voorzichtige inschatting 

gemaakt van de opbrengst van de ouderbijdrage op basis van de ervaring 

cijfers van 2014 

 Specifieke ouderbijdrage i.v.m. buitenlandreizen (€ 293.476). Dit wordt met 

name veroorzaakt doordat de buitenlandreizen niet apart zijn begroot. 

 Medegebruik lokalen (€ 7.549). 

 Kantine opbrengsten (€ 10.070) 

 

 

 

Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Verhuur 7.549                -                       5.559                 

Detachering personeel -                         -                       -                          

Ouderbijdragen 675.554           360.336         589.688             

Overig 293.792           306.222         381.669             

Overige baten 976.895           666.558         976.916             

Baten in opdracht van derden

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Contractonderwijs 86.827              72.230            86.635               

Baten in opdracht van derden 86.827              72.230            86.635               

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 11.180              -                       -                           

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 11.180              -                       -                           
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6.2. Lasten 

6.2.1. Personeelslasten 

*Zie uitsplitsing hierna 
 
 

 

 Personele lasten (- € 214.129)  

 Lonen en salarissen (- € 37.199); minder uitgegeven dan begroot door 

strakke formatieplanning.  

 Personeel niet in loondienst (-€ 86.395). voornamelijk veroorzaakt door niet 

begrote inleenkrachten. 

 Overige personele lasten (- € 97.899); de dotatie voorziening valt lager uit 

dan begroot  (€ 245.823) dit komt door de uiteindelijk niet geboekte 

reorganisatievoorziening van € 800.000, de voorziening jubileum is 

bijgesteld naar boven door de gewijzigde berekeningsmethode. Er is een 

voorziening  wachtgeld aangemaakt die niet was begroot en de voorziening 

voor duurzame inzetbaarheid is bijgesteld naar boven vanwege verbeterde 

registratie van de keuzes. 

Uitkeringen UWV (-€ 115.401)  Meer ontvangen dan begroot i.v.m. uitkeringen 

zwangerschapsverlof.  

In 2015 waren er gemiddeld 319 fte in dienst zie bijgevoegd staatje. 

 

Lonen en salarissen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Brutolonen en salarissen 15.915.375     20.219.477   17.337.631      

Sociale lasten 2.106.479       -                      1.910.942         

Pensioenpremies 2.160.424       -                      2.390.549         

Lonen en salarissen 20.182.278     20.219.477   21.639.123      

dotaties voorzieningen 570.791           816.614         344.209            

personeel niet in loondienst 274.895           188.500         326.673            

overige 554.892           456.993         358.618             

Overige personele lasten 1.400.578       1.462.106     1.029.500         

Personele lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Lonen en salarissen* 20.182.278      20.219.477    21.639.123       

Overige personele lasten* 1.400.578        1.462.106      1.029.500         

Af: Uitkeringen -130.401          -15.000          -191.503           

Personele lasten 21.452.455      21.666.584    22.477.120       
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6.2.2. Afschrijvingen 

 

 Afschrijvingen (€ 200.909) 

 Studieboeken (€ 114.945)  Te hoog begroot omdat is uitgegaan van 

afschrijving op werkboeken, dit is uiteindelijk niet gebeurd. 

 Gebouwen (-€ 19.237) te laag begroot. 

 Inventaris apparatuur (€ 105.202) minder afschrijvingslasten ICT i.v.m. 

investeringsstop. 

 

6.2.3. Huisvestingslasten 

 

 

  

Huisvestingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Huur 145.761           119.424         114.756             

Onderhoud 31.073              427.500         408.440             

Energie en water 364.213           402.500         361.292             

Schoonmaakkosten 504.653           485.000         491.600             

Heffingen 18.317              46.750            28.357               

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 391.639           321.740         321.740             

Overige huisvestingslasten 48.528              46.135            73.206               

Huisvestingslasten 1.510.031        1.855.049      1.804.537         

Afschrijvingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Materiële vaste activa 1.277.992        1.478.901      1.327.120          

* gebouwen 109.586           90.349           114.083            

* inventaris en apparatuur 708.377           813.579         702.534            

* boeken 460.028           574.973         510.503            

Afschrijvingslasten 1.277.992        1.478.901      1.327.120          

Gemid. Fte 2015 2015 2014 2013

Dir 10 10 10

OOP 78 79 80

OP 231 250 253

Totaal 319 339 343
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Huisvestingslasten (€ 345.018) 

 Huren (-€ 26.337) Hogere lasten i.v.m. demontage portacabins  CSG 

Augustinus. 

 Klein onderhoud (€ 396.427)  

 Vrijval voorziening asbest € 70.000,- 

 Vergoeding van de Gemeente Groningen voor asbest € 162.000,- 

 Veel klein onderhoud niet of zelf gedaan in verband met bezuinigingen. 

 Energie en Water (€ 38.288) voornamelijk lager gasverbruik. 

 Schoonmaakkosten (-€ 19.653) 

 Heffingen (€ 28.432) te hoog begroot 

 Overige huisvestingslasten (-€ 2.240) 

 Dotatie onderhoudsvoorziening € 69.899 in verband met nieuw 

onderhoudsplan. 

 

6.2.4. Overige lasten 

  

Overige lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Administratie- en beheerslasten 1.072.727        1.073.900      1.210.258          

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 56.153              105.400         58.231               

Leermiddelen 392.617            380.681         936.639             

Dotatie overige voorzieningen -                         -                       70.000               

Overig 1.547.924        1.013.358      1.576.948          

Overige lasten 3.069.421        2.573.339      3.852.076          

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2015 25.513             

Onderzoek jaarrekening 2014 8.470                23.680               

Andere controle opdracht -                         -                      19.986               

Fiscale adviezen 4.614                -                      8.494                 

Accountantslasten 38.596              30.000            52.160               
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7. Financieel en buitengewoon 

  

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Rentebaten 70.280              75.000            98.022               

Rentelasten (-/-)

Financiële baten en lasten 70.280              75.000            98.022               
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8. Verplichte toelichting 

 

Model E: Verbonden Partijen 

 

Er is geen sprake van verbonden partijen in 2015.  

 

Algemeen                                                                        

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 

financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan markt- en/of kredietrisico’s. 

Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting 

handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de 

omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet 

nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de 

financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 

financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet het bedrag van de krediet- of 

marktrisico’s. 

 

Kredietrisico                                                                           

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder 

debiteuren en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico 

dat de stichting loopt, bedraagt de boekwaarde van deze financiële instrumenten. De 

blootstelling aan kredietrisico van de stichting wordt hoofdzakelijk bepaald door de 

individuele kenmerken van de afzonderlijke debiteuren. De vorderingen uit hoofde 

van handelsdebiteuren zijn voornamelijk geconcentreerd op onderwijsgerelateerde 

instellingen en ondernemingen. Indien er sprake is van een kredietrisico, is deze 

voorzien.  

 

Renterisico en kasstroomrisico                                                          

Het beleid van de stichting is om de te financieren o.b.v. kortlopende financiering. De 

overige vorderingen en schulden zijn niet rentedragend of het rente-effect is van 

verwaarloosbare betekenis. De onderneming loopt hierdoor een beperkt renterisico 

over de vorderingen en schulden. De stichting heeft als beleid om geen afgeleide 

financiële instrumenten te gebruiken. 

 

Liquiditeitsrisico 

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende 

liquiditeitsbegrotingen. Het bestuur ziet erop toe dat voor de onderneming steeds 

voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan haar verplichtingen te kunnen 

voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten 

blijft. 
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Reële waarde 

De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten 

verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert 

de boekwaarde daarvan. 

 

 

 

WNT-verantwoording 2015 CSG Groningen 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 

de volgende op CSG Groningen van toepassing zijnde regelgeving: Sectorale regeling 

onderwijs (VO). Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor CSG Groningen is € 178.000.  

 

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang 

(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 

berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het 

individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de 

voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend 

naar rato van de duur van het dienstverband. 
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Bezoldiging topfunctionarissen  

 

bedragen x € 1 Benders, A.L.M.   

Functie(s) Directeur/bestuurder   

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband (in fte)  1,0   

Gewezen topfunctionaris?1 nee   

Echte of fictieve 

dienstbetrekking?2 

Ja   

Zo niet, langer dan 6 

maanden binnen 18 

maanden werkzaam? 

n.v.t.   

    

Individueel WNT-maximum3 178.000   

    

Bezoldiging    

Beloning 107.241   

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

-   

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

15.078   

Subtotaal4 122.319   

    

-/- Onverschuldigd betaald 

bedrag 

-  - 

    

Totaal bezoldiging 122.319   

    

Motivering indien overschrijding:  n.v.t.   

    

Gegevens 2014    

Duur dienstverband in 2014 1/9 - 31/12   

Omvang dienstverband 2014 (in 

fte)  

1,0   

    

Bezoldiging 2014    

Beloning  36.008   

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

8.701   

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

6.231   

Totaal bezoldiging 2014 50.940   

Individueel WNT-maximum 

2014 

230.474   
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 Wolters, H.J. Vels, G. Nauta, A.M. 

Functie(s) Voorzitter Vicevoorzitter Secretares 

Duur dienstverband  1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 26.700 17.800 17.800 

    

Bezoldiging    

Beloning 4000 0 0 

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

62,73 0 0 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

- - - 

Subtotaal5 4063 0 0 

    

-/- Onverschuldigd betaald 

bedrag 

- - - 

    

Totaal bezoldiging 4.063 0 0 

    

Motivering indien 

overschrijding: zie 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    

Gegevens 2014    

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Bezoldiging 2014    

Beloning  4000 2500 2500 

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

113  - 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

- - - 

Totaal bezoldiging 2014 4113 2500 2500 

Individueel WNT-maximum 

2014 

17.286 11.524 11.524 
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bedragen x € 1 Bennink, A.J. Molema, W.J. 
Terpstra, 

J.F.H. 

Functie(s) Lid Lid Lid 

Duur dienstverband  1/1 - 31/12 1/1 - 31/10 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 17.800 17.800 17.800 

    

Bezoldiging    

Beloning 0 2.083 0 

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

 18 - 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

- - - 

Subtotaal 0 2.101 0 

    

-/- Onverschuldigd betaald 

bedrag 

- - - 

    

Totaal bezoldiging 0 2.101 0 

    

Motivering indien 

overschrijding: zie 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    

Gegevens 2014    

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 n.v.t 

    

Bezoldiging 2014    

Beloning  2500 2500 - 

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

- 29 - 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

- - - 

Totaal bezoldiging 2014 2500 2529 - 

Individueel WNT-maximum 

2014 

11.524 11.524 - 
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9. Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen 

 

Vordering OCW 

De vordering van € 1,- op OCW heeft betrekking op de bekostiging over de periode 

augustus - december 2005. Als gevolg van de overgang van de bekostiging van 

schooljaar naar kalenderjaar per 1/1/2006 zal deze vordering naar verwachting niet 

worden uitbetaald. Formeel blijft de vordering van € 1.365.234 op OCW bestaan. 

Teneinde echter te komen tot een reële weergave van het weerstandsvermogen is de 

vordering op € 1 na afgeboekt. 

 

Langlopende contracten 

Tot niet uit de balans blijkende verplichtingen horen ook de meerjarige financiële 

verplichtingen, zoals de langlopende contracten. 

In onderstaand overzicht staan de langlopende contracten die de Stichting Christelijk 

Onderwijs de afgelopen jaren in aangegaan. 

 

Onderwerp Aard van de 

besteding 

<1 

jaar 

1-5 

jaar 

>5 

jaar 

2015 

Newcom IT IT Infrastructuur beheer   X   33.928 

Vodafone Vast en 

mobiel 

Telefonie   X   61.338 

EduGlas/Ziggo WAN 

verbindigen 

Internet   X X 10.286 

SLBdiensten Software Software   X   62.563 

Canon/Océ Huur kopieer/print 

apparaten 

    X 111.493 

Hago Schoonmaak X     521.547 

van Dijk Boeken X     809.551 

Eneco Gas     X 236.912 

DVEP Elektra   X   176.441 

 

 

Per balansdatum bestaat er een verplichting van circa € 50.000,- voor de 

loondoorbetaling van langdurig zieken, vanwege  het beperkte aantal daadwerkelijke 

WGA-instromers heeft de SCOG voor 2015 afgezien van het vormen van een 

voorziening. 
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10. Overige gegevens 
Controleverklaring 
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11. Gebeurtenissen na balansdatum 
In 2016  hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die niet verwerkt zijn in de 

jaarrekening dan wel die noemenswaardig zijn voor deze jaarrekening, welke voor het 

opmaken van de jaarrekening d.d. 26 april 2016, dan wel voor het vaststellen van de 

jaarrekening d.d. 16 juni 2016 bekend waren. 

 

12. Voorstel tot bestemming van het resultaat 
 

Vanuit de Statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de 

bestemming van het resultaat. 

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt: 

 

Resultaat van € 38.364 toevoegen aan de Algemene Reserve. 

 


