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Voorwoord 
 

 

In 2016 is de CSG weer in rustiger vaarwater gekomen. In de eerste plaats is de kwaliteit in het primaire 

proces op de 6 vestigingen op het gewenste niveau. De onderwijsresultaten 2017 van de inspectie, 

gebaseerd op data van 2016, tonen het beeld van een school die op het punt van kwalificatie haar opgave 

waar maakt en betrouwbaar is. 

 

In de bedrijfsvoering zijn ook fikse stappen gezet. In de eerste plaats is per 1 augustus van het afgelopen 

jaar een punt gezet achter de reorganisatie. Het aantal leidinggevenden is gereduceerd tot de gewenste en 

noodzakelijke omvang. De personele reductie in het OOP is volledig gerealiseerd op het bestuursbureau en 

deels gerealiseerd op de vestigingen. Op de vestigingen zijn OOP-ers voor een deel weer van andere taken 

voorzien. 

 

Zowel binnen als buiten de stad Groningen wordt gezocht  naar samenwerking. Binnen de stad krijgt die 

vooral vorm in samenwerking met vervolgonderwijs. Vanwege de demografische ontwikkeling buiten de stad 

Groningen is intensief overlegd met besturen voor voortgezet onderwijs in de Ommelanden. Dat heeft in 

Hoogezand geleid tot de keuze om CSG Rehoboth samen met Dr. Aletta Jacobs College in één gebouw 

onder te brengen. In de toekomst zullen deze twee scholen dan ook intensief gaan samenwerken. In Winsum 

zijn met de besturen van Terra en Hogeland College diverse verkenningen uitgevoerd om samen te werken, 

maar dat heeft nog niet geleid tot de keuze voor een scenario. 

 

In 2017 wordt met name het verstevigen van de strategische positie van de stichting ter hand genomen. De 

bestuurder voelt zich verantwoordelijk voor het continueren van een rijk onderwijsaanbod in de regio. Dat 

kan alleen in samenwerking met anderen. In de stad is er een meer competitieve situatie die voor de vier 

stadse vestigingen profilering aanwakkert. Deze profilering ligt in de eerste plaats op het gebied van kwaliteit 

van onderwijs en pedagogisch klimaat. In de tweede plaats kan de profilering worden opgepakt door 

duidelijke accenten in het onderwijsaanbod aan te brengen. 

 

Richtsnoer bij alle bewegingen van de CSG vestigingen, binnen en buiten de stad, is de kwaliteit van het 

onderwijs. Daarvoor zoeken we duurzame en betrouwbare vormen, opdat niet de waan van de dag regeert, 

maar de toekomst van 3100 leerlingen die voor 4, 5 of 6 jaar aan ons worden toevertrouwd. 

 

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 

   J.K. Lindemulder 

   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 Goed Onderwijsbestuur VO van 2015. Deze code wordt door de Raad van 

Toezicht en he bestuur nageleefd. In het verslagjaar 2016 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 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.  
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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 

 

1.3.  Organogram 

 

In 2016 zijn op beide vmbo-vestigingen in de stad de vestigingsdirecteuren definitief benoemd. Bij de 

vestiging CSG Kluiverboom werd het achtervoegsel a.i. weggehaald bij de heer H. Lammerts, op de 

vestiging Diamantlaan werd datzelfde gedaan bij dhr. A.A. van Essen. Dit gebeurde na positieve beoordeling 

van betrokkenen en na bespreking in de deelraad. In 2016 is er eveneens voor gekozen om de twee 

teamleiders op de CSG Diamantlaan te vervangen. De definitieve managementsamenstelling van de locatie 

is sinds 1 januari 2017 operationeel. 
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Organogram SCOG / CSG  
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2. Verantwoording directeur/bestuurder 
 

2.1  Organisatie 

 

2.1.1  Stand van zaken 

 

De in 2015 in gang gezette reorganisatie is beëindigd in de zomer van 2016. Het aantal leidinggevenden is 

gereduceerd tot de gewenste en noodzakelijke omvang. De personele reductie in het OOP is volledig 

gerealiseerd op het bestuursbureau en deels gerealiseerd op de vestigingen. Het totale aandeel OOP 

medewerkers is nog (te) groot. Bij natuurlijk verloop kijken we kritisch naar de vraag of vervanging nog 

wenselijk is, dan wel of andere OOP-ers van plek verschoven kunnen worden. Voorshands houden we de 

benchmarkgetallen aan: 79 OP, 16 OOP en 5 DIR. Deze worden niet als cesuur gebruikt, maar bij afwijking 

wordt om uitleg gevraagd. Indien het hogere percentage OOP wordt gebruikt om taken goedkoper te maken 

dan wanneer ze bij een docent liggen (bijvoorbeeld roosteren), of wanneer het wordt veroorzaakt door de 

inzet van assistenten in de lessen, is dat natuurlijk een verantwoorde keuze. 

 

Sinds 1 januari 2016 werkt de CSG met vestigingsdirecteuren met een portefeuille en met nog maar één 

centrale directeur, de directeur-bestuurder. Deze werkwijze krijgt steeds meer vorm en leidt tot een betere 

verbinding van centrale kaders enerzijds en uitvoering  op de vestigingen anderzijds. De portefeuillehouders 

maken samen met stafmedewerkers beleidsvoorstellen die na bespreking in het directieoverleg door de 

bestuurder worden vastgesteld. Dit veroorzaakt op de vestigingen groter commitment  aan de CSG als totaal 

en bij bestuur en bestuursbureau meer zicht op de uitvoerbaarheid van beslissingen.  

 

 

2.1.2  Strategische positie in de regio  

 

Demografische ontwikkeling 

De stad Groningen kent een demografische ontwikkeling van 11% groei in de basisgeneratie tot 2030. 

Daaruit kunnen we met vier vestigingen putten. Buiten Groningen is er sprake van krimp van leerlingen, in 

Hoogezand met 18 % en in Winsum met 38.  

 

Daling leerlingenaantal 

Rekening houdend met bovenstaande, verwachten we een daling van het leerlingenaantal met ongeveer 

2%. Op 1 oktober 2016 was de daling lager 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.  

 

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 blijft 

vanuit oogpunt van bedrijfsvoering het aantal vestigingen van de CSG punt van aandacht. 

 

Toekomstig onderwijsaanbod 

Zoals aangegeven is het bedrijven van zes vestigingen (inclusief bestuursbureau zeven) een kostbare zaak 

bij een schaal van 3.000 leerlingen. Reductie van het aantal vestigingen is gewenst. Het feit dat de te nemen 
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besluiten invloed hebben op de concurrentiepositie en het voedingsgebied maakt dat tot een complexe 

materie. In 2016 is de keuze gemaakt om in de Ommelanden de samenwerking te zoeken. In Hoogezand 

is inmiddels besloten samen met het Dr. Aletta Jacobs College in één gebouw te gaan zitten ultimo 2021. 

Dat betekent dat het huidige gebouw van CSG Rehoboth terugvalt aan de gemeente Hoogezand. In Winsum 

is nog geen scenario gekozen, maar ook daar kan in de toekomst door samenwerking met andere besturen 

het aantal gebouwen worden gereduceerd. 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. Dat neemt niet 

weg dat ook in de stadse situatie een reductie van het aantal vestigingen een thema is. De meest voor de 

hand liggende variant is een samenvoeging van CSG Kluiverboom en CSG Wessel Gansfort. Voorshands 

ontbreken daarvoor echter de middelen en mogelijkheden, zodat in 2016 is besloten om de komende jaren 

met vier vestigingen in de stad Groningen verder te gaan. 

 

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.  

 

In 2016 heeft een oriëntatie plaatsgevonden van rvt, bestuur en directie op de vormgeving van identiteit. 

Deze oriëntatie wordt verdiept in 2017. De CSG wil haar identiteit duidelijk herkenbaar en onderscheidend 

laten zijn en ook eigentijds. Zowel voor de profilering in de stad als voor de samenwerking buiten de stad is 

bezinning en koers in het kader van identiteit noodzakelijk. 
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2.1.4  Onderwijsaanbod per vestiging 

 

 Brugklas: atheneum, atheneum/havo, 

havo/mavo.  

Vanaf klas 2: atheneum verrijkt, 

atheneum, havo en mavo 

 
Vmbo-regulier, Vmbo Facet-groepen 

 Vmbo-bb en vmbo-kb met 

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 

 

 

Mavo (vmbo-tl met TTO-Duits), 

onderbouw vmbo-bb, vmbo-kb en havo 

 Vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum+,  

versneld atheneum. 

 

 
Mavo, havo onderbouw (t/m klas 3) 

 

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  aan de school wordt omgezet naar financiering van en toedeling 

vanuit  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. De kwaliteit van het 

Expertisecentrum wordt in toenemende mate gewaardeerd vanuit de vestigingen. Tegelijkertijd is het 

Expertisecentrum ook borging van kwaliteit in de ondersteuning door de CSG. Dit wordt juist ook vanuit de 

directie van beide samenwerkingsverbanden onderkend en biedt daardoor een extra zekerheid als het gaat 

om toekenning van ondersteuningsmiddelen aan de CSG. 

 

Vervolgonderwijs 

Samenwerking vindt ook plaats met andere schoolsoorten. In het bestuurlijk 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.  
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In het kader van de samenwerking met mbo zijn de gesprekken voortgezet  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. Vanuit CSG Wessel Gansfort is een project in gang gezet om samenwerking vanuit havo en tl te 

zoeken met mbo en hbo in Groningen. Dat zou op termijn moeten leiden tot een versterking van het 

‘werkgerichte’ aanbod van CSG Wessel Gansfort en de profilering van de school kunnen versterken. Het 

predicaat ‘vecon-business school’ van de vestiging past ook in deze ontwikkeling. 

 

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. Bij het primair onderwijs in het gebouw aan de Eenrumermaar (VCOG) en bij de stichting voor 

speciaal onderwijs (SCSOG) hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden waardoor het voornemen tot 

samenwerking on hold stond. Inmiddels hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden om de draad rondom 

samenwerking in de bedrijfsvoering op te pakken, evenals inhoudelijke samenwerking. 

 

Schoolbesturen 

Alle schoolbesturen in Groningen zijn vertegenwoordigd in een breed bestuurlijk overleg. Dit overleg, onder 

regie van de wethouder, heeft als doel positieve impulsen aan 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 directeur-bestuurder 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 
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vestigingsdirecteuren. Vooral op de beleidsgebieden financiën, hrm, ict en kwaliteitszorg is er een centrale 

beleidslijn. Kwaliteit, kostenbeheersing, efficiency en werkgeverschap maken dat noodzakelijk.  

 

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 

Schoolplan 

CSG kaderbrief/ 

plan van aanpak 

Jaarplan vestiging 

Jaar/actieplannen 

teams/vakgroep 
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Eisen stellen aan leerlingen en er voor zorgen dat ze hun grenzen verleggen en prestaties afleveren die 

boven verwachting liggen. Daarbij wordt passende 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. De directeur bestuurder stelt dit vast nadat hij advies van de 

directeur bedrijfsvoering heeft ontvangen in relatie tot de bedrijfsvoering. Het 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. 

 

 

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.  

 

 

Functioneren directeur- bestuurder 

 

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft zoals ook het voorgaande jaar het functioneren 

van de directeur bestuurder met hem besproken en daarover een oordeel uitgesproken. Dat oordeel was 

positief. 

De beoordeling gebeurt aan de hand van een concrete opdrachtomschrijving op schooljaarniveau voor de 

directeur bestuurder. Daarin zijn de volgende resultaatgebieden geformuleerd: onderwijs en kwaliteitszorg, 

financiën, hrm, toekomstscenario CSG, identiteit, ict, bestuursbureau. De resultaatgebieden identiteit en ict 

zijn nog niet op het gewenste niveau, de overige resultaatgebieden waren voor het grootste deel dan wel 

in zijn geheel naar tevredenheid. 

 
  

2.1.8  Kwaliteitszorg 

 
Agenda 

In 2016 zijn er binnen de CSG weer stappen gemaakt om de kwaliteitszorg naar een hoger peil te tillen. 

Gezien de omvang van de werkzaamheden is er voor gekozen twee vestigingsdirecteuren met deze 

portefeuille te belasten. Naast de inmiddels vaste, jaarlijks terugkerende, zaken als het opstellen van de 

vestigingsjaarplannen, analyses van de resultaten, audits, overleg tussen de kwaliteitszorgmedewerkers 
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en overleg tussen de examensecretarissen, is er ook een start gemaakt met een aantal nieuwe 

onderdelen.  Zo is het beleid met betrekking tot het vak rekenen op de zes vestigingen onderzocht en 

wordt er overleg tussen de rekencoördinatoren georganiseerd. Daarnaast is het gelukt een regeling met 

gemeenschappelijke CSG overgangsnormen in te voeren. Dit laatste betekent dat leerlingen uit dezelfde 

afdelingen en leerjaren van verschillende vestigingen bij de beslissing overgaan of doubleren vanaf nu 

beoordeeld worden met dezelfde normen. Dit vergroot de mobiliteit van leerlingen binnen de CSG.  Tot 

slot is er met het oog op het vernieuwd inspectietoezicht bij aanvang van het cursusjaar 2017-2018  een 

start gemaakt met het afstemmen van de kwaliteitszorg op deze nieuwe ontwikkelingen.  

 

Kwaliteitszorg op de vestigingen 

Dit jaar is het onderling overleg tussen de kwaliteitszorgmedewerkers geplaagd door wisselingen in de 

bezetting van deze taak. Op zichzelf is dat inherent aan de systematiek van taaktoedeling aan docenten 

maar het blijft een aandachtspunt voor de toekomst.  Ook dit jaar hebben KWZ- medewerkers hun 

schoolleiding weer voorzien van informatie over de schoolresultaten en daar waar nodig analyses gemaakt 

van ontwikkelingen op het gebied van onder- en bovenbouwrendement en gemiddelde examencijfers.  

 

Audits 

In schooljaar 2016-2017 zijn / worden weer drie CSG vestigingen geauditeerd.  De audit op CSG Wessel 

Gansfort heeft op 27 maart 2017 plaatsgevonden. Naast de leskwaliteit heeft de auditcommissie als 

specifieke onderzoeksvraag  ook onderzocht of de vestiging op een adequate manier omgaat met pesten 

door leerlingen.  De uitkomst was dat waar pesten in de onderbouw  geconstateerd werd er goed door 

docenten, mentoren en schoolleiding op gereageerd werd, maar dat wat meer proactief handelen op dit 

gebied  in de bovenbouw gewenst was.  De audits op CSG Augustinus en CSG Kluiverboom staan 

gepland voor de maand juni 2017.   

De tweejaarlijkse cyclus van auditeren heeft inmiddels een vaste plek op de agenda gekregen. De 

docenten die de auditteams vormen zijn door de jaarlijkse scholing- en voorbereidingsdag goed toegerust 

op hun taak.  Op termijn kijken we naar de mogelijkheid om het auditeren met een ander scholennetwerk 

te gaan doen, om op die manier ons gezichtsveld te verbreden en nieuwe ideeën op te doen.  

 

Examensecretarissen 

In cursusjaar 2016-2017 komen de examensecretarissen drie keer bij elkaar. De problematiek rond 

examens en toetsen wordt steeds complexer en moet daarom goed besproken en afgestemd worden. De 

oorzaak van de complexiteit is niet alleen de toegenomen aantallen leerlingen die met behulp van allerlei 

hulpmiddelen hun examens en toetsen moeten doen, ook het aantal toetsen (denk met name aan 

rekenexamens) en de toegenomen zorg voor beveiliging spelen een rol.  Op de vestigingen zelf wordt hier 

goed op geanticipeerd met o.a. een verdeling van taken over meerdere personen.  

Rekenbeleid 

Op dit moment telt alleen op het atheneum het cijfer voor het vak rekenen mee in de examenuitslag. Bij 

alle andere onderwijssoorten hebben de leerlingen van de examenklassen alleen de plicht de rekentoets 

te maken.  Politiek is dit al enige jaren onderwerp van discussie. Binnen de CSG houden we er rekening 

mee dat het vak op termijn ook voor andere afdelingen opgenomen wordt in de zak- en slaagregeling voor 

het centraal examen.  Een van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de stand van zaken van het 

rekenonderwijs op de CSG vestigingen is dat het vak rekenen in leerjaar 1 en 2 opgenomen wordt in de 

regeling overgangsnormen. Dit vergroot de status van het vak en bevordert uiteindelijk de resultaten van 

de rekentoets. Ook is afgesproken in het vervolg het rekenbeleid jaarlijks met de rekencoördinatoren uit te 

wisselen en af te stemmen.  Een volgende stap is deze ontwikkelingen ook voor het taalbeleid op de 

vestigingen op gang te brengen.  
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Leskwaliteit 

In 2016-2017 wordt het ICALT-traject met de RUG afgerond.  Uit de overzichten die de medewerkers van 

de Rijksuniversiteit aanleveren, blijkt dat de lesbezoeken, observaties en leerlingenenquêtes een positieve 

invloed hebben op de leskwaliteit van de docenten. Ook wordt zichtbaar in hoeverre de basisvaardigheden 

(klimaat, klassenmanagement en instructie) van onze docenten op orde zijn en in welke mate zij toegerust 

zijn met geavanceerde vaardigheden (activeren, leerstrategieën en differentiatie).  Dit schooljaar hebben 

een aantal docenten en alle leden  van de schoolleiding meegedaan met de cursus “lesson study’ van de 

RUG en ook (deels) zelf ervaring opgedaan in een echte lesson study.  Het idee is dat een gezamenlijke 

opzet van een les de individuele docenten verder helpt in de verbetering van de kwaliteit van hun lessen.   

Dit concept wordt de komende tijd verder uitgewerkt .  

 

2.1.9  Huisvesting    

 

De CSG heeft een concept strategisch huisvestingplan opgesteld. Dit plan is in 2017 vastgesteld.  Dit plan 

geeft inzicht in de ambities, scenario’s en uitvoeringsplannen om de huisvestging aan te laten sluiten op 

de kwaliteit en omvang van het onderwijs. Dit document biedt inzicht in: 

 Doelstellingen en ambities vanuit strategisch beleid 

 Strategische huisvestingsdoelen 

 Ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en huisvesting 

 De huidige staat van de vestiging op het gebied van kwaliteit en exploitatie  

 De nodige investeringen voor de toekomst 

Het strategisch huisvestingsplan geeft richting aan toekomstige huisvestingsbesluiten.  

 

2.1.10  ICT  

 

ICT in de klas 

De vestigingsvisies op het gebruik van ICT in de klas worden langzaam vormgeven. Vastgesteld beleid op 

vestigingsniveau is er nog niet.  

De status van de computerwerkplekken was zodanig dat de vervangingsinvestering in 2016 ingezet is 

ondanks het afwezig zijn van vastgesteld ICT beleid. Na een Europese aanbesteding is er een leverancier 

gekozen die meer dan 1000 werkplekken binnen de scholen heeft geleverd. Naast de computerwerkplekken 

is er een deel van de beamers vervangen in de klaslokalen, in 2017. 

Binnen enkele vestigingen worden door enthousiaste docenten pilots gedaan met de inzet van ICT in de 

klas buiten reguliere methoden om, de afdeling ICT ondersteunt daar waar mogelijk. 

Op CSG Augustinus is een volledig vernieuwd ICT lokaal gerealiseerd geschikt voor het toekomstige ICT 

onderwijs van deze vestiging. 

In 2016 is er een infrastructuur architectuur ontwikkeld. De uitrol van de vervangende netwerkinfrastructuur 

vindt plaats in 2017. De hiervoor bedoelde vervangingsinvesteringen zijn doorgeschoven naar 2017. 

 

Verbetertraject SOMtoday  

Het leerlingenadministratiepakket SOMtoday voldeed op een aantal punten niet aan de wensen en eisen 

die er door de gebruikers aan werden gesteld. Daarom is een verbetertraject gestart en is ingezet op de 

herinrichting van het programma, scholing van medewerkers en aanpassen van de organisatiestructuur. 

Korte lijnen voor hulpvragen hebben er toe geleid dat het pakket gebruiksvriendelijker is geworden en dat 

de mogelijkheden van het programma beter worden benut.  
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2.1.11  Klachten  

 

Klachtenregeling 

De CSG heeft een klachtenregeling die te vinden is op haar website. In 2016 zijn 4  

klachten bij het bevoegd gezag ingediend en als volgt afgehandeld: 

 

aantal indiener resultaat 

4 Ouder/leerling Afgehandeld door CSG-directie 

1 Personeelslid In behandeling bij commissie van beroep 

 

 

2.2 Onderwijsprestaties 

 

Algemeen beeld van de examenresultaten en meerjarenopbrengsten 

 

Elk jaar publiceert de Inspectie van het voortgezet onderwijs de onderwijsresultaten van alle middelbare 

scholen in Nederland.  Hieronder zijn de resultaten over schooljaar 2015-2016 van alle zes CSG vestigingen 

vermeld. Van elke vestiging is er een staafdiagram die laat zien hoe de score per opleiding  is in de afgelopen 

drie jaren en hoe die score zich verhoudt tot de norm. Daarnaast is er een verzameldocument waarop de 

trend zichtbaar is gemaakt, als die er is. Over het algemeen kan gezegd worden dat de CSG vestigingen 

‘het goed doen’ als het gaat om de onderwijsopbrengsten.  

Van de 13 opleidingen op de zes vestigingen krijgt 1 opleiding een onvoldoende. Dat betreft de tl van de 

CSG Diamantlaan. Daar zijn twee dingen over te zeggen. Ten eerste: een opleiding scoort onvoldoende als 

twee van de 4 indicatoren onder de maat zijn. De indicator ‘onderwijspositie’ is als gevolg van een 

administratieve fout op de vestiging onvoldoende. De inspectie weet hiervan maar kan dat niet meer 

aanpassen. Zonder deze administratieve fout zou de opleiding voldoende scoren. Ten tweede: blijft over het 

bovenbouwsucces dat onvoldoende is, met name veroorzaakt door het slagingspercentage. De tl wordt 

aangeboden aan ‘voormalig opdc’ leerlingen en dat betekent dat de basispopulatie meer dan gemiddeld 

moeilijk is. Neemt niet weg dat de vestiging vindt dat er op de norm gescoord kan worden. Daartoe is ook 

een plan van aanpak ontwikkeld. 

 

CSG Rehoboth vertoont een prima beeld. De dalende tendens bij de examencijfers is niet verontrustend en 

kan verklaard worden door het effect van de prestaties van enkele leerlingen binnen een kleine groep 

examenkandidaten. 

CSG Winsum boekt ruim voldoende resultaten en heeft als aandachtsgebied de onderwijspositie (waar zit 

de leerling in leerjaar 3 ten opzichte van het advies po?). 

CSG Kluiverboom zit nu ook met zijn resultaten overall goed. Een mooie prestatie. 

CSG Wessel Gansfort vertoont een  stabiel goed beeld. 

CSG Augustinus zit in de lift met zijn vwo. De tl maakt een tegengestelde beweging.  
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2.3  Personeel en HRM 

 

2.3.1  Personele bezetting 

 

In het jaar 2016 heeft de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (voortaan CSG) een vrij stabiel 

personeelsbestand en is er aandacht voor personeelsbeleid en personeelszorg. In augustus van 2016 stopte 

het reorganisatieplan. Het personeelsbestand was geslonken middels natuurlijk verloop, het inzet van 

stimuleringsregelingen voor vrijwillige mobiliteit, het goed benutten van een flexibele schil aan medewerkers 

én het efficiënt inzetten van het huidige vaste personeel.  

De personele bezetting van het bestuursbureau is behoorlijk ingedikt. Gelukkig mochten we een stijging in 

het aantal leerlingen voor het schooljaar 2016/2017 noteren en dat droeg positief bij aan de stabilisatie van 

het personeelsbestand. Door een hoger aantal aanmelding van leerlingen, neemt de lesvraag toe en 

daarmee de ruimte voor de inzet van het onderwijzend personeel en indirect ook voor het 

onderwijsondersteunend personeel. 

 

Mobiliteit 

De CSG is in het najaar van 2016 een bestuurlijke samenwerking aangegaan met vier andere Christelijke 

VO scholengemeenschappen en zij vormen samen het Netwerk Samen Groeien. Dit netwerk wil samen het 

hoofd bieden aan de uitdagingen voor het Voortgezet onderwijs door de gevolgen van bijvoorbeeld het 

krimpende aantal leerlingen in de regio. Met name onze vestigingen buiten de stad Groningen merken dit 

aan de lijve. Allerlei onderwijs en krimp gerelateerde knelpunten dragen eerder bij aan het ontstaan van een 

klimaat van (risico)beheersing in plaats van zorgvuldig en goed werkgeverschap. Personeel met een vast 

dienstverband blijft bij voorkeur binnen de eigen organisatie en op de eigen vestiging. Om gewenste 

mobiliteit en noodzakelijke mobiliteit beter te kunnen faciliteren is de samenwerking tussen besturen 

opgezet. Het doel is goed personeel behouden voor het VO onderwijs in Noord Nederland (Groningen en 

Drenthe).  

De bestuurders tekende een intentieverklaring en een managementsamenvatting waarin de missie, visie en 

uitgangspunten  verwoord zijn. 

 

Formatie 

Vanaf 2015 is er een procedure formatie gevolgd die resulteerde in het zorgvuldig afstemmen van lesvraag 

en taakruimte én de beschikbare mensen. Docenten werden zeer efficiënt ingezet binnen de formatieruimte. 

Docenten werden maximaal ingezet op lesgevende taken en daarnaast op de nodige algemene schooltaken 

en andere taken. Er is wederom toegewerkt naar een gezonde balans tussen  onderwijzend en onderwijs 

ondersteunend personeel en een afgeslankte directieformatie. 

 

Schooljaar DIR/OOP OP Totaal 

2011-2012 74,7 233,1 307,8 

2012-2013 100,5 216,9 317,4 

2013-2014 101,0 211,8 312,8 

2014-2015 85,3 213,4 298,7 

2015-2016 89,5 189,7 279,2 

2016-2017 88,9 188,1 277,0 

2017-2018 87,3 183,8 271,1 
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2.3.2  Jaargetallen 

 

Leeftijdsopbouw 

Door een geringe vernieuwing van het personeel laat de leeftijdsopbouw van de CSG in 2016 weinig 

verandering zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De gemiddelde leeftijd ligt op 44,9 jaar. 

 

De tabel laat het aantal mannen en vrouwen zien (staafjes) per leeftijdscategorie van steeds 10 jaar. 

 

Functiemix 

De stand van zaken betreffende de functiemix is weergegeven in het volgende schema: 

Docentfunctie 2008, oktober 2011 2014 2016 

 Nulmeting gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 

LB 65,6 63,6 52,5 58,3 

LC 17,1 17,1 19,2 16,2 

LD 17,3 19,3 28,3 25,5 

Totaal 100 100 100 100 

 

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

CSG ruim onvoldoende is. Daarom zijn op 5 oktober 2015 maatwerkafspraken gemaakt met de vakbonden:  

 CSG bevriest het gerealiseerde functiemixpercentage op 75% (de ondergrens is 36%);  

 CSG herbezet eventuele vrijgevallen LC en LD functies vooralsnog niet;  

 CSG maakt in september 2017 nieuwe maatwerkafspraken. 

Aan de afspraken die in oktober 2015 gemaakt zijn, worden ook in dit jaar gevolg gegeven. In het komende 

jaar zullen nieuwe maatwerkafspraken gemaakt worden. 
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Onbevoegden 

De CSG streeft naar bevoegd personeel voor de klas. De meeste medewerkers hebben een eerste of 

tweede graads bevoegdheid. Enkele medewerkers zijn met hun PABO-diploma onderbevoegd maar worden 

ingezet binnen de onderbouw van het VMBO omdat daar de pedagogische relatie cruciaal is. Ook gebeurt 

het in die setting dat docenten naast het vak waarvoor ze bevoegd zijn, andere vakken geven. Dit gebeurt 

om dezelfde reden en is een weloverwogen keus in het belang van de (lwoo-) leerling.  

Met onbevoegde docenten spreken leidinggevenden een traject af hoe ze binnen twee jaar hun bevoegdheid 

kunnen halen, of ze voldoende tijd en faciliteiten hebben om naast hun werk de studie te doen en wat de 

planning daarbij is. Onbevoegden hebben per definitie een tijdelijk dienstverband binnen de CSG en worden 

gestimuleerd om een bevoegdheid te halen. Het halen van een bevoegdheid wordt, mits de collega goed 

beoordeeld is, beloond met een vast dienstverband. Daarnaast stimuleert de Christelijke 

Scholengemeenschap Groningen 2e graads docenten binnen het CSG Wessel Gansfort of CSG Augustinus 

om voor hun 1e graads bevoegdheid te gaan of om een ander vak een bevoegdheid erbij te halen. De 

Christelijke Scholengemeenschap Groningen eist van iedere docent een bevoegdheid. Het aandeel 

onbevoegde lessen ligt onder de benchmark en is in het afgelopen jaar opnieuw afgenomen. 

 

2.3.3  Gezondheid 

 

Verzuimcijfers 

Kalenderjaar Ziekte Verzuim Percentage Ziek meldings 

frequentie 

Gemiddelde 

verzuimduur 1e jaar 2e jaar totaal 

Totaal CSG 

2014 

5,65% 0,29% 5,94% 1,15 13,4 dgn 

Totaal CSG 

2015 

4,67% 0,54% 5,21% 0,55 6,2 dgn 

Totaal CSG 

2016 

3,33% 0,86% 4,19% 1,09 5,3 dgn 

 

In de tabel met verzuimcijfers is de dalende lijn in het verzuimpercentage zichtbaar. Ook blijkt uit de cijfers 

dat medewerkers weliswaar zich weer wat vaker ziek melden (meldingsfrequentie), maar de duur van de 

ziekte periode korter is (gemiddelde verzuimduur in dagen).  

 

Verzuimbeheersing 

De weg die vorig jaar ingezet is, werpt ook dit jaar zijn vruchten af. Het totaal verzuimpercentage ligt een 

procent lager dan in 2015. Leidinggevenden voeren het verzuimbeleid uit en houden gesprekken met 

medewerkers over hun verzuim om het verloop van de ziekte te monitoren. Met medewerkers die zich 

frequent ziekmelden wordt een gesprek gevoerd om de oorzaak te achterhalen om zo mogelijk toe te werken 

naar preventieve maatwerk afspraken. 

Het de-medicaliseren van verzuim leidt tot verzuimcijfers die een beter inzicht geven in de mogelijkheden 

voor preventie. De samenwerking met de bedrijfsarts is hierbij cruciaal.  Leidinggevenden zijn goed 

toegerust om verzuimgesprekken te voeren met hun medewerkers en in gezamenlijke verantwoordelijkheid 

te werken aan een spoedig herstel. Vanuit de afdeling hrm, worden de leidinggevenden ondersteund bij 

moeilijke casuïstiek.  
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2.3.4  Beleid 

 

Vanuit de afdeling Human Rescource Management (voortaan hrm) wordt samen met de portefeuillehouder 

hrm vorm en inhoud gegeven aan personeelsbeleid. Er is structureel overleg tussen het hoofd hrm en de 

portefeuillehouder waarbij de hrm-beleidsagenda leidend was. Er  werd vorm gegeven aan een helder 

taakbeleid. Hierin werden de richtlijnen  voor de algemene schooltaken, het aantal lesweken, de opslagfactor 

op lesuren en de overige taken duidelijk beschreven. Iedere vestiging kan hiermee uit de voeten en mag 

binnen de richtlijnen het vestigingsbeleid inkleuren. 

 

De herziene hrm-gesprekkencyclus werd ingevoerd en leidinggevenden hebben hun eerste hrm gesprek 

volgens de nieuwe opzet gevoerd met veel van hun medewerkers. De gedragscode personeel is vastgesteld 

en gepubliceerd. Het CSG werving en selectiebeleid werd ingezet als een basis voor een gezamenlijke 

procedure werving en selectie met een preferente positie voor personeel vanuit het Netwerk Samen 

Groeien, de bestuurlijke samenwerking op met name hrm-onderwerpen tussen vijf Christelijke VO 

scholengemeenschappen uit Groningen en Drenthe. 

Eind 2016 is er een start gemaakt met het project digitaliseren van de personeelsdossiers. Hierbij werd CSG 

ondersteund door Karmac. In 2017 zullen de leidinggevenden daadwerkelijk kunnen werken met het digitale 

personeelsdossier.  

Verder werd er eind 2016 met succes invulling gegeven aan de ontstane vacatures van teamleider 

onderbouw en teamleider bovenbouw op de Diamantlaan. Ook werd de vrijkomende functie van hoofd hrm 

ingevuld. Door de afname van formatie op de hrm-afdeling en het aanstaande vertrek van het hoofd hrm, 

bleef de aandacht voor het te ontwikkelen hrm-beleid achter bij de geformuleerde ambitie.   

 

Wanneer mensen worden ontslagen, wordt er conform wet- en regelgeving een transitievergoeding 

verstrekt. Bij invulling van vacatures wordt er gecontroleerd of diegene die een wachtgelduitkering genieten 

deze vacature kunnen invullen om zo de kosten voor organisatie en maatschappij te reduceren. 

 

2.3.5  Professionele ontwikkeling 

 

Sinds het schooljaar 2015/2016 zijn de vestigingsdirecteuren verantwoordelijk geworden voor scholing, 

kwaliteitsbevordering en professionalisering van hun personeel. Dit is onderwerp van gesprek tijdens het 

directeuren overleg. De hrm-afdeling heeft hierin een adviserende rol.  CSG breed worden EHBO en BHV 

trainingen georganiseerd.  

Het project "Inductie in het noorden" kreeg een vervolg in samenwerking met de RUG. De schoolopleiders 

zijn hierin de voortrekkers. Het doel is een goede inductie van startende docenten in het voortgezet 

onderwijs, om zo uitval in de eerste vijf jaar van hun docentschap te voorkomen. 

Alle leidinggevenden bekwamen zich verder in het schoolleiderschap  middels de gezamenlijke scholing 

onder de vlag van NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement). Deze scholing is in 2015 gestart. 

De schoolleiding stimuleert nascholing van al het personeel. Voor docenten is scholing gericht op hun 

vakgebied en pedagogische / didactische terrein. Voor onderwijs ondersteunend personeel richt scholing 

zich op onderwerpen die met hun werkzaamheden voor de organisatie te maken hebben. Zo werd er 

bijvoorbeeld op CSG Wessel Gansfort gewerkt aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering middels 

studiedagen. Dit school jaar stond het in het teken van de week van de didactiek. De medewerkers van CSG 

Kluiverboom bezochten het congres "voor elke mentor" en de verschillende docenten en ondersteuners 

volgden individuele trajecten. Middels studiedagen en workshops die verzorgd werden door het Expertise 

Centrum, is binnen CSG Rehoboth gewerkt aan deskundigheidsbevordering.  Het onderwijzend personeel 
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op CSG Augustinus hebben informatie gekregen over straatcultuur en hoe je daar op school mee om kunt 

gaan. Verder wordt elk personeelslid gestimuleerd om zich te blijven scholen.  

 

 

2.4 Financieel bestuursverslag    

Staat van baten en lasten 

     

  Realisatie   Begroting   Realisatie 

  2016   2016   2015 

      

Baten      

Rijksbijdragen 24.882.242   24.480.147   25.730.110 

Overige overheidsbijdragen 18.495   15.000   11.180 

Overige baten 1.531.317   1.457.883   1.486.377 

           

Totaal baten 26.432.053   25.953.030   27.227.667 

           

Lasten           

Personeelslasten 21.596.852   20.235.577   22.102.461 

Afschrijvingen 962.342   1.476.963   1.277.992 

Huisvestingslasten 1.585.341   1.950.651   1.517.389 

Overige lasten 2.668.221   2.679.250   2.834.708 

           

Totaal lasten 26.812.757   26.342.441   27.732.550 

           

Saldo baten en lasten 380.704-   389.411-   504.885- 

           

Financiële baten en lasten 36.955   25.000   70.280 

           

Resultaat 343.749-   364.411-   434.605- 

           

Belastingen 
                   

-    
                   

-    
                   

-  

           

Resultaat deelnemingen           

           

Resultaat na belastingen 343.749-   364.411-   434.605- 

           

Aandeel derden in het resultaat 
                   

-    
                   

-    
                   

-  

           

Nettoresultaat 343.749-   364.411-   434.605- 
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2.4.1  Resultaatanalyse  

 

Resultaatanalyse 

Het nettoresultaat over 2016 bedraagt € 343.749 negatief. Dit is € 20.662 beter dan het begrote resultaat 

van € 364.411 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere baten, lagere materiële lasten en 

hogere personeelslasten. 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 (€ 479.023) 

3.1 Rijksbijdragen ministerie OCW (verschil werkelijk – begroot € 402.095) 

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. 

b. De overige subsidies met name lerarenbeurs/studieverlof  

c. Hogere uitkering voor ondersteuning door het samenwerkingsverband. 

d. Lagere afdracht voor Vavo leerlingen. 

 

3.2 Overige rijksbijdrage (verschil werkelijk - begroot € 3.495) 

De gemeente Hoogezand heeft een hogere subsidie verstrekt dan verwacht in het kader van 

maatschappelijke stage. 

 

3.5 Overige baten (verschil werkelijk – begroot € 73.434) 

De overige baten zijn hoger omdat we meer ouderbijdragen hebben ontvangen en we voor een aantal 

specifieke projecten extra middelen hebben ontvangen. Daarentegen hebben we minder medewerkers 

gedetacheerd bij andere organisaties. 

 

Lasten (-/- € 470.316) 

 

Personele lasten (verschil begroot - werkelijk -/- € 1.361.275)  

 

De personele lasten zijn door een aantal oorzaken hoger dan we vooraf hadden ingeschat: 

- De in de cao afgesproken stijging van de lonen en de eenmalige uitkering zijn niet meegenomen 

in de begroting. 

- Ons ziekteverzuimpercentage was in het afgelopen jaar hoger dan begroot. Dit heeft tot extra 

kosten geleid voor vervangers, omdat we onze lessen zoveel mogelijk doorgang willen laten 

vinden. 

- In de begroting is geen rekening gehouden met de personeelskosten die ten laste van de 

bestemmingsreserve personeel zouden worden gebracht. 

- De dotatie aan de personele voorzieningen met name voor langdurig zieken is hoger dan begroot. 

  

4.2 Afschrijvingen (verschil begroot - werkelijk € 514.621)  

De afschrijvingslasten bij ICT-apparatuur, inventaris/inrichting lokalen en gebouwen zijn lager, omdat 

investeringen hierin later zijn uitgevoerd. 

 

4.3 Huisvestingslasten (verschil begroot - werkelijk € 365.310) 
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De huisvestingslasten zijn met name lager door het uitstel van het onderhoud aan gebouwen en terreinen. 

Hierdoor moest er ook minder worden gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. 

Daarnaast waren mede door de zachte winter de energiekosten lager dan begroot. 

 

4.4 Overige materiële lasten (verschil begroot – werkelijk € 11.029) 

De overige materiële lasten laten een wisselend beeld zien. De uitgaven aan klein onderhoud, inventaris, 

ICT, representatie en drukwerk zijn lager dan verwacht. De kosten voor de accountant, leermiddelen en 

meerdaagse reizen zijn hoger dan begroot. Deze laatste heeft ook geleid tot een hogere opbrengst van de 

ouderbijdrage (zie overige baten). 

 

4.5 Financiële baten en lasten (verschil begroot – werkelijk € 11.955) 

Door het uitstel van de investeringen komen onze liquide middelen hoger uit dan begroot en daarmee ook 

onze rentebaten. 
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Reserves (mutatie - € 343.749) 

  

Stand per 
 31 december 

2015 Resultaat 

Stand per 
 31 december 

2016 

       

Algemene reserve 5.300.655 191.348 5.492.003 

Bestemmingsreserve publiek 4.038.151 535.097- 3.503.054 

Bestemmingsreserve privaat 398.624 - 398.624 

       

Eigen Vermogen 9.737.431 343.749- 9.394.682 

       

       

       

Uitsplitsing       

       

21150 - Algemene reserve 5.300.655 191.348 5.492.003 

Algemene reserve 5.300.655 191.348 5.492.003 

       

21210 - Bestemmingsreserve personeel 590.862 454.210- 136.652 

21212 - Bestemmingsreserve BAPO 207.925 20.050- 187.875 

21305 - Bestemmingsreserve publiek 3.239.364 60.837- 3.178.527 

Bestemmingsreserve publiek 4.038.151 535.097- 3.503.054 

       

21300 - Bestemmingsreserve privaat 398.624 - 398.624 

Bestemmingsreserve privaat 398.624 - 398.624 

  

De private bestemmingsreserve bestaat uit een bijdrage boekenfonds en de ouderbijdrage. Een verdere 

specificatie staat in de jaarrekening opgenomen. 
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Financiële situatie 

Op 31 december 2016 voldoet de CSG aan de gestelde financiële criteria. De liquiditeit is 3,2 (was 3,4) de 

solvabiliteit inclusief voorzieningen is 81% (was 78%). De kapitalisatiefactor komt op 59% (was 58%).   

 

De saldi per 31-december zijn als volgt    

Spreiding rekeningen 2016  2015 

    

ING Spaarrekening 4.500.364  4.492.061 

ING overig 111.978  113.109 

ING betaalrekening 237.501  925.388 

ABN AMRO vermogensspaarrekening 3.186.808  3.156.523 

ABN AMRO vermogenssparen 1.000.000  1.000.000 

ABN AMRO overig 800  1.005 

Rabobank 5.364  7.455 

Kas 7.464  9.138 

Kruisposten 61.725  0 

Totaal liquide middelen 9.112.004  9.704.679 

    

Spreiding over de banken    

ING 4.849.843  5.530.558 

ABN AMRO 4.187.608  4.157.528 

Rabobank 5.364  7.455 

Kas 7.464  9.138 

Kruisposten 61.725  0 

Totaal liquide middelen 9.112.004  9.704.679 

 

 

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. 

Door de bovenstaande liquide middelen heeft de CSG geen verdere (externe) financieringsbehoefte. 

 

Treasurystatuut 

De SCOG heeft op 14 april 2016 een treasurystatuut vastgesteld. Voor geheel 2016 geldt dat de SCOG 

geen lang lopende beleggingen heeft en is reeds conform het in 2016 vastgestelde statuut gehandeld. Ons 

treasurystatuut wordt geactualiseerd in juni 2017.  Dit statuut voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en 

derivaten OCW 2016 
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Toelichting 

 

 Financiële 

kengetallen 

bestuurlijk toetsingskader 

CSG 

signaleringsvoorwaarden Inspectie 

van het Onderwijs 

 Balans   

1 Weerstandsvermogen 

grondslagen OCW 

> 25% >  5% 

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% minimaal 30% 

6 Liquiditeit minimaal 1,5 - maximaal 3,0 minimaal 0,75 

 Exploitatie   

7 Rentabiliteit tussen -2% en +3% 1-jarig < - 0,10 

2-jarig < - 0,05 

3-jarig < 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 financiële 

kengetallen 

2016 voldoet aan 

toetsingskader en 

signaleringsvoorwaarden  

2015 voldoet aan 

toetsingskader en 

signaleringsvoorwaarden  

 Balans     

1 Weerstandsvermogen 

grondslagen OCW 

35% ja; ja 36% ja; ja 

2 Weerstandsvermogen 

gecorrigeerd voor 

bestemmingsreserves 

22% n.v.t. 21% n.v.t 

3 Kapitalisatiefactor 59% nee; nee 58% nee; nee 

4 Solvabiliteit exclusief 

voorzieningen 

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

5 Solvabiliteit inclusief 

voorzieningen 

81% ja; ja 81% ja; ja 

6 Liquiditeit 3,2 nee; ja 3,4 nee; ja 

 Exploitatie     

7 Rentabiliteit -1,3% ja; nee -1,6% ja; nee 
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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 eigen vermogen, zonder 

onderscheid naar bestemmingsreserves en private reserves uit te drukken in een percentage van de totale 

rijksbijdragen.  

 

Door de Inspectie van het Onderwijs is in 2016 gekozen voor de volgende signaleringsgrenzen:  

 Weerstandsvermogen moet groter zijn dan 5%. 

 

Met een weerstandsvermogen van 35% 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  

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

totale baten. 

Op basis van de balanspositiepositie per 31 december 2016 bedraagt de kapitalisatiefactor voor de CSG 

59% en is daarmee hoger dan 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 81% 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 3.2 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 te delen door de totale baten. Aangezien het resultaat een verlies betreft, is de 

rentabiliteit negatief en bedraagt – 1.3%.  
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2.4.2.  Continuïteitsparagraaf  

 

Personele bezetting en leerlingaantallen 2016 2017 2018 2019 

     

          

Management/Directie 9 9 9 9 

Onderwijzend Personeel 220 216 215 209 

Overige medewerkers 74 70 70 70 

Personele bezetting in FTE 303 295 294 288 

          

Leerlingen aantallen (inclusief 50% VAVO) T-1 3.130 3.135 3.108 3.051 

Leerlingen exclusief VAVO T-1 3.075 3.097 3.089 3.032 

 

Het aantal leerlingen in 2017 ten opzichte van 2016 stijgt met 0.7 %. De grote daling in 2019 wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat er een grotere groep leerlingen de Rehoboth verlaat dan dat er aangemeld 

worden. 

Op basis van de demografische ontwikkeling buiten de gemeente Groningen 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 11%. Ook de stadse CSG-vestigingen betrekken 

voor een deel de leerlingen uit de krimpgebieden. Demografische groei in de stad Groningen compenseert 

niet de krimp in de Ommelanden voor de CSG als totaal. 

 

 

Balans per ultimo 2015* 2016 2017 2018 2019 

Vaste activa      

 Materieel 5.527.209 6.097.846 6.343.480 6.343.480 6.343.480 

       

Vlottende activa      

 Vorderingen 468.781 511.123 501.123 491.123 481.123 

 Liquide middelen 9.704.679 9.112.004 8.587.878 8.516.659 8.125.889 

       

Totaal activa 15.700.669 15.720.973 15.432.481 15.351.262 14.950.492 

       

Eigen vermogen      

 Algemene reserve 5.300.656 5.492.003 5.303.511 5.232.292 4.841.522 

 Bestemmingsreserve publiek 4.038.150 3.503.054 3.503.054 3.503.054 3.503.054 

 Bestemmingsreserve privaat 398.624 398.624 398.624 398.624 398.624 

       

 Voorzieningen 2.941.465 3.356.690 3.356.690 3.356.690 3.356.690 

 Kortlopende schulden 3.021.774 2.970.602 2.870.602 2.860.602 2.850.602 

       

Totaal passiva 15.700.669 15.720.973 15.432.481 15.351.262 14.950.492 
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 In verband met een goede vergelijking met de jaren 2016 en verder is de balans per ultimo 2015 

aangepast. Dit betreft de onderlinge verdeling tussen de voorzieningen en de kortlopende schulden. 

Spaarverlof is nu gerubriceerd onder voorzieningen, dit was kortlopende schulden. 

 

Staat van baten en lasten 2016 2017 2018 2019 

Rijksbijdragen 24.882.242 25.133.634 25.035.608 24.566.794 

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 

18.495 17.767 15.000 15.000 

Overige baten 1.531.317 1.193.807 1.114.100 1.114.100 

Totaal baten 26.432.053 26.345.208 26.164.708 25.695.894 

          

Personeelslasten 21.596.852 21.068.314 20.802.771 20.600.367 

Afschrijvingen 962.342 1.266.236 1.341.727 1.390.519 

Huisvestingslasten 1.585.341 1.642.251 1.642.231 1.642.031 

Overige lasten 2.668.221 2.586.899 2.479.198 2.483.747 

Totaal lasten 26.812.757 26.563.700 26.265.927 26.116.664 

          

Saldo baten en lasten -380.704 -218.492 -101.219 -420.770 

          

Financiële baten en lasten (rente) 36.955 30.000 30.000 30.000 

          

Totaal resultaat -343.749 -188.492 -71.219 -390.770 

 

 

 

Gehanteerde uitgangspunten 

Bovenstaande meerjarenraming is gebaseerd op de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 

van 2017. Hierin is meegenomen de verwachting dat het leerlingaantal vanaf 2016 zal dalen met totaal 79 

leerlingen tot 2019. De baten die gebaseerd zijn op het leerlingaantal zullen dan ook afnemen. Met een 

eventuele andere wijziging van de bekostiging is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. In 

relatie met de daling van het leerlingenaantal zullen de personele lasten voor het onderwijzend personeel 

dalen. Aangezien we in de periode 2017-2019 geen grote (des)investeringen gaan doen in de huisvesting, 

verwachten we dat de huisvestingslasten op hetzelfde niveau blijven als 2017. Het eigen vermogen muteert 

alleen met het jaarresultaat. De CSG verwacht dat de voorzieningen zich gaan stabiliseren op het niveau 

van ultimo 2016. De CSG heeft geen plannen om grote projecten en investeringsactiviteiten in de vaste 

activa op te starten. De kortlopende schulden dalen licht vanwege de daling van ons balanstotaal. Tot slot 

verwachten we voor de komende jaren een daling van de liquide middelen. 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. Daarnaast heeft de CSG in 2017 de 

specifieke administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) beschreven en er wordt gewerkt op basis 

van een jaarplanning. Er is een centraal inkoopbeleid vastgesteld. De grote inkoop is gecentraliseerd en 

het aantal inkopers op de vestiging sterk gereduceerd. De inkopers op vestiging staan in nauw contact met 

de centrale inkoper. Door bij de inkoop en het contractbeheer te werken volgens het gecoördineerde 

inkoopmodel reduceren we de kosten en worden de risico’s verkleind. De contracten zijn geregistreerd in 
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een applicatie. De directeur bedrijfsvoering en de inkoper krijgen een signaal als de opzegtermijn van een 

contract in zicht komt. Wij gaan hier nog de contractwaarde aan toevoegen. 

De CSG is voornemens een nadere risico-inventarisatie uitvoeren. Het doel daarvan is het in kaart 

brengen van (eventuele) risico’s met een inschatting van de daarbij behorende gevolgen (kans en impact).  

In 2016 heeft de CSG nieuwe administratieve- en begrotingssoftware in gebruik genomen. Dit moment is 

ook aangegrepen om bewuste keuzes te maken in de te gebruiken grootboekrekeningen.  De 

vestigingsdirecteuren hebben volledig Inzicht in hun begroting, exploitatie en formatiebesteding. Deze 

onderwerpen worden periodiek besproken in een overleg tussen de directeur bestuurder, de directeur 

bedrijfsvoering en de vestigingsdirecteuren. De vestigingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor 

schoolplannen en de daarbij behorende begroting en de realisatie op vestigingsniveau. Zij leggen periodiek 

verantwoording af waarbij zij net als de directeur bestuurder handelen volgens de branche code goed 

onderwijsbestuur VO. 

 

Risicobeheer 

Net als elke organisatie loopt de CSG risico’s. De CSG heeft een lage risicobereidheid. Dit betekent dat we 

de risico’s door ons handelen zo laag mogelijk proberen te houden. Dit doen we door met behulp van 

periodieke rapportages. Hierdoor signaleren wij risico’s tijdig om zo nodig maatregelen te nemen.  

De belangrijkste risico’s voor de CSG zijn de daling van het aantal leerlingen en de huisvesting, met name 

die van CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort. De daling van het leerlingaantal heeft de grootste 

financiële en organisatorische impact omdat nagenoeg alle opbrengsten hiervan afhankelijk zijn. Als 

maatregel voor de mogelijke daling van het leerlingaantal in met name de buiten gewesten zoeken we de 

samenwerking met andere schoolbesturen. Hiermee denken wij onderwijsinhoudelijk en financieel de 

resultaten verder te verbeteren. Het gebouw van CSG Augustinus is op grond van leeftijd aan vervanging 

toe. Hierover is het overleg met de gemeente Groningen gestart.  Afhankelijk van de mogelijkheden 

zal indien nodig een verantwoord deel van het eigen vermogen tegen die tijd ter dekking van de lasten 

moeten worden aangemerkt. Op basis van nadere besluiten zullen dan de in deze paragraaf genoemde 

balansposten worden aangepast. Om die reden zijn de mutaties beperkt tot de liquiditeit en de algemene 

reserve. In het kader van kostenbeheersing onderzoekt de CSG samenwerking met een aantal andere 

schoolbesturen. Dit betreft onder andere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. In de regio 

Hoogezand hebben we te maken met een daling van het leerlingaantal door aardbevingen en vergrijzing. 

Dit brengt een te groot risico met zich mee voor de CSG. Daarom is een intensieve samenwerking opgestart 

tussen CSG Rehoboth en het Dr. Aletta Jacobs College. In 2021 wordt de CSG Rehoboth in het gebouw 

van het Dr. Aletta Jacobs College gehuisvest. Dit heeft naar verwachting een positief effect op de begroting. 

Daarnaast vinden er gesprekken plaats met schoolbesturen in noord Groningen met het doel om 

samenwerking op het gebied van onderwijs te realiseren. Dit zal op een positief effect generen op de kosten 

en de onderwijskwaliteit. 

De CSG heeft in 2016 een intensief traject gevolgd om te komen tot meer wervende websites. De 

vestigingen profileren zich nu sterker via de website als individuele vestigingen. Daarnaast heeft een 

medewerker de taak gekregen om de werving via diverse kanalen met name digitaal op een hoger niveau 

te tillen.  

We hebben een voorziening opgenomen voor langdurig zieken. In ons beleid inzake langdurig zieken 

handelen zo zorgvuldig mogelijk om kosten voor ons en voor de maatschappij te beperken. 

 

De rapportage van de Raad van Toezicht met daarin een nadere beschrijving van hun rol en functie is in dit 

jaarverslag opgenomen onder hoofdstuk 4. 
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3. Medezeggenschapsraad  
 

 

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, 

meedoen, meedenken en meebeslissen.  Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling, richting de hele klas of 

de school. Er is een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen: 

 De medezeggenschapsraad (voor de hele CSG) 

 De deelraad (per vestiging) 

 

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.  

Gedurende het jaar zijn er leden afgetreden en toegetreden.  

 

De oudergeleding – 4 leden 

 Patrick Poelma  

 Wouter van Bolhuis,  

 Martine Hofman, 

 Leonieke Vet  

 Emil Genzel  

 

De leerlinggeleding – 4 leden  

 Maus de Brabander  

 Lelie Feldbrugge  

 Bjorn Gerretsen  

 Jacqueline de Haas  

 Dayna Torbed  

 

De personeelsgeleding 8 leden:  

 Sebastiaan van den Berg 

 Jessica Doornkamp 

 Wim Jansen (voorzitter) 

 Derk Ottema  

 Koos Sikkema  

 Yvette Tol (secretaris)  

 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 2016 hebben de pMR en de MR elk 8 vergaderingen gehouden.  

De pMR kwam in 2016 bijeen op: 12 januari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni, 13 september, 15 november 

en 13 december.  

De MR kwam bijeen op: 12 januari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni, 13 september, 11 oktober en 13 

december.  

 

Bij elke vergadering was de directeur-bestuurder op uitnodiging aanwezig.  

Op 26 oktober heeft de gezamenlijke MR een bijeenkomst met de Raad van Toezicht gehad.  
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Om de medezeggenschap te bevorderen hebben de voorzitter en de secretaris van de MR regelmatig 

contact met de directeur-bestuurder en de voorzitters van de deelraden gehad. Ook heeft er een aantal 

overleggen met alle voorzitters plaatsgevonden.  

 

Belangrijke zaken die in de (p)mr zijn besproken zijn o.a.:  

 De toekomst van de 6 vestigingen van de CSG 

 Nieuwe methodiek voor functionerings- en beoordelingsgesprekken 

 Gezamenlijke overgangsnormen voor de gehele CSG 

 Diverse onderwerpen in het kader van taakbeleid  

 Begroting en jaarverslag 

 Formatiebeleid 

 Verzuimcijfers en –beleid personeel 

 Vakantieregeling 

 Wet datalek 

 Pestprotocol 

 Gedragscode personeel 

 Vrijwillige ouderbijdrage 

 Vaststellen schoolgidsen 

 Onderwijsresultaten 

 Opbrengsten interne audits 

 

Daarnaast is het plan opgezet om vanaf 2017 een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren tussen de (p)mr en 

de deelraden.  
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4. Verantwoording Raad van Toezicht 
 

2016 was een jaar met balans in controle en vertrouwen in de toezichthoudende taak van de raad van 

toezicht van de CSG.  Zowel de sturing op onderwijskwaliteit als op het financiële beleid is inmiddels stevig 

verankerd in de organisatie. De aandacht ging daarnaast uit naar de positie van de school en de 

verschillende vestigingen in een sterk veranderende omgeving. 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. 

 

Uitgevoerde wettelijke taken 

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

de Code Goed Onderwijsbestuur VO (juni 2015) haar taken uitvoerde. Ze heeft de begroting voor 2017, het 

jaarverslag met de jaarrekening over 2015 goedgekeurd en heeft kennis genomen van de meerjarenraming 

2018– 2019. Daarnaast heeft ze de uitvoering van het reorganisatieplan en de hieruit voortvloeiende 

bezuinigingen gemonitord. De inhoud van het toezicht had betrekking op verschillende domeinen: onderwijs 

& kwaliteitszorg, financiën, HRM, identiteit, toekomstscenario CSG en ICT. Over deze domeinen zijn 

resultaatafspraken gemaakt met de bestuurder; tevens is toegezien op de uitvoering van dit beleid. Ook is 

toezicht gehouden op de doelmatigheid en servicegerichtheid van het bestuursbureau. Op deelonderwerpen 

was de raad betrokken bij beleidsontwikkeling.  

 

Taak als werkgever 

In haar rol als werkgever heeft de raad het functioneren van de bestuurder beoordeeld. De 

remuneratiecommissie is in gezamenlijk overleg met de bestuurder gekomen tot een opdrachtomschrijving 

voor 2016 - 2017 met resultaatafspraken op de verschillende  beleidsdomeinen. Naast het reguliere agenda-

overleg, heeft de voorzitter als klankbord gefungeerd bij het bespreken van strategisch complexe 

onderwerpen, zoals het bieden van kwalitatief goed onderwijs met diverse partners in een regio met een 

sterk krimpende leerlingenpopulatie. De raad van toezicht waardeert de verbindende en strategische rol die 

de bestuurder in dit proces inneemt. Niet alleen neemt hij zijn verantwoordelijkheid voor de huidige en 

toekomstige situatie van de CSG, ook heeft hij oog voor het grotere geheel en stuurt hij proactief op meer 

samenwerking  ten behoeve van goed onderwijs in de regio op langere termijn.  

 

Vergaderingen 

De raad van toezicht heeft zeven keer vergaderd, waarbij beleidsthema’s aan de orde kwamen die vooraf 

in de jaaragenda waren vastgesteld. Daarnaast zijn twee strategische discussies gevoerd met stakeholders 

binnen de organisatie. In januari sprak ze met de vestigingsdirecteuren en de bestuurder over de strategie 

en profilering van de verschillende vestigingen. En in september was er een sessie over de onderwijskundige 

inzet van ICT, waar niet alleen vestigingsdirecteuren aan deelnamen, maar ook een aantal docenten, 

leerlingen en ICT-medewerkers. Deze verkenning met een bredere groep stakeholders leverde inzicht op in 

de verschillende perspectieven rond digitalisering in het onderwijs, de kansen, risico’s en uitdagingen. Dit 

vormt de basis voor verder beleid rond ICT binnen de CSG.  

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

vestigingsdirecteuren. Onderwerpen van gesprek vormden de jaarplannen, de ambities van elke vestiging 

in relatie tot de kwaliteit en positionering. Een van de vragen was: hoe benutten de directeuren de aanwezige 

kennis en het netwerk dat binnen de CSG-vestigingen beschikbaar is?  

De nieuwe werkwijze met portefeuillehouders blijkt voor nauwere samenwerking te zorgen, dat bijdraagt aan 

een stevige en gedeelde basis voor kwaliteit. 
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Overleg met de MR 

In het kader van horizontale verantwoording sprak de raad in 2016 twee keer met de voltallige 

medezeggenschapsraad. In maart was het onderwerp de kwaliteitszorg, de financiën in relatie tot 

reorganisatie en profilering van de vestigingen. In oktober stond de samenwerking tussen MR en bestuur 

en RvT op de agenda en werd over verschillende beleidsthema’s – zoals ICT en huisvesting -  gesproken.  

 

Toezicht op onderwijskwaliteit 

De onderwijskwaliteit is op alle vestigingen voldoende. Het proces van kwaliteitszorg, het gestructureerd en 

planmatig verzamelen en analyseren van leeropbrengsten, onderwijsresultaten en tevredenheidsmetingen 

die de basis vormen van plannen voor verbetering, is inmiddels goed verankerd in de organisatie. De 

informatievoorziening in het jaarplan kwaliteitszorg CSG en de uitwerking hiervan in plannen op 

vestigingsniveau en schoolresultaten is helder en inzichtelijk, en kan daarom goed worden gemonitord. Bij 

de bespreking van het kwaliteitszorgplan was de portefeuillehouder uit het directieoverleg aanwezig. Dit gaf 

de raad meer inzicht in de werkelijkheid achter de cijfers, in de zachte en harde aspecten van kwaliteitszorg. 

Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs binnen de CSG breed wordt gedragen.  

 

Toekomstscenario’s  

In 2016 heeft de CSG stappen gezet om tot nauwere samenwerking te komen in de regio, waarmee  ze aan 

haar maatschappelijke opdracht voldoet om een rijk onderwijsaanbod voor leerlingen in de regio te kunnen 

blijven garanderen.  

De raad van toezicht is betrokken bij het bestuurlijk overleg  waar met verschillende onderwijsorganisaties 

gesproken wordt over de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs, de gevolgen hiervan en de 

oplossingsrichtingen. In verschillende regiotafels (o.a. Noord Oost Groningen) wordt met bestuurders, leden 

van raden van toezicht en MR verkend welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. In Hoogezand heeft 

dit geleid tot een samenwerking tussen CSG Rehoboth en Aletta Jacobs College. Deze ontwikkelingen 

maken het gesprek over de christelijke identiteit en de vertaling hiervan in het onderwijs extra actueel en 

relevant. Wat betekent ‘werken met waarden’ in de praktijk van onze school? De raad van toezicht blijft actief 

betrokken bij de dialoog hierover met bestuurder en andere stakeholders.   

 

Financiën  

De accountant (EY) heeft in de vergadering van juni  een toelichting gegeven op de managementletter en 

een controle op de jaarrekening van 2015. De auditcommissie heeft deze onderwerpen voorbereid en 

hierover tussentijds overleg gevoerd met zowel de directeur bedrijfsvoering, de bestuurder als de 

accountant. Mede als gevolg van de uitgevoerde reorganisatie zijn de resultaten sterk verbeterd ten opzichte 

van het jaar 2014. Vanwege de te verwachten krimp in de leerlingenaantallen blijft sturing op basis van 

adequate managementinformatie de voortdurende aandacht vragen. Vanaf het boekjaar 2017 zijn maand- 

en kwartaalcijfers beschikbaar om deze sturing verder te ondersteunen. 

 

Evaluatie intern toezicht 

De intern toezichthouder heeft haar eigen functioneren geëvalueerd in een bijeenkomst op 4 juli 2016. Met 

de nieuwe samenstelling kent de raad een goede mix van expertise en diversiteit vanuit verschillende 

achtergronden. De samenwerking met de bestuurder verloopt goed. De informatievoorziening is tijdig en 

accuraat, er is een duidelijke taakverdeling en er is meer evenwicht gekomen in de toezichthoudende rol op 

basis van zowel controle als vertrouwen.  
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Deskundigheid en netwerken 

Ter inspiratie bezochten twee leden het jaarlijks evenement van VERUS, dat in 2016 het thema ‘hoop voor 

onze kinderen’ droeg. Daarnaast was de voorzitter aanwezig bij de Dag van het Toezicht, die de VTOI 

jaarlijks organiseert.   

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

In februari 2016 is de heer (Johan) Lindemulder toegetreden tot de raad van toezicht. Gezien zijn financiële 

achtergrond en expertise neemt hij ook zitting in de auditcommissie. De voorzitter wordt herbenoemd voor 

een derde termijn, waarvan afgesproken wordt dat deze maximaal twee jaar duurt. Dit in verband met de 

continuïteit in samenstelling van de raad.   

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

de VTOI. 
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Bijlage: Jaarrekening 2016 met overige gegevens 
 

1. Algemeen 
 

1.1. Inleiding en algemene grondslagen 

 

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.  

 

Bij de inrichting van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijn 660 en Titel 9 

Boek 2 BW gehanteerd. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de balans is 

het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. De waardering van activa en passiva vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

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. 

 

1.2. Grondslagen voor waardering Activa en Passiva 

 

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. De materiele vaste activa worden 

lineair afgeschreven vanaf de maand van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 1000,- 

aangehouden. De afschrijvingen worden gebaseerd op de voor de betreffende materiele geschatte 

gebruiksduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
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Gehanteerde afschrijvingspercentages per categorie: 

 Gebouwen   40 jaar 

 Verbouw    10-20 jaar 

 ICT middelen   2 – 10 jaar 

 Schoolmeubilair   15 jaar 

 Inrichting vaklokalen  15 jaar 

 Inventaris en apparatuur  10 jaar 

 Boeken    4 jaar 

 

1.2.2 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een 

jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven. 

 

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. 

 

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. 

 

Voorzienig groot onderhoud 

De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis 

van te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan 

wordt jaarlijks geactualiseerd en indien nodig aangepast conform de nieuwste inzichten. Als gevolg 

hiervan is de dotatie aan de voorziening in 2016 lager dan begroot. De voorziening wordt lineair 

opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud 

wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening ambtsjubileum 

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. 
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Voorziening duurzaam inzetbaarheid personeel. 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van de regeling duurzaam inzetbaarheid 

personeel is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de 

toekomstige uitbetalingen, waarbij rekening is gehouden met de geschatte blijf kans. Betaalde bedragen 

inzake de regeling duurzaam inzetbaarheid personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening uitkeringsgerechtigden 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen inzake individueel- en bovenwettelijk wachtgeld is een 

voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige 

uitbetalingen, waarbij rekening is gehouden met de kans op werkhervatting. Betaalde bedragen aan het 

UWV worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening langdurig zieken 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen inzake uitbetaling aan langdurig zieken (inclusief 

transitievergoedingen) is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde 

van de toekomstige uitbetalingen, waarbij gekeken is naar een eventuele kans op werkhervatting (herstel). 

Betaalde bedragen inzake langdurig zieken worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

1.2.7 Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende 

schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

1.2.8 Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen. 

 

1.2.9 Pensioenen 

De SCOG heeft voor haar werknemers en pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de 

werknemers die op 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 aan haar personeel zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ABP. Aan het ABP worden premies betaald 

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

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad (vermogen van 

het ABP/financiële verplichtingen) van het pensioenfonds dit toelaat. Per eind 2016 heeft dit 

pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad van 96,7 %. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 

dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad moet 128 % zijn (afhankelijk van 

rente en belegginsmix), ook mag de dekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder de 104,2 % liggen. 

 

Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 128 % moet het ABP een herstelplan opstellen om binnen 

maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen. Indien dit niet lukt, of indien de 

beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2 % is, dan moeten de pensioenen verlaagd 

worden. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar verspreid worden. In 2016 heeft het ABP 

conform het ingediende herstelplan de pensioenpremies verhoogt. De uitkomsten van dit herstelplan 

geven aan dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. 
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De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder” 

benadering. In deze benadering wordt aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 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. 

 

1.3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten en lasten stelsel. Dit betekent dat de 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten hoeven 

nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten. 

 

1.3.1 Rijksbijdragen 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato 

van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen 

activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 

van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 

verlopen op balansdatum. 

 

1.3.2 Overige 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.  

 

1.3.3 Lasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Kosten hoeven niet per 

definitie inkomsten te zijn. 

 

1.3.4 Financiële baten 

De financiële baten van de SCOG bestaan alleen uit rentebaten, deze worden opgenomen tegen de 

nominale waarde. 

 

  



  

  
49 Jaarverslag en jaarrekening 2016  49 

1.4.  Kasstroom overzicht.  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij gebruik van de indirecte methode 

wordt 

De kasstroom uit de operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroom 

overzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten: 

- Mutaties in voorraden en operationele vorderingen en schulden, waaronder handelsdebiteuren en 

handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten; 

- Resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode; 

- Resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot 

de operationele activiteiten, maar als investeringsactiviteiten. 

 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.  

 

 

Waar nodig zijn vergelijkende cijfers, ten behoeve van een beter inzicht,  aangepast. 
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2. Balans per 31 december 2016 (na resultaat verdeling) 
 

 

 

Activa 31 december 
2016   

  31 december 
2015   

            

Vaste Activa       

        

Materiële vaste activa 6.097.846   5.527.209   

          

Totaal vaste activa  6.097.846   5.527.209 

        

Vlottende activa       

        

Vorderingen 511.123   468.781   

Liquide middelen 9.112.004   9.704.678   

          

Totaal vlottende activa  9.623.126   10.173.459 

        

Totaal activa  15.720.972   15.700.668 

       

            

Passiva 31 december 
2016  

 31 december 
2015   

            

Eigen vermogen 9.393.682   9.737.430   

      

Voorzieningen 3.356.690   2.941.465   

      

Kortlopende schulden 2.970.600   3.021.773   

          

Totaal passiva   15.720.972     15.700.668 
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3. Staat van Baten en Lasten 
 

 

  Realisatie   Begroting   Realisatie 

  2016   2016   2015 

        

Baten       

Rijksbijdragen 24.882.242  24.480.147  25.730.110 

Overige overheidsbijdragen 18.495  15.000  11.180 

Overige baten 1.531.317  1.457.883  1.486.377 

          

Totaal baten 26.432.053  25.953.030  27.227.667 

        

Lasten       

Personeelslasten 21.596.852  20.235.577  22.102.461 

Afschrijvingen 962.342  1.476.963  1.277.992 

Huisvestingslasten 1.585.341  1.950.651  1.517.390 

Overige lasten 2.668.221  2.679.250  2.834.708 

          

Totaal lasten 26.812.757  26.342.441  27.732.551 

          

Saldo baten en lasten 380.704-  389.411-  504.884- 

        

Financiële baten en lasten 36.955  25.000  70.280 

        

Resultaat 343.749-  364.411-  434.604- 

        

Belastingen                    -                      -   
                   

-  

        

Resultaat deelnemingen       

        

Resultaat na belastingen 343.749-  364.411-  434.604- 

        

Aandeel derden in het resultaat                    -                      -   
                   

-  

        

Nettoresultaat 343.749-  364.411-  434.604- 
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4. Kasstroomoverzicht 
 

 

              

     2016    2015 

         
Kasstroom uit operationele 
activiteiten        

Saldo Baten en Lasten  380.704-   
        

504.885-    

Aanpassingen voor:        

Afschrijvingen  956.591   
      

1.277.992    

Mutaties voorzieningen  415.225   
         

494.229    

         

Veranderingen in vlottende middelen:        

Vorderingen (-/-)  42.342-        980.523    

Schulden  51.173-       1.045.397-    

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:    897.598    1.202.462 

         

Ontvangen interest  36.955   
           

70.280    

    36.955   70.280 

         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 934.553   1.272.742 

         

Investeringen in MVA (-/-)      -1.527.228       

Desinvesteringen in MVA            484.261-    

         

Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten:   1.527.228-    484.261- 

         

Mutatie liquide middelen   592.675-   788.481 

         

Beginstand liquide middelen  9.704.678   
      

8.916.198    

Mutatie liquide middelen  592.674-   788.482   

         

Eindstand liquide middelen   9.112.004   9.704.680 

              

 

 

Zie voor de toelichting onder de algemene grondslagen. 

De mutatie liquide middelen ( -592.674) komt overeen met de mutatie van de stand van de liquide 

middelen tussen 31-12-2015 en 31-12-2016. 
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5. Toelichting op de balans per 31 december 
 

5.1. Activa 

 

5.1.1 Materiele vaste activa 

 

 
Materiele 
vaste activa         Mutaties 2016   

  

  Cumulatieve 
aanschafwaarde 
per 1 januari 
2016 

Cumulatieve 
afschrijvingen 
tot en met 1 
januari 2016 

Boekwaarde 
per 1 januari 
2016 

Investeringen Des- 
investeringen 

Afschrijvingen 

Gebouwen 
en terreinen  

           
4.313.593  

         
1.856.223  2.457.370 

                                
58.676           -     99.436      

Inventaris en 
apparatuur  

           
7.272.889  

         
4.772.087  2.500.802 

      
1.188.716           -5.757 490.191  

Overige 
vaste activa  

           
1.840.114  

         
1.271.077     569.037    279.836           -          372.720  

             

Materiële 
vaste activa   13.426.596 7.899.387 5.527.209 1.527.228          -5.757 962.347 

 

 

 

Materiele vaste 

activa     

     
Cumulatieve 
aanschafwaarde 
per 31 december 
2016 

Cumulatieve 
afschrijvingen 
tot en met 31 
december 2016 

Boekwaarde 
per 31 
december 
2016 

     

     
            
4.372.269  

          
1.955.659  2.416.610 

            
8.461.605  

          
5.262.278  3.205.084 

            
1.490.893  

          
1.014.740  476.153 

      

14.324.767 8.232.677 6.097.846 

 

 

De balanspost gebouwen en terreinen bestaat voornamelijk uit de investeringen en verbouwingen door de 

SCOG in de scholen (met name Diamantlaan, Kluiverboom en het Bestuursbureau). De inventaris, 

apparatuur en leermiddelen zijn reguliere investeringen in het onderwijs. De desinvestering betreft de vrijval 

van de egalisatierekening. 

 



  

  
54 Jaarverslag en jaarrekening 2016  54 

5.1.2 Vorderingen 

 

 

Vorderingen         

       

    31 december 2016   31 december 2015 

       

Debiteuren  33.384  81.635 

OCW  1  1 

Studenten deelnemers en cursisten  45.031  27.786 

Overige overheden  1.935  - 

Overige vorderingen  262.021  193.193 

Overlopende activa  187.904  187.947 

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen  19.153-  21.780- 

        

Vorderingen 
 

511.123 
 

468.781 

          

 

 

De verlaging in de post debiteuren wordt voornamelijk veroorzaakt door een andere definitie van deze post. 

De vorderingen op crediteuren wordt niet meer verantwoord onder debiteuren, maar onder de kortlopende 

schulden (crediteuren). Omdat in december 2016 nog voor een bedrag ad € 16.000,- aan facturen 

verzonden is, is de post Studenten deelnemers en cursisten per 31 december 2016 hoger dan vorig jaar. 

 

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 hoge post overige vorderingen wordt vooral veroorzaakt door een vordering voor de kosten van 

asbestverwijdering op de locatie Wessel Gansfort van ongeveer € 89.000,- en een vordering op het project 

van Zwak naar Sterk, waarvan de afrekening in 2017 plaats vindt. Ook de afrekening voor de locatie 

Kluiverboom met O2G2 en het Werkmancollege zitten in deze vordering. 

 

 

    31 december 2016   31 december 2015 

       

15800 - Vooruitbetaalde lasten  104.256  116.143 

15820 - Voorschot lonen / vordering personeel  -  - 

15822 - Rekening courant (Youforce)  6.429  - 

15890 - Overige overlopende activa  77.219  71.803 

Overlopende activa  187.904  187.947 
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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 

 

 

 

Liquide middelen           

           

      31 december 2016   31 december 2015 

        

Kasmiddelen   7.464  9.138 

Tegoeden op bankrekeningen   9.042.815  9.695.541 

Kruisposten   61.725  - 

        

Liquide middelen   9.112.004  9.704.679 

           

 

Het bedrag op de post Kruisposten is ontstaan door facturen die in 2016 middels IDeal betaald zijn, maar 

waarvan de uitbetaling van het totaalbedrag pas werkelijk in 2017 door ons van Mollie is ontvangen. 

 

Zie het kasstroomoverzicht voor de mutatie van de liquide middelen tussen 31-12-2015 en 31-12-2016.  

 

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. 

 

Treasurystatuut 

De SCOG heeft op 14 april 2016 een Treasurystatuut vastgesteld. Voor geheel 2016 geldt dat de SCOG 

geen lang lopende beleggingen heeft en is reeds conform het in 2016 vastgestelde statuut gehandeld. Ons 

Treasurystatuut wordt juni 2017 geactualiseerd. Dit nieuwe statuut voldoet aan de regeling beleggen en 

belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2016 van het ministerie OCW. 
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5.2 Passiva 

 

5.2.1 Eigen vermogen 

 

 

Eigen vermogen           

        

    

Stand per 
 31 december 

2015 Resultaat 
Overige 

mutaties 

Stand per 
 31 december 

2016 

        

Algemene reserve  5.300.655     191.348  5.492.003 

Bestemmingsreserve publiek  4.038.151 535.097-  3.503.054 

Bestemmingsreserve privaat  398.624 -  398.624 

           

Eigen Vermogen  9.737.431 343.749- - 9.393.682 

          

       

       

Uitsplitsing       

        

21150 - Algemene reserve  5.300.655 191.348                 - 5.492.003 

Algemene reserve  5.300.655 191.348 - 5.492.003 

        

21210 - Bestemmingsreserve personeel  590.862 454.210-  136.652 

21212 - Bestemmingsreserve BAPO  207.925 20.050-  187.875 

21305 - Bestemmingsreserve publiek  3.239.364 60.837-  3.178.527 

Bestemmingsreserve publiek  4.038.151 535.097- - 3.503.054 

        

21300 - Bestemmingsreserve privaat  398.624 -  398.624 

Bestemmingsreserve privaat  398.624 - - 398.624 

            

 

Jaarlijks is er een onttrekking uit de bestemmingsreserve publiek voor de afschrijvingskosten van de eigen 

investeringen in de Kluiverboom en het Bestuursbureau aan de Eenrumermaar en vanuit de Groninger 

gelden de afschrijvingskosten voor de aanschaf van laptopkarren. 

Dit jaar is er een onttrekking geweest uit de bestemmingsreserve personeel vanwege doorbelaste 

loonkosten, ook was begroot dat de vermindering collectieve uitkeringskosten in 2016 ten laste van de 

bestemmingsreserve personeel zou komen. De bestemmingsreserve Bapo loopt langzaam leeg vanwege 

opname van spaarbapo. 

 

Als gevolg van de onttrekkingen uit de bestemmingsreserves wordt er 191.348 gedoteerd aan de 

Algemene reserve. 
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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.  

 

Publiek 

Personeel 

De bestemmingsreserve personeel is bedoeld om kosten op te vangen die samenhangen met fricties met 

het personeel. 

 

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.  

 

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 2016 een onttrekking plaatsgevonden van de afschrijving (€ 

19.500,-) van de eigen investering in het pand aan de Kluiverboom.  

 

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 2016 van het bestuursbureau (€ 24.578) onttrokken.  

 

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.  
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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.    

 

5.2.2 Voorzieningen 

 

Voorzieningen                 

           

 

Stand per 
31 

december 
2015 Dotaties Onttrekkingen 

 
Vrijval  

 Rente 
mutatie 

(bij 
contante 
waarde)  

Stand per 
31 

december 
2016 

Kortlopend 
deel 

< 1 jaar 

Langlopend 
deel  

> 1 jaar 

           

Personele voorzieningen 1.345.635 476.444 307.634 
           

-    
                   

-    1.514.446 506.496 1.007.950 
Voorziening voor groot 
onderhoud 1.595.829 408.903 162.488 

           
-    

                   
-    1.842.244 272.620 1.569.624 

                  

Voorzieningen 2.941.465 885.347 470.122 
           

-    
                   

-    3.356.690 779.116 2.577.574 

                 

Uitsplitsing          

           
22100 - Voorziening 
jubilea 413.379 22.812 

             
43.837  

           
-    

                   
-    392.354 

       
18.448  

       
373.906  

22101 - Voorziening 
spaarverlof 388.449 77.979 

          
112.946  

           
-    

                   
-    353.482 

     
159.735  

       
193.747  

22190 - Overige 
personele voorzieningen 543.807 375.653 

          
150.851    768.609 

     
328.313  

       
440.296  

Personele voorzieningen 1.345.635 476.444 307.634 
           

-    
                   

-    1.514.446 506.496 1.007.950 

           
22300 - Voorziening 
groot onderhoud 1.595.829 408.903 

          
162.488    1.842.244 

     
272.620  

    
1.569.624  

Voorziening voor groot 
onderhoud 1.595.829 408.903 162.488 

           
-    

                   
-    1.842.244 272.620 1.569.624 

                  

 

Ten behoeve van een beter inzicht zijn waar nodig de vergelijkende cijfers 2015 aangepast. 
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De voornaamste wijziging in de voorziening is de vorming van de voorziening spaarverlof en de voorziening 

langdurig zieken. Voorheen stond het spaarverlof op de balans onder kortlopende schulden.  

Voor wat betreft de overige personele voorziening, deze bestaat uit een voorziening wachtgeld, voorziening 

langdurig zieken, welke nieuw gevormd is in 2016 en de voorziening duurzaam inzetbaarheid. Vooral de 

dotatie voor de voorziening langdurig zieken ( € 268.456) heeft invloed op het resultaat. De grondslagen 

voor de bepaling van de voorziening duurzaam inzetbaarheid zijn aangepast ten opzichte van vorig jaar. Als 

basis is dit jaar het werkelijk uurtarief inclusief pensioenlasten en sociale lasten meegenomen in plaats van 

de Gemiddelde Personeelslast van het ministerie (effect circa € 16.000) Tevens is nu de blijf kans (effect 

circa 47.000) en het overlijdensrisico (effect € 0) meegenomen. Het gevolg hiervan is dat de totale 

voorziening ongeveer gelijk is gebleven aan het voorgaande jaar.  

 

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 

2016 voor het jaar 2017 (€ 272.620). De grondslag voor de bepaling van de voorziening is het nieuwe 

onderhoudsplan 2017-2026 (effect circa € 420.000,- over 10 jaar). De dotatie is echter  lager dan begroot 

vanwege een lagere onttrekking uit de voorziening in 2016. Dit jaar zal er een herziening plaatsvinden in de 

methodiek van berekening van de onderhoudsvoorziening.  

 

5.3 Kortlopende schulden 

 

Kortlopende schulden         

      

    31 december 2016   31 december 2015 

       

Crediteuren  271.059  367.614 

OCW/EZ  167.164  89.974 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.014.899  971.836 

Schulden ter zake van pensioenen  288.670  235.973 

Overige schulden  60.365  53.593 

Overlopende passiva  1.168.444  1.302.783 

        

Kortlopende schulden  2.970.601  3.021.773 

          

 

Waar nodig zijn voor het inzicht de vergelijkende cijfers 2015 aangepast. 

 

De wijziging in de post crediteuren wordt mede veroorzaakt door een andere definitie van deze post. De 

vorderingen op crediteuren wordt niet meer verantwoord onder debiteuren, maar onder de kortlopende 

schulden (crediteuren). Hier wordt nu het totale saldo van de post crediteuren vermeld, zowel de nog te 

betalen bedragen als de te vorderen (verrekenen) bedragen. 
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In 2016 is een subsidie van € 80.000,- ontvangen van het ministerie, die bestemd is om onderzoek te doen 

naar krimp in de regio’s Veendam en Hoogezand. De subsidie is bestemd voor meerdere jaren en er maken 

meerdere scholen gebruik van de expertise van het adviesbureau dat adviseert over dit probleem. 

De overige kortlopende schulden liggen in lijn met vorig jaar. 

Uitsplitsing  

 

    
31 december 

2016   
31 december 

2015 

 

15780 - Te vorderen BTW  780.957-  762.611- 

24700 - Af te dragen aan Belastingdienst  998.646  945.269 

24723 - Af te dragen BTW  199.990  173.980 

24724 - Betaalde / teruggave Btw  597.220  615.198 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.014.899  971.836 

 

 

24920 - Nog te verrekenen uitkeringen WAO/WIA  -  - 

24930 - Te betalen netto salarissen  2.992  4.679 

24931 - Te betalen levensloop  14.031  - 

24934 - Personeelsfonds  -  797 

24940 - Waarborgsommen te betalen  43.342  48.117 

24999 - Vraagposten  -  - 

Overige kortlopende  schulden  60.365  53.593 

 

 

24040 - Vooruit ontvangen bedragen  170.350  229.893 

24050 - Aanspraken vakantiegeld  853.933  787.995 

24080 - Nog te besteden doelsubsidies overig  -  - 

24089 - Overige overlopende passiva  144.160  284.895 

Overlopende passiva  1.168.444  1.302.783 
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Model G verantwoording subsidies 

 

 

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE  

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies) 

  Toewijzing  Prestatie 

Omschrijving Kenmerk Datum  afgerond 

          

Regeling lerarenbeurs voor scholing en 
zijinstroom 2009-2017 DL/B/110284 21-9-2015  ja 

Regeling lerarenbeurs voor scholing en 
zijinstroom 2009-2017 776313-1 17-8-2016   nee  

     

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

Regeling lente- en zomerscholen VO 2016 lenzo 16048 8-4-2016   Ja  

Regeling lente- en zomerscholen VO 2016 lenzo 16016 8-4-2016    ja  
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6. Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen 

 

 

Binnen de SCOG is sprake van de volgende niet in de balans opgenomen 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. 

 

Leermiddelen 

Voor de afname van de leermiddelen is een contract afgesloten waarin prijsafspraken zijn vastgelegd. De 

duur van het contract is 2 jaar, jaarlijks te verlengen voor de periode van 1 schooljaar. In 2016 is dit contract 

verlengd. De contractwaarde bedraagt ongeveer € 600.000,- per jaar. 

 

Schoonmaak 

In 2016 is na aanbesteding een nieuw contract afgesloten voor de duur van 4 jaar. De contractwaarde 

bedraagt ongeveer € 270.000,- per jaar. 

 

Energie 

De levering van gas en elektriciteit is Europees aanbesteed, per 1 januari 2015 is een 6 jarig contract 

afgesloten. 

In het contract zijn prijsafspraken gemaakt, de contractwaarde bedraagt ongeveer € 320.000,- per jaar. 

 

Inhuur personeel 

Voor de inhuur van personeel is een contact afgesloten met een looptijd van 2 jaar. Het contract loopt af per 

1-8-2018 en wordt na 20 maanden geëvalueerd.  De contractwaarde bedraagt ongeveer € 140.000,- per 

jaar. 

 

Lease reprografie 

Voor alle scholen is een huurcontract afgesloten met een looptijd van 6 jaar, hiernaast is een contract 

gesloten met dezelfde looptijd voor de levering van papier, prints en toners. De gezamenlijke contractwaarde 

bedraagt ongeveer € 180.000,- per jaar. 

 

Voor de hardware en software 

Voor de hardware en software zijn diverse contracten afgesloten waarin prijsafspraken zijn vastgelegd. De 

looptijd van deze contracten is 1 tot 5 jaar. Een deel van de contracten is Europees aanbesteed. De 

gezamenlijke contractwaarde bedraagt ongeveer € 1.100.000,- in 2016. Hierbij moet aangetekend worden 

dat in 2016 voor ongeveer € 800.000,- is uitgegeven aan vervanging van hardware. De leverancier van deze 

hardware is aangemerkt als onze prefered suplier. De omvang  van de besteding verschilt per jaar. 
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7. Toelichting op staat van baten en lasten 
 

7.1 Baten 

 

7.1.1 Overheidsbijdragen 

 

Rijksbijdragen    

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

       

Normatieve Rijksbijdragen  23.674.706 23.617.672 24.597.983 

Overige subsidies OCW  584.083 505.062 641.803 

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV  786.731 607.413 691.983 

Afdracht VAVO  163.278- 250.000- 201.659- 

         

Rijksbijdragen  24.882.242 24.480.147 25.730.110 

         

 

Uitsplitsing 

 

    

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

 

81100 - Personele en exploitatie bekostiging regulier  22.313.689 22.222.667 23.275.900 

81101 - Vermindering uitkeringskosten  251.285- 218.904- 306.285- 

81111 - Prestatiebox  651.768 653.126 608.188 

81115 - Lesmateriaal  960.534 960.786 1.020.180 

 

Normatieve rijksbijdragen  23.674.706 23.617.672 24.597.983 

 

 

81212 - Subsidie voor studieverlof  83.828 - 26.806 

81228 - Bijz. bekostiging eerste opvang vreemdelingen  5.281 - - 

81234 - Aanvullende bekostiging na- en bijscholing  5.833 - 4.167 

81278 - Prestatiesubsidie VSV  44.913 34.956 45.000 

81279 - Maatschappelijke stage  - - 101.080 

81281 - Leerplusarrangement  421.200 448.006 438.750 

81290 - Overige subsidies ministerie  26.650 22.100 26.000 

81291 - LGF  3.624- - - 

Overige subsidies OCW  584.083 505.062 641.803 

 

Waar nodig zijn voor het inzicht de vergelijkende cijfers 2015 aangepast. 
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De Rijksbijdrage is ongeveer € 400.000,- hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een 

aantal subsidies niet zijn meegenomen in de begroting voor 2016 (bijz. bekostiging eerste opvang 

vreemdelingen en aanvullende bekostiging na- en bijscholing en subsidie voor studieverlof).  

 

De ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV is hoger dan begroot. De begroting van de totale bijdrage 

SWV is een samengestelde begroting van het Samenwerkingsverband PO/VO 20.01 en het 

Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O 20.02. Voor het SWV 20.02 zijn de 

begrotingscijfers gebaseerd op de beschikking over 2015. Voor het SWV 20.01 is de begroting gebaseerd 

op de beschikking van 2015-2016 en moet voor de 2e helft van 2016 een inschatting worden gemaakt. Voor 

2016 is aan de voorzichtige kant begroot in verband met een daling  van de leerling aantallen. 

 

De subsidie voor maatschappelijke stage wordt sinds 2016 niet meer door het ministerie OCW/EZ verstrekt. 

De gemeente Hoogezand verstrekt voor de vestiging Rehoboth nog wel een bijdrage voor de 

maatschappelijke stage. 

 

De afdracht voor de VAVO leerlingen is lager dan begroot omdat we een minder aantal VAVO leerlingen 

hebben. 

 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies         

          

   

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

       

Overige overheidsbijdragen (gemeente)  18.495 15.000 11.180 

         

Overige overheidsbijdragen en -subsidies  18.495 15.000 11.180 

         

 

Dit betreft de subsidie van de gemeente Hoogezand voor de maatschappelijke stage. 

 

 

 

Overige baten         

          

   

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

       

Verhuur  6.886 4.200 7.549 

Baten in opdracht van derden  105.215 138.525 86.827 

Ouderbijdrage  684.718 657.503 675.554 

Overige baten  734.498 657.655 716.448 

         

Overige baten  1.531.317 1.457.883 1.486.377 

          

 

In 2016 hebben wij minder mensen gedetacheerd dan begroot. De opbrengst van de ouderbijdrage is hoger 

uitgevallen vanwege een hoger percentage afname dan in 2015. Ook de bijdrage voor de meerdaagse 

reizen naar het buitenland, die bij de ouderbijdrage in zit is hoger. 
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7.2 Lasten 

 

7.2.1 Personele lasten 

 

Personele lasten         

          

   

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

       

Lonen salarissen sociale lasten en pensioenlasten 20.566.945 19.659.937 20.604.933 

Overige personele lasten  1.134.863 575.640 1.627.931 

Uitkeringen die personeelslasten verminderen  104.956 - 130.401 

Personele lasten  21.596.852 20.235.577 22.102.461 

       

Uitsplitsing      

Brutolonen en salarissen    15.678.862     16.338.030  

Sociale lasten      2.140.343       2.106.479  

Pensioenpremies      2.747.741       2.160.424  

Lonen en salarissen  20.566.945 19.659.937 20.604.933 

       

dotaties voorzieningen  476.444 -         570.791 

personeel niet in loondienst  263.102 19.880- 274.895  

overige  395.317 595.520 782.245  

Overige personele lasten  1.134.863 575.640 1.627.931 

         

 

De personele lasten zijn door een aantal oorzaken hoger dan begroot. De in de cao afgesproken loonstijging 

van 3% en de eenmalige uitkering zijn niet meegenomen in de begroting. In de begroting is geen rekening 

gehouden met een aantal afkoopsommen en  transitie vergoedingen. Ook is het ziekteverzuim 2% hoger 

dan begroot. De totale begrote loonkosten voor vervanging wegens ziekte intern en extern bedraagt € 

359.234,- 

De werkelijke kosten voor vervanging wegens ziekte zijn € 292.904 (intern) en € 162.040 (extern). 

De kosten voor extern personeel zijn met name zo hoog vanwege de inhuur van medewerkers van O2G2. 

 

In de begroting is tevens geen rekening gehouden met de loonkosten van een aantal medewerkers waarvan 

is afgesproken dat zij ten laste zouden komen van de bestemmingsreserve personeel, terwijl die kosten 

natuurlijk wel eerst gemaakt worden.  

 

Tot slot is er geen rekening gehouden met de dotaties aan de personele voorzieningen, waarbij aangetekend 

kan worden dat met name het doteren aan de voorziening langdurig zieken een enorme kostenpost is 

geweest in 2016. 
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Gemiddeld aantal Fte 

  2016 2015 2014 

        

Directie                             9 10 10 

OOP                           75 78 79 

OP                         220 231 250 

Totaal                         304 319 339 

 

In augustus 2016 is het reorganisatieplan met de bijbehorende personeelsvermindering beëindigd. Het 

personeelsbestand is geslonken door natuurlijk verloop, het inzetten van stimuleringsregeling voor 

vrijwillige mobiliteit, het goed benutten van een flexibele schil aan medewerkers en het efficiënt inzetten 

van het vaste personeel.  Er is toegewerkt naar een gezonde balans tussen onderwijzend en onderwijs 

ondersteunend personeel en een afgeslankte directieformatie. 

 

7.2.2 Afschrijvingslasten 

 

    

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

       

Afschrijving op materiële vaste activa  962.342 1.476.963 1.277.992 

       

gebouwen en verbouwingen  99.436 113.033 109.586 

inventaris en apparatuur  490.187 989.748 708.378 

leermiddelen/boeken  372.720 374.182 460.028 

         

Afschrijvingslasten  962.342 1.476.963 1.277.992 

         

 

De afschrijvingslasten zijn met name voor de post inventaris en apparatuur lager dan begroot omdat een 

aantal grote investeringen pas aan het eind van het jaar geëffectueerd. Dit betreft met name de investeringen 

op ICT gebied. Ook heeft een aantal geplande verbouwingen en bijbehorende aanschaf van inventaris 

langer geduurd dan gedacht, waardoor de activering en de bijbehorende afschrijvingen pas in 2017 zijn 

gestart. 
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7.2.3 Huisvestingslasten 

 

 

Huisvestingslasten   

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

       

Huurlasten  52.967 55.113 145.761 

Verzekeringslasten  4.090 6.900 5.847 

Onderhoudslasten  202.459 307.386 38.431 

Lasten voor energie en water  361.119 420.537 364.212 

Schoonmaakkosten  459.078 507.374 469.444 

Belastingen en heffingen  57.483 69.166 53.526 

Dotatie onderhoudsvoorziening  408.903 550.925 391.639 

Overige huisvestingslasten  39.242 33.250 48.528 

         

Huisvestingslasten  1.585.341 1.950.651 1.517.389 

         

 

Het verschil tussen de begrote huisvestingslasten en de werkelijke huisvestingslasten, wordt met name 

veroorzaakt door een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening, lagere onderhoudslasten en lagere 

lasten voor energie en water. Ook zijn de schoonmaakkosten lager dan begroot, de schoonmaak is opnieuw 

aanbesteed en in 2016 zijn wij over gegaan naar een ander schoonmaakbedrijf. Omdat de schoonmaak 

allemaal opnieuw tegen het licht is gehouden en er betere communicatie en scherper toezicht is, zijn de 

werkelijke kosten lager uitgevallen. Door uitstel van onderhoud, of door onderhoud in eigen beheer uit te 

voeren, zijn de onderhoudskosten in 2016 fors lager uitgevallen, hierdoor is ook de dotatie aan de 

voorziening lager. 

De zachte winter en  lage energiekosten is de reden van het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten 

voor energie en water. 

 

7.2.4 Overige lasten 

 

Overige lasten         

          

Overige lasten  
Werkelijk 

2016 
Begroting 

2016 
Werkelijk 

2015 

       

Administratie- en beheer lasten  327.634 406.852 253.424 

Inventaris en apparatuur  1.310.965 1.332.083 1.380.399 

Overige lasten  1.029.622 940.315 1.200.885 

         

Overige lasten  2.668.221 2.679.250 2.834.708 

          

 

De kosten van ICT zijn iets lager dan begroot vanwege uitstel van de uitgaven naar 2017, vandaar dat de 

totale lasten inventaris en apparatuur iets lager zijn dan begroot. De Overige lasten zijn hoger dan begroot 

vanwege de hogere uitgaven aan buitenlandse reizen, de baten zijn om deze reden ook hoger. 

 



  

  
68 Jaarverslag en jaarrekening 2016  68 

Specificatie honorarium accountant 
 

Werkelijk 
2016 

Begroting 
2016 

Werkelijk 
2015 

Onderzoek jaarrekening 2016             25.876            30.000                        -  

Onderzoek jaarrekening 2015             24.689              24.992  

Onderzoek jaarrekening 2014                 8.990  

Andere controle opdracht                        -    

Fiscale adviezen                        -                4.614  

andere niet-controle dienst                        -      

Accountantslasten  50.565 30.000 38.596 

 

 

De bovenstaande accountantshonoraria zijn ten laste gebracht van het resultaat en betreffen uitsluitend de 

werkzaamheden uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art.1, lid 

1 Wta. De kosten voor 2016 betreffen een inschatting van de kosten op basis van het contract dat is 

afgesloten met EY. 
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8.  Financiële baten en lasten 
 

Financiële baten en lasten    Werkelijk   Begroting   Werkelijk  

    2016 2016 2015 

       

Rentebaten  36.955 25.000 70.280 

         

Financiële baten en lasten  36.955 25.000 70.280 

         

 

Door uitstel van investeringen komen onze liquide middelen hoger uit dan begroot en daarmee ook onze 

rentebaten. 
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9.  Verplichte toelichting 
 

Model E: Verbonden partijen 

 

Er is geen sprake van verbonden partijen in 2016. 

 

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 onderwijs gerelateerde instellingen en 

ondernemingen. Indien er sprake is van een kredietrisico, is deze voorzien.  

 

Renterisico en kasstroomrisico                                                          

Het beleid van de stichting is om  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 

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.  

Dit doen zij middels de managementrapportage. Liquide middelen omvatten kasgelden en tegoeden op bank 

– en girorekeningen. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De boekwaarde 

benadert de waarde in het economisch verkeer. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de 

organisatie. Met ingang van 2017 wordt de liquiditeitspositie gemonitord door overzichten in de 

kwartaalrapportages. 

 

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. 
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WNT verantwoording 2016 SCOG 

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 SCOG van toepassing 

zijnde regelgeving: Sectorale regeling onderwijs (VO) 

Bij het driejaarsgemiddelde totale baten per kalenderjaar behaalt SCOG 6 complexiteitspunten. Bij het 

driejaarsgemiddelde aantallen bekostigde leerlingen behaalt SCOG 3 complexiteitspunten. Bij het 

gewogen gemiddelde van de onderwijssoorten volgens CROHO behaalt SCOG 3 complexiteitspunten. In 

totaliteit behaalt SCOG hierdoor 12 complexiteitspunten en valt SCOG in de klasse D met een 

bezoldigingsmaximum ad € 140.000 in het verantwoordingsjaar 2016.   

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 

normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 Benders, A.L.M.   

Functiegegevens Directeur/bestuurder   

Aanvang1 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband (in fte) 1,0   

Gewezen topfunctionaris? nee   

(Fictieve) dienstbetrekking? ja   

Individueel WNT-maximum2 140.000   

Beloning 118.770   

Belastbare onkostenvergoedingen -   

Beloningen betaalbaar op termijn 14.634 

 

 

  

Subtotaal 133.404 

 

  
-/- Onverschuldigd betaald bedrag -    

Totaal bezoldiging 133.404 

 

  

    
Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t. 

 

  

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0   

    

Beloning 107.241 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.078 - - 

Totaal bezoldiging 2015 122.319   
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen3 

 

bedragen x € 1 Wolters, H.J. Vels, G. Nauta, A.M. 

Functiegegevens Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris 

s 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum4 21.000 14.000 14.000 

    

Beloning 4.063,37 63,37 2632 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 4.063,37 63,37 2.632 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 4.063,37 0 2.632 

    

Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Beloning 4000 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen 62,73 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 4063 0 0 
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bedragen x € 1 Bennink, A.J. Terpstra, J.F.H. Lindemulder, J.K. 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/2 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum5 14.000 14.000 12.734 

    

Beloning 2.632 2.563,37 63,37 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 2.632 2.563,37 63,37 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

Totaal bezoldiging 2.632 2.563,37 63,37 

    

Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 - 

    

Beloning 0 0 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 0 0 - 

 

 

Het bezoldigingsmaximum voor de Directeur/bestuurder is voor 2016 vastgesteld op € 140.000,- voor een 

volledig dienstverband. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht bestaat uit de verstrekte 

vergoeding. Het bezoldigingsmaximum voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht bedraagt in 

2016 15%  respectievelijk 10% van het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende 

bezoldigingsmaximum. 

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking 

die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen 

ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, 

of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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In 2016 is geconstateerd dat door aanvullende wetgeving de bezoldiging van Mevrouw Zandbergen in 2013 

en 2014 gecorrigeerd dient te worden. Deze aanpassing leidt tot een wijziging in de onverschuldigde 

betaling. Conform de vereisten vanuit BZK is daarom hieronder foutherstel opgenomen voor de WNT 

opgaven 2013 en 2014 van mevrouw Zandbergen.  

 

In de jaarrekening 2013 was de volgende opgave gedaan van de WNT voor mevrouw Zandbergen. 

 

bedragen x € 1 A.G. Zandbergen 

Functiegegevens Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2013 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Beloning € 119.540 

Belastbare onkostenvergoedingen € 3.317 

Beloningen betaalbaar op termijn € 31.189 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband € 45.000 

 

Er is in 2016 een herberekening gemaakt van de bezoldiging van Mevrouw Zandbergen waarin rekening is 

gehouden met de Reparatiewet WNT geldende tekst van artikel 2.10 lid 3 WNT. Dit betekent dat de 

bezoldiging over de periode van non-activiteit van mevrouw Zandbergen vooruitlopend op het einde van het 

dienstverband als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moet worden aangemerkt. Dit was 

destijds niet als zodanig verwerkt in de jaarrekening 2013. Daarnaast was  de beëindigingsuitkering van € 

45.000,-  verantwoord in de jaarrekening 2013, terwijl deze uitkering is voldaan in 2014.  

 

Bij het vaststellen van de hoogte van de destijds opgegeven onverschuldigde betaling is geen rekening 

gehouden met vakantieperiodes waardoor er een aanpassing is doorgevoerd in de componenten die als 

bezoldiging en die als uitkering wegens beëindiging dienstverband moeten worden aangemerkt.  

De onverschuldigde betaling was nog niet gevorderd van betrokkene waardoor geen terugbetaling nodig is.   

Dit betekent dat de opgave van mevrouw Zandbergen voor de WNT 2013 wordt: 
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1 A.G. Zandbergen 

Functiegegevens Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2013 1/1 – 22/10 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Bezoldigingsmaximum € 147.862,08  
 

Beloning € 108.162,65 

Belastbare onkostenvergoedingen € 1.874,70 

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.472,47 

Totaal € 126.509,81 

 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

bedragen x € 1 A.G. Zandbergen 

Functie(s) gedurende dienstverband Directeur-bestuurder 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2013 

  

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering 

€ 75.000 

  

Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 
€ 69.804,44 

-/- Onverschuldigd deel - 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 

€ 69.804,44 

Waarvan betaald in 2013 € 24.804,44 

  

Verplichte motivering indien 

overschrijding: 

N.V.T. 
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In de jaarrekening 2014 was geen opgave van de WNT voor mevrouw Zandbergen meer gedaan. De opgave 

voor 2014 moet worden: 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

 

bedragen x € 1 A.G. Zandbergen 

Functie(s) gedurende dienstverband Directeur-bestuurder 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2013 

  

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering 

€ 75.000 

  

Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 
€ 69.804,44 

-/- Onverschuldigd deel - 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 

€ 69.804,44 

Waarvan betaald in 2014 € 45.000 

  

Verplichte motivering indien 

overschrijding: 

N.V.T. 
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10. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

In 2017 hebben er geen gebeurtenissen  plaatsgevonden die niet verwerkt zijn in de jaarrekening dan wel 

die noemenswaardig zijn voor deze jaarrekening, welke voor de opmaak van de jaarrekening d.d. 23 mei 

2017, dan wel voor het vaststellen van de jaarrekening d.d. 21-juni-2017 bekend waren. 
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring 
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Voorstel tot bestemming van het resultaat 

 

Vanuit de staturen zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 

resultaat. 

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt: 

 

Resultaat 2016 

€ 191.348  toevoegen aan de algemene reserve 

€ 535.097- onttrekken aan bestemmingsreserve publiek 

€ 343.749- totale resultaatverdeling 

 

 
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 

 

mailto:bestuur@csg.nl
http://www.csg.nl/

