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Stichting Ichthus College 

Voorwoord 
 

‘De kracht van kiezen’ is de titel van de Strategienota waarmee in 2015 de weg richting 2018 is ingeslagen.  

Landstede Groep wil daarmee als onderwijsorganisatie goed kunnen inspelen op de snel veranderende 

samenleving. Dat zorgt ervoor dat Landstede Groep zich ontwikkelt met nieuwe inzichten en actuele 

thema’s.  

De missie van Landstede Groep is en blijft: ‘Waarde(n)vol leren, leven en werken’. Ook in 2015 was dit de 

leidraad bij de keuzes die gemaakt zijn en het beleid dat is ingezet. Daarom zal deze waarde(n)volle basis 

ook doorklinken in dit Jaarverslag 2015. 

 

Het Jaarverslag 2015 geeft zicht op de manier waarop Landstede Groep onderwijs biedt aan veel 

verschillende doelgroepen en hoe wij actief een brug slaan tussen onderwijs en samenleving. Geïnspireerd 

vanuit de Bijbel willen wij zelfbewust in de samenleving van betekenis zijn. De waarden die we van daaruit 

willen uitdragen zijn: ieders talent ontwikkelen, elkaar ontmoeten, ieders eigenheid accepteren, aandacht 

voor zingevingsvragen en verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde.  

 

Naast een nieuwe Strategienota, was 2015 ook het jaar van de ambitieuze en inspirerende Ontwikkelagenda 

‘Samen Verder’. De Ontwikkelagenda moet de via de Strategienota uitgezette lijnen concreet maken. De 

keuzes die daarvoor nodig zijn, werden in 2015 duidelijk en daarover zijn belangrijke besluiten genomen. Zo 

komt er een nieuwe clustering van opleidingen binnen Landstede MBO en wordt de directiestructuur herzien. 

Hierdoor wordt de aansturing helder en meer toegesneden op de inzichten van leidinggeven anno nu. 

Verantwoordelijkheden en rollen zijn voor ieder transparant en staan in een adequate beleidscyclus. 

Hiermee zetten we een veelbelovende stap voorwaarts.   

 

Kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van organisatie staan samen voorop bij de keuzen die in 2015 gemaakt 

zijn om nu en in de toekomst van waarde te kunnen zijn voor leerlingen en studenten die voor de opleiding 

en vorming, waarmee zij de toekomst in willen, zich hebben toevertrouwd aan één van de scholen binnen 

Landstede Groep. Dat gebeurt onder leiding van een goed op elkaar ingespeeld College van Bestuur en 

samen met een van nieuwe en aanvullende deskundigheid voorziene Raad van Toezicht. 

  

Samengevat: het jaar 2015 heeft veel gebracht qua ontwikkeling en verbetering. Er was tijd en aandacht  

voor innovatie in onderwijs en organisatie, voor consolidering van waardevolle punten in de eenheden en 

locaties en voor door ontwikkelen van de kwaliteitsverbetering. Daarmee is weer een ferme stap vooruit  

gezet. Dit alles is gebeurd in een goed en constructief samenspel met de medezeggenschapsorganen 

(centrale ondernemingsraad en – gemeenschappelijke – medezeggenschapsraden). 

Daarmee toont Landstede Groep aan een professionele onderwijsorganisatie te zijn die waarden-gedreven, 

vanuit een gevarieerd aanbod aan opleidingen, op kleurrijke manier haar maatschappelijke opdracht 

vormgeeft. Dat is te lezen in dit verslag. 

 

 

Theo Rietkerk 

Kees Blokland 
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Kerncijfers 
 

 
 

  

 Financiële Kengetallen Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie

2015 2014 2013 2012 2011

alle bedragen in    % % % % % %

Kengetallen, financiële positie

Solvabiliteit 57,7% 57,5% 61,3% 58,0% 51,0%

Solvabiliteit inclusief voorzieningen 64,5% 61,0% 64,6% 61,4% 54,0%

Liquiditeit (current ratio) 153,3% 126,7% 143,0% 98,0% 91,0%

Liquiditeit (quick ratio) 153,3% 126,7% 143,0% 98,0% 91,0%

Rentabiliteit tov bedrijfsopbrengsten incl rentebaten -1,2% 2,2% 2,0% -0,1% -4,0%

Kengetallen overig

Kapitalisatiefactor 27,6% 29,4% 27,4% 27,5% 35,1%

Weerstandsvermogen VO totale baten 19,0% 20,6% 20,0% 20,1% 21,6%

Eigen vermogen / Totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten 19,0% 20,6% 20,0% 20,1% 21,6%

Rijksbijdragen / Totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten 94,8% 92,4% 94,9% 97,1% 96,0%

Personeelslasten / Rijksbijdragen 81,4% 80,0% 78,9% 78,7% 80,1%

Personeelslasten / Totaal lasten 76,2% 75,6% 76,5% 76,3% 74,0%

Aantal leerlingen / Totaal personeel 12,35        12,88        13,89        12,27        11,89        

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel 15,47        16,28        17,52        15,47        14,99        

Personeel in dienst in fte

Personeel primair proces 192,2        184,0        167,6        179,3        173,7        

Ondersteunend personeel (direct, indirect en bestuur) 48,6          48,6          43,7          46,7          45,3          

Totaal fte 240,8        232,6        211,3        226,0        219,0        

Gemiddeld fte 241,2        232,6        211,3        226,0        219,0        

Aantal leerlingen / studenten, per 1 oktober:

VO 2.973        2.995        2.936        2.773        2.604        
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1. Informatie over de instelling 
 

1.1. Stichting Ichthus College 

 

Stichting Ichthus College heeft twee eenheden: Ichthus College Kampen met nevenvestiging Ichthus College 
IJsselmuiden en Ichthus College Dronten. De stichting is onderdeel van Stichting Bestuur Landstede Groep. 
 
1.2. Landstede Groep 

 

Stichting Bestuur Landstede Groep wordt hierna steeds aangeduid als Landstede Groep. Landstede Groep 
bestaat uit vijf onderwijsstichtingen die elk één of meer scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en/of 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie onder zich hebben. De missie, waarden en 
denklijnen zijn voor alle scholen een gedeeld uitgangspunt. Iedere school kent een eigen lokale verankering 
en daarmee eigen beleid, een eigen naam en een eigen profiel. Landstede Groep heeft daarnaast twee 
stichtingen waarin de private activiteiten zijn ondergebracht. 
Onder de Stichting Beheer & Deelnemingen IJsselregio vallen diverse vestigingen voor Welzijn, Educatie, 
Kinderopvang, Kringloopwinkels, Wereldwinkels en enkele andere kleinere activiteiten. Onder de Stichting 
Participaties vallen activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het onderwijs. 
 

 
 
1.3. Missie Landstede Groep 

 

Landstede Groep heeft als haar missie geformuleerd: Waarde(n)vol leren, leven en werken.  

Fundament voor de instelling vormen vijf waarden:  

 Ontwikkeling van ieders talent 

 Elkaar ontmoeten 

 Respect voor ieders eigenheid 

 Aandacht voor zingevingsvragen 

 Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de maatschappij en de aarde 

 

Vier profielkenmerken vormen de bouwstenen voor de organisatie:  

1. Talentbegeleiding (pedagogische relatie) 

2. Gezondheid(szorg) en Sport  

3. Ondernemend  

4. Lokaal en regionaal verankerd 
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1.4. Juridische structuur 

 

De stichting draagt de naam: Stichting Ichthus College. De stichting is gevestigd te Kampen. De stichting 
aanvaardt de Bijbel, het Woord van God, als uitgangspunt en inspiratiebron in het verwerkelijken van haar 
doelstellingen (artikel 2 van de statuten).  
 
De doelstelling van de stichting:  
1. De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk, onderwijs op de in artikel 2 beschreven 

grondslag te bevorderen.  
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:  

de oprichting en instandhouding van één of meer instellingen voor Christelijk onderwijs;  
 andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.  
 
Organen: De stichting kent de volgende organen:  
- Raad van Toezicht 
- College van Bestuur, zijnde het bevoegd gezag in de zin van de onderwijswetgeving 

 

Raad van Toezicht 

Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht 

Per 1 januari 2009 heeft Landstede Groep een Raad van Toezicht.  

 

Samenstelling (in 2015) 

Naam Functie Toegetreden/ 

afgetreden : 

De heer B. Breunissen (voorzitter) Directeur Marktgroep Waterbeheer & 

Groene Ruimte Arcadis Nederland BV 

01-09-2013 

toegetreden 

De heer R.D. Schoonbeek (vicevoorzitter) Directeur eigenaar Avizie Accountants 

 

31-12-2015 

afgetreden 

De heer W. Boerma Manager HR&AZ Altrex BV 

 

01-01-2015 

toegetreden 

De heer P. Bosma Advocaat/Partner Den Besten advocaten 01-09-2015 

toegetreden 

De heer H.M. Claessen Rector Twents Carmel College 

 

01-09-2013 

toegetreden 

Mevrouw F. Eefting Bestuurder De Vogellanden 

 

01-09-2015 

toegetreden 

Mevrouw A. de Groot Directeur Trebbe Bouw Oost & Noord 31-12-2015 

afgetreden 

Mevrouw H.P. de Vlieger Voorzitter directie Hogeschool Vilentum 

 

01-09-2013 

toegetreden 

De heer T. de Winter CEO Mastervolt International BV  01-09-2015 

toegetreden 

Mevrouw M. Zomer Voormalig senior rechter rechtbank 

Zwolle/Lelystad 

01-09-2015 

afgetreden 
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Nevenfuncties 

Naam Functie 

De heer B. Breunissen (voorzitter)  Penningmeester Stichting Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij in Overijssel   

 Lid Ledenraad Rabobank Salland  

 Commissaris bij 2Switch Kringloopbedrijf   

 Algemeen Bestuurslid Waterschap Groot Salland 

 Lid Raad van Advies Databank Kennis=Markt BV  

De heer R.D. Schoonbeek (vicevoorzitter)  Lid Raad van Toezicht Gereformeerde Hogeschool 

 Penningmeester Stichting TC‘91 Stadshagen 

 Penningmeester Stichting Hanzebox 

 Penningmeester Stichting Community Service Rotary 

 Bestuurslid Stichting Mocca d’Or Foundation 

 Bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal 

De heer W. Boerma  Docent/coach Christelijke Hogeschool Ede 

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sprank 

 Lid Raad van Toezicht IJsselheem 

De heer P. Bosma  Voorzitter Raad van Toezicht Christelijk College 

Nassau Veluwe (CCNV) te Harderwijk 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke 

Dienstverlening MDF te Lelystad 

De heer H.M. Claessen  Lid College van Toetsing en Examens (voorheen 

CEVO, Commissie Staatsexamens en NT2) 

 Voorzitter Bestuur Academische Opleidingsschool 

Oost-Nederland 

 Voorzitter Convent van Schoolleiders Stichting 

Carmelcollege 

 Lid Raad van Advies Lerarenopleidingen Saxion Next 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Chrono 

Mevrouw F. Eefting  Voorzitter Rotary Ommen-Dedemsvaart 

 Voorzitter van de stuurgroep educatie in de zorgketen 

(neurorevalidatie) 

 Voorzitter bestuur  Werkgevers Vereniging Oost 

Nederland 

 Lid Kopgroep Health Arbeidsmarkt Regio Zwolle Via  

 Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing 

(Revalidatie Nederland) 

Mevrouw A. de Groot  Vicevoorzitter Stichting Pioneering (platform Twentse 

Bouw) 

 Bestuurlid OBA (Overlegorgaan Bouwers Almere) 

 Bestuurslid Bouwsociëteit Zwolle 

Mevrouw H.P. de Vlieger  Voorzitter Sectoraal Advies College Hoger Agrarisch 

Onderwijs 

De heer T. de Winter  Lid Raad van Toezicht De Waerdenborch (VO-

scholengemeenschap) 

Mevrouw M. Zomer  Lid Raad van Toezicht Stichting Mijn Plein Raalte 
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Samenstelling van het College van Bestuur 

Naam - Functie Nevenfuncties 

De heer T.W. (Theo) Rietkerk  

Voorzitter College van Bestuur 

 Voorzitter Raad van Toezicht en ledenraad 

Vereniging Eigen Huis 

 Lid Raad van Commissarissen Roelofs Groep 

 Voorzitter v.v. Go-Ahead Kampen 

De heer C. (Kees) Blokland      

lid College van Bestuur 

 Voorzitter benoemingscommissie bestuur VO-

raad 

 DGA Adviesbureau C. Blokland BV  

 Bestuurslid Stichting Regio Zwolle Regatta 

 Lid Veldadviescommissie Master Leren en 

Innoveren Stenden en Windesheim 

 Bestuurslid The Feuerstein Heritage Foundation 

 

De collegiale verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en de wijze waarop toezicht wordt gehouden 

is vastgelegd in een bestuursreglement en een toezichtreglement. De voorzitter van het College van Bestuur 

is eindverantwoordelijk bestuurder. 

 

De rol van het College van Bestuur  

Het College van Bestuur (CvB) ziet toe op de identiteit, kwaliteit en continuïteit van de instelling. In de 
strategienota 2015-2018 onder de titel “De kracht van kiezen” zijn de strategische doelen van Landstede 
Groep beschreven. De voortgang van de strategische doelen wordt jaarlijks met de directie van de scholen 
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie stelt het College van Bestuur jaarlijks een kaderbrief op die de 
directies vertalen in de beleidsplannen van de scholen.  
 

Directieteams 

Het mandaat van de directieteams is vastgelegd in een directie- en teamstatuut. 
 

De rol van de directieteams  

De directies leiden de schooleenheden en verantwoorden hun resultaat aan het College van Bestuur. 
Directies ontwikkelen meerjarig en éénjarig beleid voor de eigen dienst, werken samen met collega’s en 
vertegenwoordigen de instelling naar buiten. Tijdens de management-voortgangsgesprekken (drie keer per 
jaar) vindt aan de hand van rapportages het verantwoordingsgesprek tussen bestuur en directie plaats. 
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1.5. Interne structuur 

 

Het organogram van de stichting per 31 december 2015: 
 

 

  



 

 13 
 

Stichting Ichthus College 

2. Onderwijs 
 

2.1. Beleid 

 

Vanuit de Strategienota ‘De kracht van kiezen’, die voor heel Landstede Groep leidend is, formuleren 

College van Bestuur en directies van eenheden per schooljaar een Jaarbrief met de kaders van beleid in dat 

jaar. Deze Jaarbrief leidt tot een Jaarplan voor Landstede Groep en voor elke eenheid en dienst. In 2015 

werd het Jaarplan voor Landstede Groep als geheel ingevuld door de Ontwikkelagenda ‘Samen Verder’. 

Hoe de doelen uit het Jaarplan tot resultaten hebben geleid en welke doelen meer tijd vergen is beschreven 

in 7.4 Eenheden. 

 

2.2. Prestaties 

 

Beoordeling door de Inspectie VO (opbrengsten schooljaar 2013-2014) 

 

In het overzicht geldt voor de vier opbrengstindicatoren het volgende: de eerste kolom geeft het 

schooljaarresultaat, de tweede kolom de beoordeling door de Inspectie (dat gebeurt met behulp van een 

bolletje: 1 en 2 is achterblijvend, 4 en 5 is bovengemiddeld en 3 is de ‘grijze middenmoot’ en de derde kolom 

geeft het driejaarlijks gemiddelde. Het driejaarlijks gemiddelde geeft het eindoordeel voor de indicator. Voor 

het verschil schoolexamen-centraal examen wordt geen beoordeling gegeven, dit verschil mag niet meer zijn 

dan 0,5 punt. 

 
Opbrengstenoordeel Ichthus College Kampen 

 

Hoewel de theoretische opleiding op twee van de vier driejaarlijkse gemiddelden negatief scoort heeft de 

Inspectie toch besloten niet het predicaat zwak toe te kennen. Dit komt omdat de school zeer voortvarend 

aan de slag is met verbeteracties die nu al zichtbare positieve resultaten opleveren. Teleurstellend zijn de 

resultaten van het vwo. Het ligt in de verwachting dat hier wel het oordeel zwak zal volgen. 

De overige opleidingen voldoen aan het vereiste niveau en kennen dan ook het basisarrangement. Vanwege 

herordening van de opleidingen over verschillende locaties is er geen onderbouwrendement gegeven. 

  

Opleiding

Jaar 

rendement

Bolletje 3.jr. gem Jaar 

rendement

Bolletje 3.jr. gem Gemiddeld Bolletje 3.jr. gem Jaar 

gemiddeld

3.jr. gem

Basis 97 3 3.3 7.0 4 3.7 -0.46 -0.29

Kader 98 5 4.7 6.6 4 4 -0.1 0.01

Theoretisch 82 2 2 6.3 2 1.3 0.20 0.42

Havo 65 3 3 6.5 3 3  -0.06 0.05

VWO 44 1 1.7 6.3 2 2 0.33 0.41

Rendement onderbouw Van leerjaar 3 naar diploma 

zonder zittenblijven

Gemiddeld centraal examen Verschil 

schoolexamen- en 

eindexamen 
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Enquêtes 

 

 

De enquêteresultaten hebben - waar nodig - geleid tot gerichte verbetering.  

 

Opbrengstenoordeel Ichthus College Dronten 

 

De opbrengsten van de havo zullen naar verwachting leiden tot een attendering door de Inspectie. 
Aandacht verdient het blijvend lage gemiddeld eindexamencijfer in het vwo. 
 
Enquêtes 

 

 

Opleiding

Jaar 

rendement

Bolletje 3.jr. gem Jaar 

rendement

Bolletje 3.jr. gem Gemiddeld Bolletje 3.jr. gem Jaar 

gemiddeld

3.jr. gem

Basis 97 3 2.7 90 3 3.7 7.0 4 3 -0.28 -0.05

Kader 97 3 2.7 95 4 3 6.3 3 3 0.3 0.44

Theoretisch 97 3 2.7 90 3 3 6.3 3 3.3 0.2 0.42

Havo 97 3 2.7 57 2 2.7 6.3 2 3 0.2 0.07

VWO 97 3 2.7 62 3 2.7 6.2 2 2 0.44 0.34

Rendement onderbouw Van leerjaar 3 naar diploma 

zonder zittenblijven

Gemiddeld centraal examen Verschil 

schoolexamen- en 

eindexamen 
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De resultaten van de enquêtes waren de aanleiding om de communicatie met zowel leerlingen als ouders te 
intensiveren. Dit met als uiteindelijk doel duurzame verbetering. 

 

Percentages geslaagden 

Ichthus College 
Kampen 

BBL KBL TL HAVO VWO TOTAAL 

Aantal kandidaten 35 58 122 75 34 324 

Aantal geslaagden 35 58 119 62 33 307 

% Geslaagden 2015 100,0% 100,0% 97,5% 82,7% 97,1% 94,8% 

% Geslaagden 2014 100,0% 100,0% 91,1% 93,0% 86,0% 93,8% 

% Geslaagden 2013 97,4% 100,0% 86,2% 96,8% 91,4% 93,6% 

       

Ichthus College 
Dronten 

BBL KBL TL HAVO VWO TOTAAL 

Aantal kandidaten 14 43 56 82 29 224 

Aantal geslaagden 14 43 56 75 27 215 

% Geslaagden 2015 100,0% 100,0% 100,0% 91,5% 93,1% 96,0% 

% Geslaagden 2014 100,0% 100,0% 94,0% 85,1% 92,9% 92,0% 

% Geslaagden 2013 100,0% 100,0% 97,1% 93,2% 88,9% 95,4% 
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Leerlingenaantallen 

In onderstaand schema zijn de leerlingenaantallen per 1 oktober 2015 weergegeven. Het totaal aantal 

leerlingen VO binnen Landstede Groep is toegenomen met 335, dat is ruim 2,4%. In 2014 was de groei ruim 

4,4% en in 2013 3,6%. 

Voor het Ichthus College was er een daling met 18 leerlingen, dat is 0,6%. De daling wordt vooral gevoeld in 
de locatie IJsselmuiden en bij Ichthus College Dronten. In 2014 was er een groei van 1,7% en in 2013 een 
groei van 6,5%. 
 

 
  

Overzicht leerlingenaantallen 

Voortgezet onderwijs landstede groep 

Onderwijseenheid Aantal leerlingen per 1 oktober:

Stichting/vestiging 2012 2013 2014 2015

Ichthus College Kampen 1249 1413 1546 1625

Pro-kampen 95 111 113 111

IJsselmuiden 221 196 129 103

Dronten 1169 1191 1172 1103

Christelijk Harderwijk 848 776 789 798

VMBO ISK 54 24 61 99

Zeewolde 31 61 67 57

Landstede Centrum 586 591 620 684

Th.aKempis Jena xl 189 210 209 222

CSE 388 395 444 479

TS-TaK 160 115 95 136

Pro-TaK 63 58 41 43

ISK 97 81 120 174

Agnieten CCC 1396 1642 1776 1734

College Wezep 352 364 355 312

Meander col 904 921 968 1014

Nieuwleusen 196 202 188 200

TalentStad 566 462 539 553

Zwartsluis 598 611 656 658

Pro- de Boog 123 107 99 92

Vechtdal Hardenberg 1960 1970 1912 1922

College Ommen 1014 1155 1280 1396

Dedemsvaart 467 519 580 580

Totaal aantal leerlingen 12726 13175 13759 14095
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2.3. Internationalisering 

 

Zowel binnen het middelbaar beroepsonderwijs als binnen het voortgezet onderwijs is Landstede Groep 

actief op het gebied van internationalisering.  

Binnen het beroepsonderwijs ligt de nadruk op de internationale BPV (beroepspraktijkvorming). Vooral 

derdejaars studenten gaan voor een periode van vijftien tot twintig weken in een buitenlands bedrijf hun BPV 

lopen. Een internationale BPV geeft studenten de mogelijkheid hun taalvaardigheid te verbeteren, zich 

persoonlijk te ontwikkelen en hun beroepscompetenties te verbeteren in een internationale context.  

 

Het consortium I-CNN (Landstede, Alfa College en ROC Friese Poort) vraagt jaarlijks subsidie bij het 

Erasmus+ fonds aan voor de financiering van de internationale BPV. De subsidie die de student ontvangt, is 

niet dekkend. Wat zij tekortkomen wordt aangevuld met een uitwonende beurs, het stopzetten van de OV-

kaart en met eigen middelen. In 2015 gingen 130 studenten met en 126 studenten zonder subsidie naar het 

buitenland. Laatstgenoemden kregen voldoende middelen van de BPV-bedrijven of gingen buiten Europa op 

BPV en ontvingen daarom geen subsidie.  

Ook de docenten van Landstede Groep gaan regelmatig naar het buitenland. Zij bezoeken een land in het 

kader van hun professionalisering. Docenten leren van Europese onderwijssystemen, volgen een 

taaltraining, een internationale conferentie of training. Voor de studiereizen voor docenten is ook een 

subsidie van het Europese fonds Erasmus+ beschikbaar. Deze subsidie wordt ook jaarlijks door het 

consortium I-CNN aangevraagd.  

Verder participeert Landstede Groep in veel internationale projecten. In samenwerking met internationale 

partners wordt onderwijsontwikkeling gerealiseerd. De projecten worden voor een groot gedeelte 

gefinancierd door het Erasmus+ fonds.  

De Stuurgroep Internationalisering ontwikkelt het internationaliseringsbeleid. Alle eenheden van het 

beroepsonderwijs zijn met een directeur vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep heeft in 2015 de 

beleidsnotitie voor de periode 2015-2020 vastgesteld. Hierin stelt Landstede de volgende doelen:  

1. Uitgaande mobiliteit docenten: buitenlandse studiereizen aanbieden voor  

2. kennisdeling, taaltraining, professionalisering, nader kennismaken met partners, het onderhouden 

van relaties met partners en job shadowing. 

3. Inkomende mobiliteit docenten: Landstede organiseert studiereizen voor buitenlandse docenten en 

biedt de mogelijkheid tot job shadowing. 

4. Inkomende mobiliteit studenten: buitenlandse BPV voor studenten organiseren. Daarbij meer nadruk 

leggen op het aanbieden van het concept ‘Blended Programme’; Landstede biedt buitenlandse 

studenten een aantal weken praktijklessen aan, eventueel aangevuld met BPV onder de noemer van 

het concept ‘International Classroom’;  

5. Uitgaande mobiliteit studenten: studenten volgen bij een buitenlandse partner een aantal weken 

praktijklessen, eventueel aangevuld met een BPV onder de noemer van het concept ‘International 

Classroom’;  

6. Participeren in internationale projecten om het eigen onderwijs te verbeteren.  

7. Kwaliteit van de internationale activiteiten verhogen door structureel gebruiken te maken van de 

Europese instrumenten: EQF, ECVET, EQAVET en Europass.  

8. Aanbieden van een keuzedeel ‘Internationalisering’ binnen de herziene kwalificatiestructuur. 

9. Aanbieden keuzedelen MVT. 

10. Internationale samenwerking opzetten met scholen buiten Europa.  

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken heeft Landstede Groep in het kader van het 

excellentieprogramma aanvullende financiering ontvangen. 
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2.4. Samenwerkingsverbanden 

 

Vanwege de grote regionale spreiding van de verschillende onderwijseenheden, participeren de 

eenheden/scholen binnen Landstede Groep in verschillende samenwerkingsverbanden.  

De zorg voor leerlingen voor wie het leren moeilijk is en de uitvoering van Passend Onderwijs spelen daarin 

een belangrijke rol. De samenwerkingsverbanden realiseren een samenhangend systeem van zorg voor de 

leerlingen van de deelnemende scholen. De rol en taak van de samenwerkingsverbanden is veranderd en 

gaat nog verder wijzigen.  

In de regio Zwolle betreft dit het Samenwerkingsverband 23.05 IJssel-Vecht, in Hardenberg en omgeving het 

Samenwerkingsverband v.o. Noordoost-Overijssel 23.07 en in Harderwijk en omgeving het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.09 Noordwest-Veluwe. 

Het Morgen College (tot 27 oktober 2015: Christelijk VMBO Harderwijk) heeft een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Dr. Verschoorschool (VSO, cluster 4) de Inspectie heeft dit 

initiatief beoordeeld als zijnde een landelijk voorbeeld. 

Met het Almere College in Kampen en Dronten is een convenant voorbereid voor het in samenwerking 

geven van vmbo-onderwijs in de volle breedte aan alle leerlingen uit het voedingsgebied van de scholen van 

het Ichthus College, Landstede MBO en het Almere College. Het onderwijs in VIA Kampen dat al vele jaren 

gezamenlijk wordt gegeven, is daarvan een uitvloeisel en wordt doorontwikkeld. In het jaar 2015 is een 

soortgelijke onderwijsvorm in Dronten geopend: Het Perron. 

 

De baten die met de samenwerkingsverbanden gemoeid zijn staan in de volgende tabel. 

 
 

Andere vormen van samenwerking 

Er zijn veel verschillende overeenkomsten met scholen voor praktijkonderwijs, cluster 3- en cluster 4-

onderwijs, collega-scholen voor voortgezet onderwijs, ander middelbaar beroepsonderwijs, hoger 

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Deze overeenkomsten zijn allemaal gericht op adequate 

doorstroom van leerlingen en studenten, het aanbieden van passend onderwijs dichtbij, het verkorten van 

opleidingsroutes en het vergroten van mogelijkheden voor leerlingen en studenten. Doordat de regionale 

spreiding groot is van de scholen van de Groep, zijn er ook veel verschillende overeenkomsten gesloten met 

allerlei uiteenlopende onderwijsinstellingen. 

Voor het samen opleiden van studenten van de lerarenopleiding(en), hebben alle Landstede VO-scholen 

een overeenkomst gesloten met Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Via die overeenkomst wordt 

invulling gegeven aan het Samen Opleiden en alle stimulans die daarvan uitgaat als het gaat om 

professionalisering en coaching in de organisatie.  

  

Baten Samenwerkingsverbanden 2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

Soort bate

Ambulante begeleiding 231 32

Rugzakgelden (excl LGF, incl afbouw) 219 94

Lichte ondersteuning 241 102

Ruimte VSO/saldo zware ondersteuning 5

Totaal baten Samenwerkingsverbanden 696 228
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2.5. Onderzoek 

 

De serviceafdeling Personeel & Ontwikkeling werkt aan het verkleinen van de kloof tussen onderzoek en 

praktijk. Onderwijsonderzoek staat steeds hoger op de agenda van het beroeps- en voortgezet onderwijs.  

Landstede Groep biedt een platform (kenniskring) voor docenten en managers die onderzoek willen 

uitvoeren of die geïnteresseerd zijn in het gebruik van onderzoek binnen de onderwijspraktijk. Daarbij is het 

stimuleren van de onderzoekende houding van de docent en de kennisdeling een belangrijk item.  

Er wordt gewerkt vanuit een onderzoeksprogramma dat jaarlijks, vanuit de vraag wordt samengesteld.  

 

Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar onder andere Passend Onderwijs, de Feuerstein-

methodiek, de relatie tussen opleiding en studenttevredenheid en de bijdrage van onderzoek aan de 

onderzoekscultuur binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dit wordt in samenwerking met universiteiten 

en hogescholen uitgevoerd.  

Landstede Groep heeft een groot onderzoeksnetwerk opgebouwd, waarbij intensief wordt samengewerkt 

met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en de lectoraten.  

Landstede Groep organiseerde in 2015, in samenwerking met ecbo, Deltion College en Hogeschool 

Windesheim, de eerste Mbo Onderzoeksdag voor docenten en participeert in de NRO (Nationale 

Regieorgaan Onderwijs)- aanvragen voor onderzoek naar de 'onderzoekende houding van de docent' en 

'datateams'. 
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3. Personeel 
 

3.1. Beleid 

 

Hieronder een schema met daarin de beleidsvelden waarop we, verbonden met de Visie, de Missie en de 

Doelen van Landstede Groep, willen opereren vanuit het Personeelsbeleid van Landstede Groep. 
 

 
 

Binnen bovenstaande context wordt het kader geschetst waar binnen we mobiliteit willen organiseren. De 

waarden van ‘het ontwikkelen van ieders talent’, ‘het respecteren van ieders eigenheid’ en 

‘verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde’ staan hierin centraal. 

Daarnaast vinden we dat medewerkers gestimuleerd moeten worden om ondernemend gedrag te vertonen. 

We willen verantwoordelijkheid nemen, maar ook dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun 

professionalisering. We willen een professionele cultuur waarin onze mensen flexibel inzetbaar zijn en 

waarbij de onderlinge werkrelatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en steun (citaten uit de 

Strategienota 2015-2018, De kracht van kiezen!). Deze uitgangspunten willen we verbinden met ons denken 

over Mobiliteit binnen Landstede Groep. 

 

3.2. Scholing 

 

Eveneens wordt in de strategienota 2018 aangegeven dat om goed op te kunnen leiden, je competente 

mensen nodig hebt, met vakkennis en vakvaardigheid, die flexibel inzetbaar zijn. Professionaliseren van 

medewerkers, versterking van de kwaliteitszorg en optimalisering van de inrichting van het onderwijs liggen 

daaraan ten grondslag. Professionalisering van de medewerkers is essentieel bij de professionalisering van 

het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs van Landstede Groep. Hierbij ligt de focus op 

managementdevelopment, onderwijskundig leiderschap en op de bekwame, competente docenten en 

docentondersteuners. Een docent met vakkennis en vakvaardigheid, die flexibel inzetbaar is in verschillende 

teams.  

 

Over het ‘waarom’ ‘hoe’ en ‘wat’ van de professionalisering  wordt intensief het gesprek gevoerd met 

mensen uit de scholen/eenheden. Dit heeft in het jaar 2015 geleid tot verschillende uitwerkingen van 

professionalisering. 

 aanbod waar op vraag gebruik van gemaakt kan worden 

 professionaliseringsactiviteiten die in nauw overleg op maat gemaakt werden 

 co-creatie waarbij in samenwerking vanuit visie en doelen processen werden ontworpen 

 

In de individuele gesprekcyclus is loopbaanontwikkeling en opleiding een vast agendapunt en kan leiden tot 

individuele opleidingsplannen van medewerkers.  



 

 21 
 

Stichting Ichthus College 

Binnen Stichting Ichthus College zijn 45 medewerkers aan het studeren; allen volgen een onderwijs 

(gerelateerde) opleiding ofwel voor het behalen van 1e of 2e bevoegdheid. In een aantal situaties  werd 

gebruik gemaakt van een lerarenbeurs of een subsidie voor zij-instroom.  

 

Opleiden In De School (OIDS)  

Binnen Landstede VO heeft OIDS een vaste plek gekregen en daarmee ook een vaste plek op het gebied 

van professionalisering van docenten. Er is veel belangstelling vanuit docenten om deel te nemen aan de 

cursus voor vakcoaches die samen met Christelijke Hogeschool Windesheim wordt verzorgd.  

Gedurende het schooljaar 2014-2015 brachten in totaal 149 studenten hun stageperiode door bij Landstede 

VO ten opzichte van 167 studenten in het schooljaar 2013-2014. 

 

3.3. Bezetting 

 

Binnen Stichting Ichthus College waren op 1 januari 2015 309 medewerkers werkzaam. De hieronder 

gepresenteerde uitkomsten beslaan medewerkers in dienst van de stichting, uitzendkrachten, externe inhuur 

en gedetacheerden. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar (exclusief de inzet van onbetaalde stagiaires en 

vrijwilligers). 

 

 Geslacht Man 

Man 48% 

Vrouw 52% 

 

Leeftijdscategorie Percentage 

< 20 jaar - 

20-25 jaar 5% 

25-30 jaar 13% 

30-35 jaar 10% 

35-40 jaar 7% 

40-45 jaar 10% 

45-50 jaar 12% 

50-55 jaar 17% 

55-60 jaar 13% 

60-65 jaar 13% 

65-70 jaar - 

 

Formatie Aantal 

FTE (totaal incl. externe inzet) 244 

 

Flexibele schil Percentage 

 17% 

 

In- en uitstroom aantal medewerkers 
(incl. betaalde stagiaires) 

Aantal 

Instroom 60  

Uitstroom 48 

 

Vacatures Aantal 

in 2014 21 

in 2015 20 
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3.4. Mobiliteit 

 

Mobiliteit gaat over in beweging komen en in beweging brengen, een medewerker zelf is daarbij primair de 

leidende partij. Landstede Groep heeft een direct belang bij het organiseren en faciliteren van die mobiliteit 

want mobiliteit is één van de pijlers onder het thema duurzaam inzetbaarheid. Het wordt steeds belangrijker 

om medewerkers tot aan hun pensioen gezond, met voldoende vakmanschap en gemotiveerd aan het werk 

te laten zijn.   

Gebleken is dat op stichtingsniveau voldoende ontwikkeling mogelijk is om mobiliteit te optimaliseren. Met 

name de kwetsbare groep medewerkers die in een herplaatsingssituatie terecht komt, is hiermee enorm 

geholpen. Het mobiliteitsbeleid voorziet voor deze groep medewerkers in een basis waarop zij terug kunnen 

vallen. Re-integratie- en herplaatsingskandidaten binnen Landstede zijn daarmee minder overgeleverd aan 

de bereidheid van anderen om zich voor hen in te spannen. Dit is een situatie die we op het niveau van 

Landstede Groep verder willen organiseren en uniformeren echter waarbij de uitwerking zich beperkt tot 

stichtings- (werkgevers)niveau. 

 

Teneinde nieuwe WW-verplichtingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, kent de personele 

bezetting een passende verhouding van vast en tijdelijk personeel. Stichting Ichthus College heeft in 2015 

een gemiddelde flexibele schil van 17%. Om hier actief invulling aan te geven, worden vacatures veelal 

bewust door middel van een uitzendorganisatie ingevuld. In 2015 is bij Stichting Ichthus College gemiddeld 

5,6 fte ingezet op uitzendbasis, waarvan 5,9 fte ingezet via Innotiq.  

 

3.5. Verzuim 

 

De preventie in 2015 is ingevuld door de inzet van preventieve begeleidingen door de supervisors en een 

psycholoog.  De supervisors zijn ingezet bij vraagstukken op het gebied van professionele ontwikkeling, 

samenwerkingsproblemen en motivatieproblemen. De psycholoog werkt met vragen die voortkomen uit 

stress, disbalans, ingrijpende gebeurtenissen en gezondheidsproblemen. Tevens is een 

stressreductietraining aangeboden waar 3 medewerkers van Stichting Ichthus College aan hebben 

deelgenomen. In het kader van preventie is in 2015, één werkplekken uitgevoerd bij Stichting Ichthus 

College. In het werkplekonderzoek is de ergonomie van de werkplek bekeken en verbeterd. 

 

 VZ% 
2015 

VZ% 
2014 

VZ% 
2013 

VZ% 
2012 

Stichting Ichthus College 2,8 2,7 3,2 5,4 

 

In 2015 zijn er geen medewerkers van Stichting Ichthus College ingestroomd in de WGA (of kreeg een 

ophoging van het arbeidsongeschiktheidspercentage). 

 

3.6. Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

 

Het beleid ten aanzien van dit onderwerp is in 2015 ongewijzigd gebleven. Het beleid is tweeledig: enerzijds 

is het beleid gericht op het terugdringen van de instroom door tijdelijke medewerkers zoveel mogelijk in te 

zetten op uitzendbasis. Anderzijds is het beleid gericht op een actieve begeleiding en monitoring van nieuwe 

dossiers in de WW, teneinde de uitkeringsduur en uitkeringslast zoveel mogelijk te beperken. De 

uitkeringslast WW van het VO en MBO is in 2015 in totaal met € 193.579,00 afgenomen ten opzichte van 

2014. 
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Wet werk en zekerheid 

In 2015 werd de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht en is een aantal regels rondom flexibele 

arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd. 

Landstede Groep voert de wijzigingen door conform de nieuwe wetgeving. 

Een van de wijzigingen is dat tot 1 januari 2015 maximaal 3 tijdelijke contracten binnen 36 maanden mogelijk 

waren. Met de nieuwe wet is de maximale periode verkort tot 24 maanden. Het maximale aantal contracten 

is gelijk gebleven. Daarbij is in 2015 gebleken dat de wijziging van deze ketenbepaling in de praktijk kan 

gaan wringen in situaties waar sprake is van zij- instroomtrajecten. Hierbij combineert een medewerker 

studie en werk gedurende een periode van een ongeveer 2 jaar. Er is daardoor nauwelijks uitlooptijd voor de 

studie mogelijk. Toch blijft dan staan dat na 2 jaar tijdelijk dienstverband een vast dienstverband ontstaat of 

beëindiging van het dienstverband volgt. Deze problematiek wordt herkend bij meerdere 

onderwijsinstellingen en er wordt onderzocht of in Cao’s de mogelijkheid opgenomen kan worden om in deze 

situaties af te wijken van de wet. 

 

Beleid specifieke doelgroepen  

Landstede Groep heeft geen beleid rondom specifieke doelgroepen beschreven maar streeft vanuit de 

Strategienota naar een organisatie waarin een ieder zijn of haar talent kan ontwikkelen en ieders eigenheid 

wordt gerespecteerd. Ondanks dat er geen specifiek doelgroepenbeleid is beschreven zijn er wel positieve 

punten te vermelden over de Participatiewet en is er een positieve groei binnen Landstede te zien, ten 

aanzien van vrouwen in een managementfunctie. In 2015 kunnen we spreken van een stijging van 3% ten 

opzichte van het jaar 2014. 

Verder heeft Landstede Groep in 2015 een eerste aanzet gedaan tot het beleidsmatig verankeren van de 

inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is aansluiting gezocht bij een 

externe dienstverlener, het UWV en tevens met onze eigen interne uitzendbureau Innotiq en daaraan 

gekoppeld Djopzz. In 2015 is dit beleid nog niet afgerond en dit heeft ook nog niet geleid tot praktische extra 

plaatsingen op basis van Landstede Groep beleid. Wel is Landstede Groep op diverse manieren actief 

betrokken bij het bieden van kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo worden 

diverse medewerkers ingezet binnen de Nooterhof, onze catering activiteiten, de schoonmaak en diverse 

andere plaatsen in onze organisatie. Landstede is op dit terrein zeker actief, alleen is het zo dat deze 

prachtige activiteiten nu zo zijn georganiseerd dat ze op basis van de voorwaarden die de Participatiewet 

hieraan stelt, formeel niet mogen worden gerekend tot de participatiewetdoelstelling van Landstede Groep. 

Ons beleid moet erop gericht zijn om al deze activiteiten te blijven doen en waar mogelijk te versterken en 

nieuwe kansen te creëren. Tegelijkertijd moeten we proberen de verbinding te maken met de wettelijke 

vereisten aangaande Landstede Groep als formeel werkgever. Deze opgave moet in 2016 zijn uitwerking 

vinden.  
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4. Huisvesting 
 

4.1. Beleid 

 

Het beleid inzake huisvesting en het Integraal Huisvestingsbeleid, wordt bepaald door de kaders vanuit de 

strategienota.  

Van belang is dat Landstede Groep onderwijs als kerntaak heeft en daartoe een bestuurlijke eenheid vormt 

van een vijftal stichtingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  

Daarnaast richt Landstede Groep zich op verschillende maatschappelijke activiteiten in de regio, waaronder 

Welzijn, Educatie, Kinderopvang en kringloopwinkels.  

Vanuit haar missie wil Landstede Groep optimaal decentraal en daardoor dichtbij de mensen werken, 

waardoor de maatschappelijke betekenis groot kan zijn en de betrokkenheid intensief.  

Dit kader zorgt ervoor dat Landstede Groep op een groot aantal locaties actief is en tegelijkertijd dat er elk 

jaar veel huisvestingsactiviteiten zijn.  

 

Op strategische niveau is het volgende te vermelden 

- Via Stichting Huisvesting Onderwijs Dronten, waarin het Almere College, Ichthus College en 

Stichting Landstede participeren is vlakbij het station een nieuw onderwijsgebouw zijnde “Het 

Perron” gerealiseerd. Het gebouw zal medio mei 2016 in gebruik worden genomen.  

 

Op operationeel niveau is het volgende verbouwingplan te vermelden  

- Aanpassingen voor de gebouwen Jan Ligthartstraat 1 en 5 Kampen zijnde renovatie  

buitenzonwering, vervangen vloeren gymzalen, vervangen vloerbedekking lokalen en gangen en 

plaatsen nieuwe sportberging. 

- Op de locatie Dronten vonden de volgende aanpassingen plaats renovatie toiletten, vernieuwing  

buitenberging, vervanging vloerbedekking in gangen en lokalen en upgrading docentenkamer.  

 

4.2. Locaties 

 

Ichthus College Dronten: Jupilerweg 20, Dronten 

Ichthus College Dronten: Jupilerweg 25, Dronten 

Ichthus College Kampen: Zandbergstraat 2, IJsselmuiden 

VIA (IC-K/IC-Pro/AC/Ls): Flevoweg 68, Kampen 

Ichthus College Kampen: Jan Ligthartstraat 1, Kampen 

Ichthus College Kampen: Jan Ligthartstraat 3, Kampen 

Ichthus College Kampen: Jan Ligthartstraat 5, Kampen 

 

4.3. Bezetting/Benchmark 

 

De verantwoordelijkheid voor de benchmark over het aantal vierkante meters voor VO gebouwen, ligt in de 

regel bij gemeenten, zij zijn verantwoordelijk voor investeren in de gebouwcapaciteit. In de 

onderwijshuisvestingsverordening van de gemeenten staat aangegeven waar per type leerling een norm is 

gesteld. Een school voor het vmbo krijgt meer vierkante meters per leerling dan een ‘avo’ school. 
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5. Kwaliteitszorg 
 

5.1. Onderwijs 

 

In het schooljaar 2014-2015 hebben alle leerwegen op de scholen vallend binnen Landstede Groep, op de 

opbrengsten het basisarrangement van de Inspectie VO ontvangen. Een tweetal vwo-opleidingen vormt de 

uitzondering. Op basis van de opbrengsten is voor de vwo-afdelingen van Ichthus College Kampen en het 

Centre for Sports and Education in Zwolle het predicaat zwak gegeven.  Reden tot zorg was het lage 

gemiddelde centraal eindexamen dat op de meeste vwo-opleidingen wordt gerealiseerd. Inmiddels heeft de 

Inspectie vertrouwen uitgesproken over het verbeterproces dat op beide scholen voortvarend ter hand is 

genomen. Er is op de scholen sterk ingezet op de verbetering van het gemiddelde eindexamencijfer. Op 

veruit de meeste scholen zijn de resultaten aanzienlijk verbeterd.  

 

Ook zijn er in het afgelopen jaar weer vragenlijsten afgenomen. De leerlingen uit leerjaar 3 zijn 

geënquêteerd. Verheugend is dat vrijwel alle scholen van Landstede Groep boven de landelijke benchmark 

scoren. Ook de ouders van de leerlingen uit klas 3 zijn geënquêteerd. Ook zij zijn positief, maar in mindere 

mate dan de leerlingen. De leerlingen uit de brugklas en de examenklassen zijn bovengemiddeld positief. 

Een uitzondering wordt gevormd door het Ichthus College te Kampen en het Morgen College te Harderwijk. 

Alle scholen nemen de uitslagen ter harte en zien waar verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Als organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de kwaliteit: 

- wordt gemeten, en belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitkomsten (management 

informatie); 

- wordt geanalyseerd; 

- wordt geborgd en;  

- verder verbeterd wordt, waarna deze weer gemeten kan worden; de kwaliteitscyclus draait. 

 

5.2. Interne organisatie 

 

Naast de kwaliteitszorg van het onderwijs is ook de kwaliteitszorg van de interne organisatie van belang. 

Hierbij gaat het om het vormen van het beleid voor de organisatie, het uitwerken van het beleid, het besturen 

van het bedrijfsproces en tot slot het controleren van op de werking van deze processen. De relaties tussen 

de primaire processen en de ondersteunende, administratieve processen spelen daarbij een rol. 

Binnen de Landstede Groep worden deze processen steeds verder in kaart gebracht, vastgelegd en 

beschreven met als doel de kwaliteit op een hoger niveau te brengen. Tevens zorgt dit voor meer 

duidelijkheid en afstemming waardoor de interne organisatie effectiever kan worden. 

 

5.3. Klachtenafhandeling 

 

Binnen Landstede Groep geldt voor eventuele klachten allereerst het Protocol Klachtenbehandeling. Dit 

protocol is gericht op het behandelen van de klacht en/of het oplossen van de oorzaak van de klacht, zo 

dicht mogelijk bij de bron. Het lukt in bijna alle gevallen om op deze manier tot een oplossing te komen waar 

klager en aangeklaagde tevreden mee zijn.  

Mocht dat toch niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is er een mogelijkheid voor de klager om zich 

tot de externe klachtencommissie te wenden. Een enkele keer is het nodig om de externe 

klachtencommissie van Landstede Groep in te schakelen, maar dat is slechts zelden. 

Er zijn in het kalenderjaar 2015 in totaal 15 klachten binnengekomen voor het Voortgezet Onderwijs (VO) en 

66 klachten voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), waarvan vijf via de Ombudslijn MBO. Twee 

klachten kwamen van een stage-biedende instelling. Nagenoeg alle klachten kwamen binnen via het interne 

klachtenmeldpunt (via e-mail) en in enkel geval via een brief aan het College van Bestuur/ directie.  
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De klachten zijn in negen categorieën ingedeeld: personeel, studieadvies, examinering, communicatie, 

vrijwillige bijdrage, stage, inschrijving/uitschrijving/verwijdering en overige zaken. De klachten zijn via het 

interne klachtenprotocol, naar tevredenheid afgehandeld; de externe commissie is niet ingeschakeld. 
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6. Governance 
 

6.1. Governance structuur 

 

Het College van Bestuur en allen die werkzaam zijn binnen Landstede Groep, hebben uitgesproken te 

handelen conform de Code Goed Bestuur, zoals die door de VO-raad is geformuleerd. Afgeleid daarvan is 

een eigen Integriteitscode geformuleerd en geaccordeerd.  

De maatschappelijke discussie over de Governance van het maatschappelijk middenveld – en het onderwijs 

in het bijzonder – heeft de afgelopen jaren geleid tot sterk veranderende perspectieven en normen inzake 

goed (onderwijs)bestuur.  

Het College van Bestuur heeft, na een uitgebreide evaluatie en analyse van de bestuurlijke structuur in 

2013, een vijftal lijnen uitgezet van ontwikkeling in de jaren die daarop volgden: 

1. Landstede Groep wordt uitdrukkelijk als onderwijsgroep gepositioneerd; 

2. de holding wordt teruggebracht in omvang, door de niet-onderwijsactiviteiten in een netwerk 

buiten de holding te plaatsen;  

3. de interne “checks en balances” worden verbeterd; de Raad van Toezicht is uitgebreid met 

specifieke competenties en de medezeggenschap wordt opnieuw gestructureerd; 

4. het College van Bestuur kent intern een duidelijke portefeuilleverdeling naar beleidsterrein, heeft 

een helder en consequent vergaderschema en bespreekt maandelijks de gegevens betreffende 

de financiële positie van de eenheden en van de onderwijskwaliteit per eenheid; 

5. besluitvorming door CvB en RvT wordt beter gedocumenteerd. 

 

Zeggenschap 

Na de mutaties in de samenstelling van het College van Bestuur, eind 2014, is voortvarend gestart met de 

vormgeving van de nieuwe bestuursstructuur. Hiertoe is in 2015 een extern bureau ingeschakeld om de 

Ontwikkelagenda voor die nieuwe structuur uit te voeren. Dat programma, onder de naam ‘Samen Verder’, is 

in 2015 gestart met een herstructurering van de opleidingen/eenheden in het MBO, gevolgd door een andere 

aansturing ervan. Per eenheid wordt één eindverantwoordelijk directeur aangesteld en daarnaast een 

adjunct-directeur bedrijfsvoering. Die laatste positie is in beginsel tijdelijk (voor een periode van vier/vijf jaar), 

daarna moeten de taken van deze functionaris integreren in die van de eindverantwoordelijk directeur. Ook 

zal de directie per team een teamleider aanstellen; dat is een docent die wordt belast met het 

onderwijskundig leiderschap over het team. Benoemingen in dit kader zullen via een procedure plaatsvinden 

en de nieuwe functies starten per 1 augustus 2016. 

Andere ontwikkelingen, zoals de herinrichting van de serviceorganisatie en bestuursdienst, en de 

doorontwikkeling van de organisatie in het VO, met nieuwe functieprofielen van leidinggevenden, zijn in 2015 

in gang gezet en zullen in 2016 tot besluiten leiden en daarna tot implementering. 

 

Medezeggenschap  

Bij een goede governancestructuur zijn zeggenschap en medezeggenschap op een juiste wijze naast elkaar 

geplaatst; zo ook binnen Landstede Groep.  

De medezeggenschap valt in eerste instantie in twee delen uiteen: de private delen en de mbo-eenheid 

vallen onder de WOR (Wet op Ondernemingsraden) en hebben dus een ondernemingsraad, terwijl de vo-

stichtingen vallen onder de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) en dus medezeggenschapsraden 

hebben.  

De structuur van de medezeggenschap in de vo-stichtingen is enkele jaren geleden verhelderd en opnieuw 

vastgelegd in een statuut en een reglement. Dit is geformaliseerd in getekende statuten en reglementen, 

waarvan een deel nog in beweging is en afgerond zal worden in 2016 of daarna.  

In 2014 is tevens het traject begonnen rond het ontwikkelen van een nieuwe structuur van de 

ondernemingsraden, aangezien de ondernemingsovereenkomsten afliepen per 31 december 2014. 
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Momenteel is er een ondernemingsraad per onderwijseenheid en raden voor de serviceorganisatie, 

Kinderopvang en Welzijn. Daarboven is een COR (Centrale Ondernemingsraad) gevormd. In 2014 is een 

werkgroep actief geweest die een nieuwe structuur heeft voorgesteld. Dat voorstel is in 2015 aangehouden 

en eind 2015 is, nu de herinrichting van de Mbo-opleidingen duidelijk profiel heeft gekregen, weer opgepakt, 

om in 2016 afgerond te worden.  

 

6.2. In control statement – Continuïteitsparagraaf 

 

De visie en ambities ten aanzien van “het in control zijn”. 

De instelling is gericht op het mogelijk maken van waarde(n)volle onderwijsactiviteiten voor leerlingen. Dat 

kan alleen als in voldoende mate is voorzien in continuïteit. Bestuur en directie hebben om die reden de 

ambitie de instelling in control te houden.   

Om te bepalen in hoeverre de instelling in control is, beoordelen we: 

a. de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van leerlingen en ouders; 

b. de financiële kerncijfers in vergelijk met de landelijke benchmarkgegevens; 

c. de organisatiecultuur; 

d. het gehanteerde risicomanagement raamwerk; 

e. de adequaatheid en effectiviteit van het interne risicobeheersing- en controlesystemen; 

f. een specificatie van de belangrijkste risico’s/thema’s en de voorgestelde beheersmaatregelen. 

 

Ad a. Kwaliteit onderwijs en tevredenheid ouder en leerlingen 

Over dit onderwerp is in hoofdstuk 2.2 gerapporteerd. Derhalve wordt daarnaar verwezen. 

 

Ad b. Beoordeling financiële kerncijfers, enkelvoudig 

De kerncijfers staan verantwoord op bladzijde 4 en zijn nader toegelicht in hoofdstuk 8.1.  

Landstede Groep streeft ernaar dat elke stichting met haar kerncijfers solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit 

voldoet aan de streefcriteria van de Inspectie van het Onderwijs. Stichting Ichthus College voldoet aan deze 

criteria. 

 

Ad c. Organisatiecultuur 

Over dit onderwerp is in hoofdstuk 3 gerapporteerd. Derhalve wordt daarnaar verwezen. 

 

Ad d. Het gehanteerde risicomanagement-raamwerk 

Landstede Groep werkt met een vaste P&C-cyclus. Het instrumentarium van deze cyclus is hieronder 

vermeld. 

• Strategienota 

• Beleidsrijke begroting 

• Financieel en formatief kader voor de eenheden 

• Werkkader voor de eenheden 

• Begrotingen op het niveau van de centrale dienst en de scholengemeenschappen 

• Teamplannen op het niveau van teams 

• Maand- en/of kwartaalrapportages voor stichtingen, scholengemeenschappen en diensten.  

• Voortgangsrapportages (scholengemeenschappen) 

• Verantwoording verticaal en horizontaal 

 

De beleidscyclus is richtinggevend voor het handelen binnen de instelling.  

De in de strategienota vastgestelde hoofdlijnen worden jaarlijks door de eenheden en diensten vertaald naar 

concrete plannen. Binnen kaders is de directie vrij in de wijze waarop ze doelstellingen wil bereiken. De 
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instellingsbegroting, die het sluitstuk is van de beleidsvorming, wordt goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht. 

 

Op basis van rapportages vindt geregeld overleg plaats tussen directie en CvB. Tijdens deze gesprekken 

wordt de inhoudelijke voortgang ten aanzien van het beleid en de financiële realisatie besproken. Het CvB 

legt regelmatig verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De instellingsbegroting en de maand-

/kwartaalrapportages vormen hiervoor de basis. In deze rapportages wordt gebruik gemaakt van 

uitputtingsoverzichten waar de gerealiseerde exploitatie wordt vergeleken met de begrote exploitatie tot dat 

moment. Daarnaast wordt de gerealiseerde personeelsinzet in fte vergeleken met de begrote 

personeelsinzet in fte. Verder voegt de controller een analyse voor directie en bestuur toe. 

  

Naast deze interne verantwoording legt de instelling zowel verticaal als horizontaal extern verantwoording af. 

 

Risicoanalyse 

Voor de huidige risicoanalyse is een actualisatie proces op gang gebracht dat de inzichten in risico’s beter 

kan duiden zodat de maatregelen daarop afgestemd kunnen worden. In 2015 is een opzet gemaakt voor 

inrichting hiervan. In 2016 moet dit verder ontwikkeld worden en kan een begin met de implementatie gaan 

plaats vinden. 

 

Beoordeling 

Het huidige risicomanagement-raamwerk is voldoende maar kan beter anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen. Het risicobewustzijn en het oplossingsgericht handelen moeten nog verder ontwikkeld 

worden. 

 

Ad e. De adequaatheid van interne risicobeheersing- en controlesystemen  

De beide P&C-cycli zijn expliciet gericht op een combinatie van financiën en beleid. Het instrumentarium is 

er op gericht om zowel het beleid, als de financiële vertaling zichtbaar te maken. Dit geldt zowel voor het 

planningsinstrumentarium als het controle-instrumentarium. 

 

Beoordeling 

De planningscycli zijn effectief en zullen indien nodig aangepast worden op veranderende omstandigheden 

indien noodzakelijk.  

 

Ad f. Specificatie van de belangrijkste thema’s en risico’s 

De verwachte ontwikkelingen zijn verwerkt in de beleidsrijke begroting. Om thema’s en risico’s beheersbaar 

te houden werken de instellingen met scenario’s rond cruciale processen, waarin we opnemen hoe deze zich 

anders kunnen ontwikkelen dan verwacht. Hieronder presenteren wij een samenvatting van deze scenario’s 

en hun impact. 

 

Personele lasten 

In de begrotingen van de afgelopen jaren zijn de personele lasten beter in lijn gebracht met de ontwikkeling 

van de leerlingenaantallen. Voor een positieve exploitatie die leidt tot opbouw van het eigen vermogen blijft 

aandacht voor een verantwoord niveau van personele lasten noodzakelijk. 

Voor de middellange termijn worden ontwikkelingen in de personele bezetting in kaart gebracht door middel 

van meerjaren strategische personeelsplanningen. Hiermee moet strategie, personeel en 

onderwijsontwikkelingen goed op elkaar aansluiten. 
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Investeringen  

In het verleden is bewust veel geïnvesteerd in al onze scholen. Wij hechten er veel waarde aan dat de 

faciliteiten passen bij de ambities van onze scholen. Gezien de impact op de liquiditeit, rentabiliteit en 

solvabiliteit op korte en lange termijn wordt bij toekomstige investeringsafwegingen kritisch gekeken naar de 

effecten hierop. In de beleidsrijke begroting zijn alle investeringen begroot.  

 

Leerlingen 

De ontwikkeling van leerlingenaantallen wordt door middel van prognosemodellen, waarin demografische 

ontwikkelingen worden meegenomen, gevolgd met de impact daarvan op de organisatie. Flexibilisering van 

de kosten op middellange termijn moet de risico’s verminderen. De effecten van de ontwikkelingen van 

leerlingenaantallen, worden geïntegreerd in de meerjarenbegroting voor de komende 5 jaar zodat tijdig kan 

worden geanticipeerd op de verwachte ontwikkelingen. De ontwikkeling van deelnemers zijn voor Stichting 

Ichthus College uitgewerkt en laten een daling zien vanaf 2017.  

 

Deelnemingen en claims 

St. Ichthus College kent geen deelnemingen en claims. 

 

Eigen vermogen 

De functie van het vrij beschikbaar eigen vermogen heeft tot doel te kunnen dienen als buffer voor 

onvoorziene zaken en het kunnen financieren van investeringen. Daarbij zijn de doelstellingen voor een 

voldoende eigen vermogen en dus solvabiliteit van belang. Hiervoor wordt ook verwezen naar paragraaf 8.1 

omtrent kerncijfers en doelen solvabiliteit. 

De solvabiliteit bij Stichting Ichthus College is op orde en is ook in de meerjarenprognose geborgd (zie 8.3 

meerjarenbegroting). Het vrij besteedbare vermogen dient om eventuele negatieve resultaten op te kunnen 

vangen. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit bij Stichting Ichthus College is op orde en ook in meerjarenbegroting geborgd (zie 8.3 

meerjarenbegroting). 

 

6.3. Verslag Raad van Toezicht 

 

Landstede Groep is allereerst een onderwijsinstelling waar meer dan 24.000 studenten en leerlingen in het 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs opgeleid worden voor een diploma, of certificaat, waarmee een 

vervolgopleiding kan worden gestart of die een kwalificatie voor de arbeidsmarkt verleent. Daarmee is 

Landstede Groep primair verantwoordelijk voor onderwijs van hoge kwaliteit. Hiernaast herbergt Landstede 

Groep nog verschillende andere werksoorten en activiteiten.  

De overheid geeft onderwijsinstellingen beleidsruimte om deze verantwoordelijkheid waar te maken. 

Governance, het samenstel van onderwijsbestuur en toezicht daarop, moet zorgen voor een systeem van 

“checks and balances” om deze beleidsruimte transparant en adequaat in te vullen.  

Bij het aansturen van onderwijs, draait het om sturing geven, controle uitoefenen, verantwoording vragen en 

afleggen en het toezicht op dit geheel. Vorig jaar hebben College van Bestuur en Raad van Toezicht van de 

Groep een nieuwe Governance Code besproken en goedgekeurd. Daarin is vastgelegd hoe dit samenspel 

binnen Landstede Groep concreet invulling krijgt. Hiermee is in 2015 actief gewerkt. 

De leden van het College van Bestuur van Landstede Groep zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor 

het beleid en de resultaten van de instelling; dus van alle werksoorten en activiteiten, maar de voorzitter is 

eindverantwoordelijk. De leden van het College leggen hierover verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht, de voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de Raad.  
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De Raad van Toezicht van Landstede Groep bestaat uit zeven leden. Naast een voorzitter en een 

vicevoorzitter bestaat de Raad uit vijf leden. In het kader van het toezicht fungeert de Raad van Toezicht 

voor het bestuur afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde 

bestuursbesluiten, als adviseur en klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster.  

Binnen de Raad van Toezicht fungeert een auditcommissie en een onderwijscommissie. De auditcommissie 

bestond in 2015 uit drie leden en de onderwijscommissie bestond uit twee leden.  

De auditcommissie heeft tot taak het beoordelen van de instellingsbegroting en de jaarrekening. Deze 

stukken worden uiteindelijk goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

De onderwijscommissie beoordeelt de onderwijskwaliteit en de wijze waarop hierop wordt toegezien. Ook 

ziet zij toe op de manier waarop wordt gewerkt aan verbeteringen van onderwijskwaliteit en de wijze waarop 

de zorg voor kwaliteit wordt geborgd.  

Naast de verticale verantwoording binnen het management van de lijnorganisatie verantwoordt Landstede 

Groep zich horizontaal. Alle eenheden werken met ouderraden en leerlingenraden en op instellingsniveau is 

er een Studentenraad.  

 

Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht  

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2015: 

De heer B. Breunissen; Directeur Marktgroep Waterbeheer & Groene Ruimte, Arcadis Nederland BV  

De heer Wieb Boerma; Manager HR&AZ Altrex BV (toegetreden per 01-01-2015) 

De heer P. Bosma; Advocaat/Partner Den Besten advocaten (toegetreden per 01-09-2015) 

De heer H.M. Claessen; Rector Twents Carmel College 

Mevrouw F. Eefting; Bestuurder De Vogellanden (toegetreden per 01-09-2015) 

Mevrouw A. de Groot; Directeur Trebbe Bouw Oost & Noord (afgetreden per 31-12-2015) 

De heer R.D. Schoonbeek; Directeur eigenaar Avizie Accountants; vice voorzitter (afgetreden per 31-12-

2015) 

Mevrouw H.P. de Vlieger Voorzitter directie Hogeschool Vilentum 

De heer T. de Winter; CEO Mastervolt International BV (toegetreden per 01-09-2015) 

Mevrouw M. Zomer; Voormalig senior rechter rechtbank Zwolle/Lelystad (afgetreden per 01-09-2015) 

 

Bij benoemingen van leden van de Raad van Toezicht worden de volgende criteria gehanteerd:  

- Ervaring in interpretatie en beoordeling van financiële stuurinformatie en het beoordelen van risico’s 

voor de instelling;  

- Invulling van deskundigheidsgebieden: onderwijszaken, financiën, juridische zaken, 

huisvestingszaken, communicatie, marketing, personele zaken en strategisch beleid;  

- Spreiding van vertegenwoordiging van de vertegenwoordigende stichtingen (bloedgroepen);  

- Evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen.  

 

Vergaderingen Raad van Toezicht  

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een agenda die door de 

agendacommissie wordt voorbereid. De agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van 

de Raad van Toezicht en de  beide leden van het  College van Bestuur.  

De financiële rapportages en het bestuursverslag zijn standaard agendapunten.  

Door middel van dit bestuursverslag informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk. 

Hierin komen alle beleidsaangelegenheden op hoofdlijnen aan de orde. Hierbij wordt specifiek ingegaan op 

de risico’s die beleidsdossiers met zich meebrengen. Deze rapportage biedt de Raad van Toezicht 

mogelijkheid tot reflectie en vormt een kader voor het geven van advies.  

Naast het bestuursverslag ontvangt de Raad van Toezicht, ten behoeve van de periodieke vergaderingen, 

een actuele en specifieke financiële rapportage. Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht jaarlijks een 

financieel en formatief meerjarenperspectief.  
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Uitgangspunten bij het toezicht  

Conform de Code Goed Onderwijsbestuur en de eigen Governance Code, hanteert de Raad van Toezicht 

een strikt onderscheid tussen bestuur en toezicht, dat is vastgelegd in een reglement College van Bestuur. 

Het integrale toezicht heeft betrekking op het strategisch beleid, de begroting en de jaarrekening, en het 

functioneren en de rechtspositie van de bestuurders, De leden van de Raad van Toezicht waken voor hun 

onafhankelijke positie als toezichthouder en zijn daarop aanspreekbaar.  

 

Frequentie en onderwerpen ter goedkeuring  

De voltallige Raad van Toezicht is in 2015 negen maal bijeen geweest. Conform de jaarcyclus zijn de 

stukken besproken waar de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan moet geven: de (meerjaren)begroting, 

de jaarrekening en het (externe) jaarverslag. In aanwezigheid van de accountant zijn jaarverslag en 

jaarrekening besproken en goedgekeurd.  

Onderwerpen ter consultatie:  

1. Afwikkeling Jaarrekening Stichting Bestuur Landstede Groep 2013 

2. Afwikkeling Jaarrekening 2014 Landstede Onderwijsstichtingen 

3. Inhoudelijke deelname totstandkoming Strategienota 2015-2018 

4. Afwikkeling vertrek oud-voorzitter College ven Bestuur 

5. Afwikkelen traject Bestuurlijke organisatie door de Inspectie 

6. Traject van benoeming drie nieuwe RvT-leden 

7. Werkbezoeken aan scholen/eenheden 

8. Situatie Internationale School Eerde 

9. Ontwikkelagenda ‘Samen Verder’  

10. Begroting 2016  

11. Rapportages van de commissie Onderwijs 

 

Themamiddagen  

De Raad van Toezicht heeft in 2015 twee keer een themamiddag gehouden. De themabijeenkomsten 2015, 

op 18 maart en 26 november, stonden in het teken van het de Strategienota en van de Ontwikkelagenda. 

Tevens was de bijeenkomst in november een kennismakingsbijeenkomst met drie nieuwe leden in de Raad.  

 

Overleg Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad  

Delegaties van de Raad van Toezicht hebben op verschillende momenten in het verslagjaar een 

overlegvergadering van College van Bestuur en COR/MR-VO bijgewoond. Twee keer per jaar gaat dat om 

een vooraf gepland overleg.  

 

Door de remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter,  zijn de jaarlijkse 

functioneringsgesprekken gevoerd met de individuele leden van het College van Bestuur. De inhoud van 

deze gesprekken is vastgelegd in afzonderlijke verslagen en vervolgens besproken in de vergadering van de 

Raad van Toezicht.  

 

Zelfevaluatie Raad van Toezicht  

In september 2015 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehouden, waar alle leden bij betrokken 

zijn. Daaruit zijn de volgende in het oog springen de zaken naar voren gekomen: 

- Er is een goede en vruchtbare samenwerking met alle partijen. 

- De Raad is positief over de benoemingen die zijn gedaan, zowel wat betreft de voorzitter van het 

College van Bestuur, als wat betreft nieuwe leden van de Raad.  

- Er is een positief gevoel over de ontwikkelingen van de financiële positie van Landstede Groep en 

ook over de Ontwikkelagenda en programma ‘Samen Verder’ en de daaruit voortkomende 

veranderingen. 
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- De nodige veranderingen bij de Internationale School Eerde en het op meer afstand plaatsen van 

private onderdelen gaat nog (te) langzaam. 

- De Raad wil meer vanuit een jaaragenda werken en scherper op een aantal punten inzetten. 

Daartoe zal per agendapunt een oplegvel gevraagd worden waarin staat wat doel en kern is van het 

agendapunt. 

- De aandachtspunten voor de Raad voor 2016 zijn besproken evenals de integriteitsrisico’s, 

tijdsinvestering, bezoldiging en ondersteuning vanuit de serviceorganisatie. 

- Besloten is om meer planmatig te werken en de scherpte op risicodossiers te vergroten. 

 

Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Deze 

vereniging heeft tot doel het bevorderen van deskundigheid op gebied van besturen en toezicht door het 

organiseren van symposia, het geven van voorlichting, het innemen van standpunten en het behartigen van 

belangen.  

De vergaderingen van het Platform van Toezichthouders MBO-instellingen zijn bijgewoond door de voorzitter 

van de Raad van Toezicht. In dit overleg komen ook de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld aan de 

orde. 

 

Vergoedingen toezichthouders  

Naar aanleiding van de zelfevaluatie heeft de Raad besloten om de door de VTOI geadviseerde normering 

aan te houden, waarbij zij op beduidende afstand zit van de maximum honorering.  

 

6.4. Beleggen & Belenen 

 

Stichting Ichthus College maakt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten en derivaten. 

Binnen Landstede Groep is het beleid ook niet gericht op het inzetten van dergelijke instrumenten. In het 

meest recente treasury statuut wordt aangesloten bij de regelingen rondom beleggen en belenen.  

De tegoeden van de school die niet aangewend hoeven te worden voor de directe bedrijfsvoering staan op 

depositorekeningen. De stichting heeft verder geen gelden belegd.  

Het beleid inzake prijs-, krediet-, liquiditeit- en kasstroomrisico’s is in overeenstemming met de criteria uit de 

Regeling Beleggen en Belenen die beschreven staan onder het kopje “Financiële instrumenten” in paragraaf 

9.4.  

 

6.5. Code Goed Bestuur 

 

Meerjaren raming continuïteit 

In het kader van de continuïteitsparagraaf zijn onderstaande kerncijfers op basis van de meerjarenraming 

voor Stichting Ichthus College opgenomen. Deze kerncijfers zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde 

meerjarenprognose, zie hoofdstuk 8.3. De meerjarenprognose is begin 2016 opgesteld en omvat zowel de 

exploitatiebegroting (inclusief formatieprognose), investeringsbegroting als ook de balansprognose. De 

werkelijke uitkomsten van 2015 hebben effect op de meerjarencijfers en kernratio’s maar passen het beeld 

niet ernstig aan, aangezien de eindejaarsprognoses in lijn liggen met de werkelijkheid.  
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 Continuïteit, kengetallen Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

2014 2015 2016 2017 2018

Aantal leerlingen, studenten en deelnemers 2995 2973 2921 2815 2722

Personele bezetting, vast en tijdelijk

Bestuur / management (fte) 7,3 6,9 6 6 6

Personeel primair proces (fte) 183 190,7 199 193 187

Uitsplitsing ondersteunend personeel

Indirect onderwijsondersteunend personeel (fte) 29,3 30,9 29 29 28

Direct onderwijsondersteunend personeel (fte) 12,1 11,9 13 12 12

Ondersteunend personeel (fte) 41,4 42,8 42 41 40

Totale personele bezetting (fte) 231,7 240,4 247 240 233

Toelichting op kengetallen

Telmoment aantal leerlingen, studenten en deelnemers gemiddeld aantal leerlingen per kalenderjaar

Telmoment personele bezetting gemiddeld per kalenderjaar

Toelichting op kengetallen telmoment per 31/12

De personele bezetting wijkt af van het aantal fte in dienst van de stichting zoals elders benoemd in het jaarverslag. De 

oorzaak ligt bij de detacheringen binnen de Landstede groep, met name voor de service organisatie. Deze zijn niet in de 

bovenstaande prognose opgenomen.

Op basis van demografische ontwikkelingen is een daling van aantal leerlingen in VO te verwachten. Het streven is dit 

deels door natuurlijk verloop op te vangen en door meer flexibele contracten.

 Continuïteit, balans Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

2014 2015 2016 2017 2018

alle bedragen in    € * 1000

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa 3.308 2.792 2.277 2.835 2.710

Financiële vaste activa 1.140 958 1.200 1.200 1.200

Vaste Activa totaal 4.448 3.750 3.477 4.035 3.910

Vlottende Activa

Vorderingen 2.469 1.719 1.584 1.246 908

Liquide middelen 1.871 2.768 3.883 3.846 4.438

Vlottende Activa totaal 4.340 4.487 5.467 5.092 5.346

Activa totaal 8.788 8.237 8.944 9.127 9.256

Passiva

Eigenvermogen 5.051 4.754 5.169 5.352 5.481

Algemene reserve 4.495 4.198

Bestemmingsreserve 556 556

Voorzieningen 311 557 275 275 275

Kortlopende schulden 3.426 2.926 3.500 3.500 3.500

Passiva totaal 8.788 8.237 8.944 9.127 9.256
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Toelichting op de balans

- de financieringsstructuur

- het huisvestingsbeleid, voorzover niet van gemeentewege

- mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen

De activa betreft met name inventaris en leermiddelen en 

worden voornamelijk vanuit de operationele kasstroom 

gefinancierd. 

St. Ichthus is in gesprek met Gemeente Kampen inzake 

huisvestingsplannen op middellange termijn.

De reserves vormen een solide basis voor bedrijfsvoering. De 

verwachting is dat dit de komende jaren gecontinueerd 

wordt.

 Continuïteit, raming staat baten en lasten Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

2014 2015 2016 2017 2018

alle bedragen in    € * 1000 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec

Prognose basis, aantal leerlingen, deelnemers en studenten 2.995 2.973 2.921 2.815 2.722

Baten

Rijksbijdragen 22.656 23.754 23.584 23.245 22.526

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 13 16 16 15 15

Overige baten 1.851 1.285 1.024 1.010 987

Totaal baten 24.520 25.055 24.624 24.270 23.528

Lasten

Personeelslasten 18.117 19.325 18.770 18.684 18.109

Afschrijvingen 955 936 880 592 575

Huisvestingslasten 1.668 1.843 1.865 1.839 1.807

Overige lasten 3.223 3.256 3.016 2.965 2.901

Totaal lasten 23.963 25.360 24.531 24.080 23.392

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering 557 -305 93 190 136

Financiële baten 11

Financiële lasten 6 3

Saldo financiële bedrijfsvoering -6 8 -7 -7 -7 

Buitengewoon resultaat

Totaal resultaat 551 -297 86 183 129

Toelichting op de raming  staat van baten en lasten

- de personele bezetting

- belangrijke ontwikkelingen in de baten en lasten, mede obv 

de ontwikkeling van kengetallen en bekostigingsvariabelen

Zoals hierboven al aangegeven, is de verwachting dat het aantal 

leerlingen licht zal gaan dalen. Dat betekent dat er 

geanticipeerd moet worden op daling van de inkomsten met 

vertragend effect van t-1 in het VO. 

Er zal gewerkt worden aan een flexible schil voor het personeel. 

Tegelijk is bekend dat er de komende jaren veel natuurlijk 

verloop zal zijn.

- huisvesting (eigendom, huur, doordecentralisatie, 

bouwprojecten, financiering)

De komende jaren, 2017 ev, worden er geen activiteiten 

verwacht op het gebied van bouw en daaraan verbonden 

financieringen.
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6.6. Zaken met politieke of maatschappelijke impact 

 

Vanuit de grondslag en missie werken alle eenheden op hun specifieke wijze aan het bewust maken  

van leerlingen en studenten van hun verantwoordelijkheid in en voor de samenleving.  

Verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, de natuur, jezelf, maar vooral ook voor de medemens. 

Doordat Landstede Groep in kleine eenheden werkt, op veel plaatsen in de regio, wordt de rol voor  

gemeenschap(vorming) in kleinere kernen concreet ingevuld. Door dichtbij, in de woon- en  

leefomgeving van mensen aanwezig te zijn, is Landstede Groep vraaggericht, actief en betrokken  

aanwezig via onderwijs, welzijn, kinderopvang of andere vormen van activiteiten en werk. Op die  

manier wordt duurzaam gewerkt (weinig reisbewegingen), zijn verschillende vormen van  

maatschappelijk ondernemen ingevuld (kinderopvang, kringloopwinkels en wereldwinkels) en wordt  

betrokken op mens en samenleving het werk gedaan (bevorderen van sociale cohesie door dichtbij  

aanwezig te zijn; ook met Welzijn en Educatie).  

 Continuïteit, overige rapportages

Continuïteit, overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne

  risicobeheersings- en controlesysteem

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

Rapportage toezichthoudend orgaan

Er is een meerjarenexploitatiebegroting, meerjarenliquiditeitsprognose en een prognose van de 

verwachte solvabiliteits- en liquiditeitsratio opgesteld. De streefwaarden betreffende liquiditeit en 

solvabiliteit zijn gelijk aan de OCW eisen, 0,3 en 0,75 waaraan St Ichthus voldoet.

1. Onvoorspelbaarheid van de bekostiging van de overheid 2. Ontwikkeling van leerling en deelnemers 

aantallen. 3. Gevolgen CAO 4. Ontwikkelingen in subsidies onzeker.

Zie hoofdstuk 6.3
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7. Horizontale verantwoording 
 

7.1. Beleid 

 

Adequate aansturing en effectieve zeggenschap, vraagt om actuele managementinformatie en een sterke 

medezeggenschap als tegenkracht. Het vraagt daarnaast ook om een tijdige en correcte verantwoording.  

Die verantwoording vindt intern plaats naar de (centrale) ondernemingsraad en (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraden.  

Extern vindt die verantwoording enerzijds verticaal plaats naar Ministerie en Inspectie en anderzijds ook 

horizontaal naar alle verschillende belanghebbende relaties, partners en groepen. 

Dit hoofdstuk gaat over de structuur van de interne verantwoording en over de externe horizontale 

verantwoording. Daarbij komt de ook verhouding tot de diverse externe relaties aan de orde. 

 

7.2. Relatie samenleving 

 

Veel individuen en organisaties komen in hun dagelijkse werkzaamheden met grote regelmaat in aanraking 

met het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Scholen zijn zich vaak onvoldoende bewust van 

kwantiteit en aard van deze belanghebbenden. Omgekeerd beseffen deze belanghebbenden ook lang niet 

altijd hoezeer zij verbonden zijn met het onderwijs. In de samenleving anno 2015 is het echter van groot 

belang dat de wisselwerking met de belanghebbenden goed is en de communicatie open. Dat is de beste 

manier om maatschappelijk relevant te zijn, onderwijs te leveren dat midden in de samenleving staat en 

kwaliteit te leveren die optimaal is in de regio waarin de school staat. Er is een grote diversiteit en veelheid 

aan belanghebbenden. Het is van groot belang de dialoog met hen open en met regelmaat te voeren om zo 

alert strategische doelen actueel bij te kunnen stellen. 

De voornaamste belanghebbenden en hun belangen: 

- Studenten/ouders : Verwachten kwalitatief hoogstaand onderwijs, met 

perspectief op onvertraagde door- en uitstroom; 

- Ministerie van OCW : Adequaat en effectief omgaan met publieke gelden; 

- Gemeenten :  Verwachten als opdrachtgever uitvoering van het 

gewenste volwassenenonderwijs en de educatie-trajecten; 

verwachten een bijdrage aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 

aandacht voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld vsv’ers); 

- Bedrijven/instellingen : Verwachten goed opgeleid en vakbekwaam personeel 

en ze zorgen voor praktijkplaatsen; een vertegenwoordiging vanuit 

deze organisaties heeft zitting in een Raad van Inzicht die als 

klankbord- en adviesgroep optreedt. 

- Toeleverend onderwijs :  Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van instromende 

leerlingen en voor de bekendheid van Landstede Groep-scholen bij 

deze leerlingen (basisonderwijs, vmbo- en havo-scholen); 

- Scholen van uitstroom : Zorgen voor juiste opvang en plaatsing van onze 

leerlingen en studenten (mbo en hbo); 

- Eigen medewerkers  : Verwachten een goede en sociale werkgever die hen 

adequaat inzet op taken en aandacht heeft voor het goed kunnen 

functioneren en het zich welbevinden. 

 

Deze belanghebbenden kunnen worden gecategoriseerd naar: 

- hen die instroom van deelnemers beïnvloeden,  

- hen die het proces beïnvloeden en  

- belanghebbenden die de uitstroom van deelnemers beïnvloeden.  
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Hoe worden de belangen van de belanghebbenden bewaakt? 

 

Studenten/ouders 

Leerlingen en studenten en daardoor ook hun ouders, vormen de kern waar onderwijs om draait. Daardoor 

vormen zij ook de grootste belanghebbende van Landstede Groep. Deze belanghebbendengroep vormt de 

basis om didactische vernieuwing te initiëren en de pedagogische taak vorm te geven, maar ook om 

leerwegen en opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden. Alle overige processen komen voort uit de vraag 

van deze belanghebbenden. Gedurende het proces heeft deze belanghebbende een belangrijke positie.  

Landstede Groep is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze begeleiden en opleiden van de leerling en 

de student, zodat deze uiteindelijk de opleiding met een diploma verlaat. De leerling uit het voortgezet 

onderwijs kan daarna zijn onderwijsloopbaan voortzetten in mbo, hbo of wo. De student uit het mbo heeft 

met het diploma een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behaald.  

 

Landstede ontvangt de bijbehorende uitstroombekostiging.  

Op alle eenheden in het mbo zijn studentenpanels ingericht waarin studenten vanuit alle opleidingen 

vertegenwoordigd zijn. Deze panels spreken met de directie van de opleiding over alle zaken die de 

opleiding en de organisatie van de eenheid betreffen. Daarnaast is er een Studentenraad (volgens de wet de 

“Deelnemersraad”) die volgens een vastgesteld reglement over relevante zaken vergadert en besluiten 

neemt, c.q. adviezen geeft. 

Met ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs is contact via de verschillende scholen die 

ouderpanels kennen, c.q. een ouderraad hebben. Verder zijn in het voortgezet onderwijs ouders en 

leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. 

Op deze wijze worden in alle eenheden en op centraal niveau de belangen van ouders en leerlingen 

zorgvuldig gewogen en met hen besproken. 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Voor iedere student en leerling ontvangt Landstede Groep bekostiging. Met dit publieke geld wordt integer 

en verantwoord omgegaan. De budgetten worden volledig ingezet voor het onderwijs en de continuïteit van 

de schoolorganisatie. In deze jaarverslaggeving ziet u de verantwoording hiervan. Deze verantwoording 

geldt als verantwoording naar het Ministerie, maar ook naar de Inspectie van het Onderwijs. Met de Inspectie 

is regelmatig contact via het reguliere toezicht-arrangement. Daarin wordt met nadruk gefocust op de 

kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van de instelling. In dat opzicht zijn in het jaar 2015 

verschillende goede stappen gezet die een sterke verbetering hebben gegeven van de financiële 

kengetallen. De kwaliteit van het onderwijs in het vo is goed te noemen gezien de Inspectie-beoordelingen, 

maar ook gezien de eigen standaarden van de instelling. Daar zijn substantiële stappen vooruit gezet in de 

ontwikkeling van de kwaliteitszorg en de borging van die zorg. 

Wat het middelbaar beroepsonderwijs betreft zijn veel opleidingen in 2015 sterk vooruit gegaan in 

onderwijskwaliteit en examenresultaten. Het vervolg daarop is in 2016 te verwachten. 

 

Gemeenten 

Er is voortdurend overleg met de gemeenten in het verzorgingsgebied van Landstede Groep, maar vooral 

met de gemeenten Zwolle, Raalte en Harderwijk, over de uitvoering van educatietrajecten en een bijdrage 

aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit mede gezien de grotere rol van gemeenten in dezen. 

 

Toeleverend onderwijs 

Voor de vo-scholen binnen Landstede Groep gaat het hier om alle basisscholen in de diverse gemeenten en 

regio’s waarvan leerlingen instromen, zowel regulier basisonderwijs als speciaal basisonderwijs. Ook 
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stromen leerlingen in van andere vo-scholen, die sommige programma’s niet aanbieden die op Landstede 

scholen wel in het aanbod zitten. 

Wat betreft het mbo vormen alle scholen voor voortgezet onderwijs het toeleverende onderwijs. Immers 

leerlingen met een vmbo-, of havo-diploma of een overgangsbewijs naar havo-4  stromen (deels) het mbo in. 

Daarbij zijn ook leerlingen van andere mbo-scholen of scholen voor voortgezet speciaal onderwijs instromers 

in het mbo-onderwijs van Landstede Groep-eenheden. 

Met al deze scholen en hun directies is een levendig contact vanuit de onderscheiden eenheden. Bij de 

inschrijving van leerlingen en studenten vindt, zo mogelijk en zo nodig, een “warme” overdracht plaats. Ook 

op andere momenten is er een goede uitwisseling van leerling- en student gegevens en is er het 

kennisnemen en uitwisselen van elkaars pedagogische en didactische aanpak. Een goede uitwisseling van 

gegevens is uiteraard van belang voor het goed verlopen van het onderwijsproces, het adequaat kunnen 

bieden van maatwerk in begeleiding en het vergroten van het succesvol volgen en afronden van het 

onderwijs door de leerling/student. Met hbo-instellingen zijn goede doorstroom afspraken gemaakt. 

 

Onderwijs waar leerlingen en studenten naar uitstromen 

Vanuit het voortgezet onderwijs stromen leerlingen uit naar het middelbaar beroepsonderwijs (zie 

hierboven), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Ook vanuit het 

middelbaar beroepsonderwijs stromen studenten door naar het hbo. Op de onderscheiden scholen en 

eenheden wordt goed gelet op een aansluiting met perspectief op een goed vervolg in dat type onderwijs. 

Jaarlijks worden de doorstroomgegevens van de hogescholen en universiteiten gevolgd en besproken op 

directie- en teamniveau. 

 

Bedrijven en instellingen 

Hierbij gaat het om organisaties die stageplaatsen beschikbaar stellen waar leerlingen en studenten hun 

arbeidservaring kunnen opdoen en gaat het om de arbeidsmarkt waar onze (mbo-) -studenten met hun 

diploma terecht kunnen.  

Een goede relatie met het bedrijfsleven is van groot belang, omdat stageplaatsen een onontbeerlijk deel 

vormen van elke beroepsopleiding. 

 

Eigen medewerkers 

Onderwijs en leren staat of valt met de relatie tussen docent en leerling/student. Als er geen goede 

relationele verbinding is tussen leraar en leerling, raakt het leren verstoord, of vindt het niet plaats. De eigen 

medewerkers brengen hun kennis en vaardigheden in om goed onderwijs mogelijk te maken.  

Onderwijs is dus bij uitstek een proces dat gestuurd wordt door docenten die hun kennis en competenties 

inzetten om dit optimaal mogelijk te maken. Daarnaast kan onderwijs niet zonder alle noodzakelijk 

ondersteunende activiteiten in begeleiding, vorming, organisatie, administratie en communicatie.  

De belangen van medewerkers zijn vastgelegd in de cao-vo en de cao-bve. Aanvullend is er nog centraal 

HR-beleid en eenheid-gebonden HR-beleid. Landstede Groep spant zich in om de ontwikkeling, de 

gezondheid en het welbevinden van haar medewerkers zo goed mogelijk te dienen. Dit gebeurt onder 

andere door de resultaten van de jaarlijkse gesprekkencyclus te verwerken in eenheidsbeleid en 

teamplannen en ook door de uitkomsten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken daarin te verwerken. 

 

7.3 Medezeggenschap 

 

Onder hoofdstuk 6.1 is en paragraaf opgenomen omtrent medezeggenschap binnen de stichting. Derhalve 

wordt hiernaar verwezen. 
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7.4 Eenheden 

 

Het voortgezet onderwijs binnen Landstede Groep wordt verzorgd in eenheden in Zwolle, Wezep, 

Zwartsluis, Nieuwleusen, Harderwijk, Zeewolde, Kampen, IJsselmuiden, Dronten, Hardenberg, Ommen en 

Dedemsvaart. 

Bij de eenheden van voortgezet onderwijs wordt de volle breedte van het onderwijsspectrum bediend: van 

praktijkonderwijs, vmbo met leerwegondersteuning, vmbo-basis, -kader, -theoretisch, havo, atheneum en 

gymnasium. Elke school heeft een eigen onderscheidend profiel. 
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ONDERWIJSJAARVERSLAG VO- EENHEID ICHTHUS COLLEGE KAMPEN 

                                                                      

DOELEN 2015 RESULTAAT 2015

1) Doorontwikkeling van de leerroutes. 1 Leerroutes zijn gepositioneerd in eigen omge-

   ving(-deel- van een gebouw), met en vast team

2) Passend onderwijs. 2) IB'ers hebben een nieuwe rol. Er is een pre-

    ventieve Rebound-voorziening. Er zijn meer

    VSO-leerlingen die hun diploma halen.

3) Leerdoelgericht onderwijs. 3) Er is nu bewustzijn bij docenten dat zij de re-

    gie hebben op het behalen van de leerdoelen.

4) Wereldburgerschap. 4) Uitwisselingscontact met XLYschool in Beijing

    en Praktijkonderwijs naar Papa; de vakroute

    ging naar Londen; bestaande buitenlandexcur-

    sies zijn gehandhaafd.

5) Professionele leergemeenschap op alle lagen 5) Er is een professionaliseringsgids met aanbod

    van eigen docenten; Iedere medewerker heeft

    een POP; er zijn vakgroep-themabijeenkomst-

    en en themamiddagen; teamleiders worden 

    gecoacht in het voeren van resultaatgerichte

    functioneringsgesprekken.

6) Kwaliteitszorg in hart, hoofd en handen van 6) Elk team heeft een medewerker kwaliteitszorg

    alle medewerkers.     en er is een kwaliteitszorgplan; er zijn vak-

    groepplannen die resultaatgericht zijn op SE

    en CE. De vwo-afdeling was zwak, maar is nu

    op retour. Er is een toetsbeleid.
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ONDERWIJSJAARVERSLAG VO- EENHEID ICHTHUS COLLEGE DRONTEN 

                                                                      

DOELEN 2015 RESULTAAT 2015

1) Doorontwikkeling leerroutes. 1) Basis is gelegd.

2) Kwaliteit van het onderwijs. 2) Er wordt gewerkt op basis van uitkomsten.

3) Passend Onderwijs 3) Werkwijze is goed geïmplementeerd.

4) Differentiëren. 4) Basis is gelegd.

5) Professionalisering. 5) Er zijn professionaliseringsplannen.

6) Werken in teams. 6) Er is een nieuwe teamindeling ingevoerd.

7) Werken in secties. 7) L-M-L is geïmplementeerd.

8) Internationalisering. 8) Er is een uitwisselingsprogramma.
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8. Inleiding op de financiële cijfers 
 

8.1. Toelichting enkelvoudig 

 

Algemeen 

Over 2015 heeft Stichting Ichthus College een negatief resultaat behaald van € 297.000. Daarmee is de 

begrote doelstelling van € 221.000 (positief) niet gehaald. In 2014 realiseerde de stichting nog een positief 

resultaat van € 551.000. Met name de onderwijseenheden realiseerden samen een negatief resultaat van 

€ 843.000 hetgeen deels gecompenseerd is door realisatie van een positief resultaat van € 560.000 bij de 

niet-onderwijs eenheden. 

 

Realisatie versus begroting 

 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen en overige subsidies zijn gestegen ten opzichte van de begroting met € 1.055.000. Dit is 

het gevolg van extra geoormerkte subsidies van € 349.000 en een extra rijksbijdrage OCW van € 294.000 

door met name aanpassingen in de lonen a.g.v. CAO ’14-‘15. Tevens waren de baten vanuit het 

Samenwerkingsverband Passendonderwijs à € 697.000 niet begroot, omdat deze binnen de Landstede 

Groep centraal begroot en verantwoord worden. Voor de verantwoording dienen deze echter in de 

afzonderlijke jaarrekeningen van de stichtingen verantwoord te worden. 

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

Aan overige overheidsbijdragen werd, zoals begroot, een bedrag € 17.000 ontvangen. Het betreft een 

subsidie van de gemeente Kampen en Kentalis Kennisnet. 

 

Overige baten 

De overige baten zijn € 1.285.000 terwijl er € 1.140.000 is begroot. Dit betekent € 145.000 hoger dan 

begroot door meer baten uit detacheringen. De mbo-vergoeding voor onderwijskundige taken voor het VIA 

(VMBO Ichthus Almere) is via de kosten verrekend met de Stichting Landstede. De onderwijskundige 

verrekening met partner Almere binnen VIA viel € 82.000 lager uit dan verwacht. 

 

Personeelskosten 

De totale personeelskosten zijn € 1.004.000 hoger dan begroot. Hiervan is € 514.000 het gevolg van hogere 

lonen en salariskosten a.g.v. CAO ’14-’15 en € 676.000 inzake niet begrootte loonkosten inzake het centraal 

georganiseerde Passend onderwijs. 

De kosten voor inhuur van uitzendkrachten en de inhuur van extern personeel zijn in totaal € 637.000. Dat is 

€ 43.000 lager dan de begrote € 679.000. De overige personele kosten zijn € 186.000 lager dan begroot. De 

ontvangen uitkeringen zijn € 69.000 lager dan begroot. Tevens heeft het vormen van de voorziening 

WW/BW en ziek lang een beperkt effect (€ -14.000). 

 

Afschrijvingen en huisvestingskosten 

De afschrijvingskosten zijn € 8.000 lager dan begroot Ook de huisvestingskosten zijn beheersbaar gebleven 

in 2015. Er is een kleine overschrijding van € 3.000. 

 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten betreffen voornamelijk apparatuur en leermiddelen, inclusief excursies die 

€ 736.000 hoger zijn dan de begroting. De materiële lasten van het primaire proces zorgen, -door andere 

overschrijdingen bij algemene leermiddelen/materiaal- en boekenfondskosten- voor een overschrijding van € 

605.000. De administratie en beheerslasten zijn € 202.000 hoger dan begroot. De overige materiële lasten 
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zorgen voor een overschot op de begroting van € 70.000, met name door lagere -vanuit centrale diensten 

doorbelaste- kosten dan begroot. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële Baten en lasten zijn € 18.000 positiever gerealiseerd dan begroot. 

 

Realisatie versus vorig jaar 

 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2014 gestegen met € 1.098.000. Enerzijds komt dit met name door de 

stijging van het aantal leerlingen van 2%, een stijging van de personele bekostiging van 3%, een stijging van 

de materiële bekostiging van 2% en een stijging van overige subsidies. Andere belangrijke factoren zijn de  

CAO-effecten en de ontvangen doorbetaling Samenwerkingsverband Passend Onderwijs van € 285.000 als 

verschuiving vanuit de overige baten in 2014 naar rijksbijdragen in 2015 wat in lijn is met de 

verslaggevingsrichtlijnen. Anderzijds was in 2014 sprake van baten leerling gebonden financiering (LGF) van 

€ 255.000 en van incidentele extra baten van € 445.000 door toerekening van subsidies op basis van data 

op bekostigingsbrieven. 

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

Aan overige overheidsbijdragen ontving de Stichting Ichthus College subsidie van de gemeente Kampen en 

Kentalis Kennisnet à € 16.000. In 2014 werd van dezelfde subsidieverstrekkers € 13.000 ontvangen. 

 

Overige baten 

De overige baten zijn ten opzichte van 2014 gedaald met € 566.000. De baten uit detachering van personeel 

zijn € 130.000 minder doordat verrekening met Landstede MBO via de kostenkant loopt en de 

onderwijskundige verrekening met het Almere College lager is door nieuwe afspraken over de verrekening. 

De leerlingbijdragen zijn in 2015 € 78.000 hoger en de kantineopbrengsten zijn in 2015 € 35.000 lager. De 

huuropbrengst is € 8.000 lager. In 2014 werd de verrekening met SBLG geboekt onder de overige baten. Dit 

veroorzaakt het resterende verschil van € 764.000. 

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn gestegen met € 1.208.000. Enerzijds door hogere loonkosten (zie hiervoor) en 

anderzijds door lagere overige personeelskosten. Het gemiddeld aantal fte’s personeel in loondienst is met 

4% gestegen van 233 in 2014 naar 241 in 2015. De lonen en salarissen van het direct ondersteunende 

personeel zijn t.o.v. 2014 gestegen met € 1.170.000 door capaciteit en CAO effecten. De inhuur van 

uitzendkrachten en inhuur van extern personeel zijn in totaal € 142.000 hoger dan in 2014.  De interne 

doorbelastingen zijn in 2015 € 418.000 hoger. Overige personele kosten zijn in 2015 € 294.000 lager door 

het wegvallen van eenmalige projectkosten Leonardo in 2014 à € 217.000 en door correcties in de 

voorzieningen personeel. 

 

Afschrijvingen en huisvestingskosten 

De afschrijvingen zijn € 19.000 gedaald. De afschrijvingskosten voor het boekenfonds en meubilair zijn 

gedaald en de afschrijvingskosten verbouwingen gestegen. 

Huisvestingskosten zijn met € 175.000 gestegen door meer onderhoud, energie- en waterverbruik. 

 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn ten opzichte van 2014 met € 33.000 licht gestegen. De materiële lasten 

primair proces zijn door overschrijdingen bij algemene leermiddelen/materiaal- en boekenfondskosten ten 
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opzichte van 2014 gestegen met € 253.000. De doorbelastingsboeking SBLG is hier in 2015 € 285.000 

lager. Het verschil à € 65.000 is daardoor een stijging die wordt verspreid over de resterende categorieën. 

 

Financiële baten en lasten 

De rentelasten zijn ten opzichte van 2014 gedaald met € 3.000. De rentebaten zijn ten opzichte van 2014 

met € 11.000 gestegen. 

 

Balans 

 

Vaste activa 

De materiële vaste activa zijn per saldo gedaald met € 516.000. Dit is het gevolg van € 200.000 aan 

investeringen en een afschrijvingslast van € 716.000. Financiële vaste activa zijn gedaald door aflossing met 

€ 182.000 op de vordering op groepsmaatschappijen. 

 

Vlottende activa 

De vorderingen zijn afgenomen met € 750.000. De vorderingen op debiteuren zijn toegenomen met € 19.000 

en de vordering in de groepsmaatschappijen is afgenomen met € 466.000. De vorderingsdeelnemingen, 

overige vorderingen en overlopende activa zijn gedaald met € 303.000. De liquide middelen zijn toegenomen 

met € 897.000 door stijging van het banksaldo per 31-12-2015. 

 

Vermogen en solvabiliteit 

Als gevolg van het negatieve resultaat is het eigen vermogen gedaald met € 297.000. De publieke 

bestemmingsreserve van € 364.000 en het private bestemmingsreserve met € 192.000 maken onderdeel uit 

van het eigen vermogen van € 4.778.000 per 31 december 2015. Aangezien het balanstotaal is gedaald met 

€ 551.000 is de solvabiliteit II gestegen naar 64,5% (2014: 61.0%), en is daarmee sterk. De solvabiliteit I is 

vrijwel gelijk gebleven op 57.7% (vs 57.5%). Het weerstandvermogen is licht gedaald naar 19,0% (2014: 

20,6%). 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit is met een score van 153,3 (2014: 126,7) uitstekend. Na een lichte daling in 2014 is deze weer 

op het niveau van 2013 en ver boven de vereiste criteria. 

 

Voorzieningen 

Door een dotatie, onttrekking en vrijval van per saldo €232.000 is de personeelsvoorziening  

€ 533.000. De voorzieningen WW/BW en ziek lang zijn onder stelselwijzigingen benoemd en hebben een 

omvang per eind 2015 samen ad € 24.000. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 500.000. Minder schuld aan crediteuren van € 350.000 

veroorzaakt een afname. De overige kortlopende schulden veroorzaken een afname van € 150.000. 

 

Treasury en risicobeheersing 

Stichting Ichthus College maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten en derivaten. Het beleid 

van Landstede Groep is ook niet gericht op het inzetten van dergelijke instrumenten. In het meest recente 

treasurystatuut wordt aangesloten bij de regelingen rondom Beleggen en belenen.  

De tegoeden van de school die niet nodig zijn voor de directe bedrijfsvoering staan op depositorekeningen. 

De stichting heeft verder geen gelden belegd. Daarmee voldoet Stichting Ichthus College aan de regeling 

voor Beleggen en belenen. 
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8.2. Begroting 2016 

 

De begrotingscijfers voor 2016 zijn als volgt vastgesteld voor Stichting Ichthus College: 

 

 
 
De verwachte realisatie 2015 betreft de eindejaarsprognose 2015, peildatum september 2015. 

  

IC              

20

Ichthus College                                            

20  IC
Begroting 2016 Begroting 2015

Verw realisatie 

2015

Jaarrekening 

2014

Opbrengsten

  3.1.1 Budget Allocatiesystematiek/ Rijksbijdrage 19.213.452 20.699.548 20.700.469 20.281.520

  3.1.1 Vrije beleidsruimte 2.230.343 169.700 169.700 0

  3.1.1 Additionele allocatie 97.305 139.669 123.669 0

  3.1.2 Niet-geoormerkte Subsidie 10.000 0 0 0

  3.1.2 Geoormerkte subsidie zonder verrekening 10.000 0 0 0

  3.1.2 Geoormerkte subsidie met verrekening 1.735.674 1.690.314 1.840.000 2.374.089

  3.1.4 Ontv doorbetalingen SWV 287.305 0 0 0

  3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 16.000 17.000 16.000 13.202

  3.4 Contractonderw ijs 0 0 0 0

  3.5.1 Verhuur 32.000 58.225 32.000 46.599

  3.5.2 Detachering personeel 321.000 374.000 322.000 397.505

  3.5.4 Sponsoring 0 0 0 0

  3.5.5 Deelnemersbijdragen 591.000 603.000 666.000 533.772

  3.5.6 Overige opbrengsten 80.000 105.358 56.000 873.461

Totale opbrengsten 24.624.079 23.856.814 23.925.838 24.520.148

Kosten

  4.1.1.1 Loonkosten 16.771.510 15.768.254 15.837.593 15.098.960

  4.1.1.1 Interne doorbelastingen personeel 1.268.513 1.448.390 1.487.520 1.719.089

  4.1.2.2 Inhuur uitzendkrachten 312.948 144.804 427.000 431.471

  4.1.2.2 Inhuur extern personeel 29.996 534.396 40.000 63.048

  4.1.2.3 Overige personele kosten 469.800 570.105 367.693 923.568

  4.1.3 Uitkeringen -83.142 -144.996 -56.162 -125.765 

Totale personele kosten 18.769.625 18.320.953 18.103.644 18.110.371

Materiële kosten

  4.2 Afschr. op immat. en mat. vaste activa 880.082 944.307 959.000 955.259

  4.3 Huisvesting 1.864.696 1.815.001 1.822.000 1.667.788

  4.4.1 Administratie en beheer 404.417 223.777 273.085 348.449

  4.4.1 Porto, telefoon en repro 125.000 157.718 125.000 181.662

  4.4.2 Materiële kosten primair proces 1.697.000 1.304.100 1.815.000 1.616.231

  4.4.2 ICT 100.500 42.780 67.000 64.059

  4.4.4 Communicatie en marketing 19.728 10.445 13.000 14.279

  4.4.4 Interne doorbelastingen materieel 669.103 780.928 717.928 1.053.635

  4.4.4 Overige kosten 0 -26 0 -55.489 

  5.0/7.0 Financiële baten en lasten 7.500 10.000 8.323 6.036

Totale materiële kosten 5.768.026 5.289.030 5.800.336 5.851.910

Totale kosten 24.537.651 23.609.983 23.903.980 23.962.281

Resultaat 86.428 246.831 21.858 557.867
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8.3. Meerjarenbegroting 

 

De meerjarenprognose is begin 2016 opgesteld en omvat de exploitatie, investeringen, formatie en 

balansprognoses. De samenvatting van deze prognose staat in het overzicht. 

 

 
 

De meerjarenprognose is opgesteld op basis van de begroting 2016 en eindejaarsprognose 2015. Wijziging-

en in de werkelijke uitkomsten kunnen (beperkt) effect hebben op de kerncijfers na 2015. 

 

In het proces van de meerjarenprognose wordt gebruik gemaakt van externe en interne informatie. Hierbij 

zijn aannames gedaan en inschattingen over onder meer de ontwikkelingen van leerling en deelnemers 

ontwikkelingen, niveau van rijksbekostiging, loonkostenontwikkelingen en effecten vanuit 

samenwerkingsverbanden, onder meer passend onderwijs. 

 

 

Zwolle, 30 juni 2016 

 

Het College van Bestuur, 

 

T. Rietkerk (voorzitter) 

C. Blokland 

 

  

Meerjarenbegroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021

begroting

alle geldbedragen in    € * 1

Ontwikkeling leerlingaantallen

VO (stand per 1 oktober) 2.921            2.815            2.722            2.665            2.625            2.603            

Financiële kengetallen Exploitatie

Totale opbrengsten 24.624.079    24.270.290    23.527.620    22.688.959    22.131.946    21.728.024    

Totale kosten 24.537.651    24.087.714    23.399.132    22.541.502    22.051.011    21.718.951    

Exploitatieresultaat 86.428          182.576        128.488        147.457        80.936          9.074            

Balans- en Kasstromen

Eigenvermogen 5.169.449      5.352.025      5.480.513      5.627.970      5.708.906      5.717.979      

Investeringen 557.867        1.150.000      450.000        450.000        450.000        450.000        

Kosten per leerling

Totale rijksbijdrage 7.375            7.507            7.494            7.412            7.368            7.319            

Totale overige overheidsbijdrage 699               751               781               733               695               660               

Totale overige baten 356               364               368               368               369               368               

Totale kosten 8.400            8.557            8.596            8.458            8.400            8.344            

Personele kosten 6.426            6.637            6.653            6.511            6.440            6.378            

Materiële kosten 1.972            1.917            1.941            1.945            1.958            1.962            

Financiële ratio's - in %

Rentabiliteit 0% 1% 1% 1% 0% 0%

norm 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Solvabiliteit 58% 59% 59% 60% 60% 60%

norm 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Liquiditeit 1,56              1,45              1,53              1,60              1,65              1,68              

norm 0,50              0,50              0,50              0,50              0,50              0,50              

Investeringsbehoefte / Totale opbrengsten 2% 5% 2% 2% 2% 2%

Rijksbijdrage / Totale opbrengsten 87% 87% 87% 87% 87% 88%

Personele kosten / Totale kosten 76% 78% 77% 77% 77% 76%

Materiële kosten / Totale kosten 23% 22% 23% 23% 23% 24%
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Deel 2: Jaarrekening 
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9. Enkelvoudige jaarrekening 
 

9.1. Balans per 31 december 2015 

 

Na resultaatsbestemming. 

 
  

 Balans Realisatie Realisatie

31-12-2015 31-12-2014

alle bedragen in    € * 1000

1. Activa

Vaste Activa

1.1 Immateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 2.792 3.308

1.3 Financiële vaste activa 958 1.140

Vaste Activa totaal 3.750 4.448

Vlottende Activa

1.4 Voorraden

1.5 Vorderingen 1.719 2.469

1.6 Effecten

1.7 Liquide middelen 2.768 1.871

Vlottende Activa totaal 4.487 4.340

Activa totaal 8.237 8.788

2. Passiva

Eigenvermogen

Aandeel van derden

Groepsvermogen 4.754 5.051

2.1 Eigenvermogen, totaal 4.754 5.051

2.2 Voorzieningen 557 311

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden 2.926 3.426

Passiva totaal 8.237 8.788
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9.2. Staat van baten en lasten over 2015 

 

 
 

  

 staat v Baten en Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen 23.754 22.699 22.656

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 16 17 13

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.5 Overige baten 1.285 1.140 1.851

Totaal baten 25.055 23.856 24.520

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 19.325 18.321 18.117

4.2 Afschrijvingen 936 944 955

4.3 Huisvestingslasten 1.843 1.840 1.668

4.4 Overige lasten 3.256 2.520 3.223

Totaal lasten 25.360 23.625 23.963

Saldo baten en lasten -305 231 557

Geraliseerde herwaardering

5. Financiële baten en lasten 8 -10 -6 

Resultaat -297 221 551

6. Belastingen

7. Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen -297 221 551

8. Resultaat aandeel van derden

Nettoresultaat -297 221 551

9. Buitengewoon resultaat

Totaal resultaat -297 221 551
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9.3. Kasstroomoverzicht over 2015 

 

 
  

 Kasstroomoverzicht Realisatie Realisatie

2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

a Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering -305 557

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijving 716 745

Toe- (af-)name van voorzieningen 246 64

Overige aanpassingen voor aansluiting van bedrijfsresultaat

Totaal Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat 962 809

Veranderingen in werkkapitaal

Af- (toe)name van kortlopende vorderingen 750 967

Toe- (af)name van kortlopende schulden -500 824

Totaal Veranderingen in werkkapitaal 250 1.791

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 907 3.157

Ontvangen interest 11

Betaalde interest 3 6

Buitengewoon resultaat

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 915 3.151

b Kasstromen uit investeringsactiviteiten

investeringen in materiële vaste activa 200 -1.469 

desinvesteringen in materiële vaste activa 12

Toe- (af)name overige financiële vaste activa -182 -132 

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten -18 -1.589 

Toe- (af)name van geldmiddelen 897 1.562
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9.4. Toelichting behorende bij de jaarrekening 2015 

 

Algemeen 

 

Juridische vorm en voornaamste activiteiten 

Statutaire naam:   Stichting Ichthus College 

Statutaire zetel:   Kampen 

Bezoekadres hoofdvestiging:  Jan Ligthartstraat 1, 8265 CJ Kampen 

Activiteiten:    Het geven van voortgezet onderwijs. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2015, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 

2015. 

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald 

dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 

660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen.  

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van het onroerend goed welke op basis van actuele 

waarde zijn gewaardeerd. 

 

Continuïteit 

Binnen Landstede Groep, waar Stichting Ichthus onderdeel vanuit maakt, heeft het ingezette herstel van de 

liquiditeitspositie in 2013 en 2014 zich in 2015 verder verbeterd, nadat deze gedurende 2012 kritisch was. 

De huidige positie en prognoses die zijn gemaakt voor de afzonderlijke onderdelen binnen de groep geven 

het College van Bestuur in voldoende mate vertrouwen dat de toekomst van de instelling is gewaarborgd. 

Derhalve is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar is vast te stellen. Een 

verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar is vast te 

stellen. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 

het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet 

meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van 

de waarde. 
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De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, evenals van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.  

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten bij de 

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de staat van baten en lasten-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten 

deel uit van de eerste waardering. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden. 

 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waardewijzigingen in de winst-en-

verliesrekening wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen 

bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt 

geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat 

na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft 

gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan 

worden gemaakt. 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 

omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 

herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet 

zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van 

een actieve markt voor een bepaald effect.  

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op 

collectief niveau in aanmerking genomen. Van alle individueel significante vorderingen wordt beoordeeld of 

deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.  
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Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 

gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 

van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het 

actief. 

Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten-en-verliesrekening. Rente op het aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief.  

Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel 

objectief in verband te brengen is met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere 

waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in de staat van baten 

en lasten-en-verliesrekening. 

 

Afgeleide financiële instrumenten  

De eerste waardering voor afgeleide financiële instrumenten is reële waarde. 

Na de eerste waardering worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere 

marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. 

 

Stelselwijzigingen 

Stelselwijzigingen voorziening werkloosheidsbijdragen 

Tot 1 januari 2015 werd voor de werkloosheidsbijdragen welke ten laste van de stichting kwamen, geen 

voorziening getroffen voor de toekomstige uitstroom van middelen voor voormalige werknemers, 

voortvloeiend uit de te betalen werkeloosheidsuitkeringen op basis van de werkeloosheidswet (WW) en de 

bovenwettelijke werkeloosheidswet (BWW). De jaarlijks te betalen bedragen werden als periode kosten 

verantwoord ten laste van de staat van baten en lasten.  

Aangezien het gebruikelijk is voor de toekomstige te verwachten uitstroom van middelen met betrekking tot 

voormalig medewerkers een voorziening te treffen is overgegaan tot het treffen van een voorziening. Bij het 

bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met een inschatting van de kansen op het vinden van 

een nieuwe baan. 

Op basis van de nieuwe grondslagen is de voorziening berekend per 1 januari 2014. De voorziening per 1 

januari 2014 bedraagt € 2.000. Dit bedrag is verwerkt in het eigen vermogen per 1-januari 2014 als effect 

stelselwijziging.  

De impact van de stelselwijziging op het eigen vermogen ultimo 2014 bedraagt een afname van € 10.000 en 

op de voorzieningen ultimo 2014 een toename van € 8.000.  

De vergelijkende cijfers over 2014 zijn aangepast.  

De doorgevoerde stelselwijzing in 2015 heeft een impact van negatief € 24.000 op het vermogen en 

€ 24.000 positief op het resultaat van 2015. 

 

Toelichting per post 

 

Materiële vaste activa 

De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste 

bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 

Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode 

op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in 

uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het 

moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling 

of bij desinvestering. 
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De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

Activum Economische levensduur Afschrijvings-percentage 

Gebouwen 40 jaar   2,50% 

Verbouwingen 15 jaar   6,67% 

Verbouwingen 10 jaar 10,00% 

Inventaris en apparatuur worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven, 

rekening houdend met de economische levensduur. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende 

kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct zijn toe te rekenen aan de 

verwerving.  

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

Hard- en software:  25,0% 

Apparaten, machines en installaties 10,0% 

Kantoorinventaris:  10,0% 

Onderwijs inventaris:   6,67% 

 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde Indien 

waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie 

niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. 

De leningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. 

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Voor materiële en immateriële vaste wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat 

deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een 

individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort . 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies 

van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 

toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan 

de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden . 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 

bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 

realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat . 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 

sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde 

sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 

boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare 

waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren 

geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn 

verantwoord . 
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Vorderingen 

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het kopje Financiële 

instrumenten, zie pag. 54. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije 

beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. 

In vreemde valuta luidende liquide middelen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend 

tegen de op die datum geldende wisselkoers. 

 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de herwaarderingsreserve, de 

bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de 

reserves die ter vrije beschikking staan van het College van Bestuur. Indien een beperktere 

bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het 

eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door 

derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. 

 

Voorzieningen 

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de 

overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden ze gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen 

af te wikkelen. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 

Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; en 

- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft 

de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor personeelsleden met 

een tijdelijk contract. 

 

Langlopende schulden 

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het kopje Financiële instrumenten. 

 

Kortlopende schulden 

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het kopje Financiële instrumenten. 

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te 

betalen bedragen ten aanzien van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die 

voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post 

aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten gebeurt naar rato van de besteding. 

 

Resultaatbepaling 

Het exploitatieresultaat is vastgesteld door rekening te houden met het toerekenings-, het realisatie- en het 

voorzichtigheidsbeginsel. 
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Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het 

jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. 

Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de 

verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.  

 

Cursus-, les- en examengelden 

De cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij 

ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. 

 

Baten werk in opdracht van derden  

Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overige) 

worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien 

zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het 

stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion 

methode). 

 

Huuropbrengsten 

Huuropbrengsten worden lineair in de staat van baten en lasten  opgenomen op basis van de duur van de 

huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten, worden als 

integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt. 

 

Ouderbijdragen 

De ouderbijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan 

is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. 

 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten  

Hieronder vallen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten. 

 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Voor de medewerkers van de Landstede Groep is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een 

toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds 

(ABP) en wordt -overeenkomstig de in de RJ 660 aangereikte vereenvoudiging- in de jaarrekening verwerkt 

als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten 

worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het 

fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 

Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren 

is niet beschikbaar. 

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

pensioen heeft opgebouwd bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De stichting heeft geen verplichting tot het 

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies en heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De per balansdatum van toepassing zijnde beleidsdekkingsgraad 

(gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) bij het ABP bedraagt 98,7% (maart 2016: 

96,8% (bron: www.abp.nl d.d. 21 april 2016)). De beleidsdekkingsgraad eind 2015 is daarmee op een 

zodanig niveau dat de financiële situatie van het pensioenfonds volgens de daarvoor geldende normen 

onvoldoende blijft. Het ABP heeft in maart 2016 een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De 

Nederlandsche Bank (DNB). Voor meer informatie zie www.abp.nl. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 

is de Beleidsregel toepassing WNT als normenkader gehanteerd bij het opmaken van deze jaarrekening. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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Balansposten met toelichting  

 

Materiële vaste activa 

 
Volledig afgeschreven activa in het boekjaar wordt in mindering gebracht op de aanschafprijs en de 

cumulatieve afschrijving per einde boekjaar. 

 

Financiële vaste activa 

 
De post overige vorderingen betreft onder andere een lening verstrekt aan Stichting Huisvesting VMBO 

Kampen met een hoofdsom van € 2,6 miljoen en een looptijd van 15 jaar. In 2011 is een nabetaling voor de 

onvoorziene budgetoverschrijding van de gemeente Kampen ontvangen à € 1,1 miljoen. De lening aan de 

Stichting Huisvesting VMBO Kampen is met dit bedrag verminderd. Het rentepercentage is 0% per jaar. 

Aflossing vindt plaats per jaar in gelijke bedragen als de afschrijving in het betreffende jaar van de met de 

lening gekochte inventaris en verbouwingen. Eind 2015 bedraagt de lening € 1,0 miljoen. 

  

1.2.1.1 1.2.2 1.2.3 1.2

 Materiële Vaste Activa Gebouw en Inventaris Overige Totaal 

en mva mva

alle bedragen in    € * 1000 apparatuur

1.2  Materiële Vaste Activa, posten

Stand aan het begin van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, begin 3.002 2.583 1.050 6.635

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, begin 1.419 1.221 687 3.327

Materiële vaste activa, begin 1.583 1.362 363 3.308

Verloop gedurende de periode

Investeringen 174 26 200

Afschrijvingen 262 263 191 716

Mutatie gedurende de periode -262 -89 -165 -516 

Stand aan het einde van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, eind 3.002 2.757 1.076 6.835

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, eind 1.681 1.484 878 4.043

Materiële vaste activa, eind 1.321 1.273 198 2.792

1.3.1 1.3.7 1.3

 Financiële Vaste Activa Deelnemingen Overige Totaal

in groeps- vorderingen financiële

alle bedragen in    € * 1000 maatschappijen vaste activa

1.3 Financiële vaste activa, posten

Financiële vaste activa, begin 1.140 1.140

Investeringen en verstrekte leningen 38 38

Desinvesteringen en aflossingen 220 220

Waardeveranderingen

Aandeel in resultaat deelnemingen

Financiële vaste activa, eind 958 958
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Vlottende activa 

 
Vorderingen op groepsmaatschappijen is niet rente dragend en zal in de komende drie jaar ontvangen gaan 

worden. 

 

Eigen vermogen 

 
De bestemmingsreserve (publiek) is een buffer om onvoorzien fluctuaties in personele lasten op te kunnen 

vangen. Het bestemmingsfonds (privaat) betreft een bedrag dat is ontstaan uit de ouderbijdragen van de 

vereniging waar het voormalig Johannes Calvijn Lyceum onder viel. Bij de fusie waaruit Ichthus College 

ontstond, is dit bedrag door het bestuur apart gezet zodat dit bedrag niet als algemene publieke middelen 

beschikbaar zou zijn. 

  

 Vlottende Activa Realisatie Realisatie

31-12-2015 31-12-2014

alle bedragen in    € * 1000

1.5 Vorderingen, toelichting

Debiteuren 136 117

Groepsmaatschappijen 976 1.442

Andere deelnemingen 141

Overige vorderingen 126 255

Overlopende activa, toelichting

Vooruitbetaalde kosten 488 513

Totaal Overlopende activa 488 513

Voorzien. wegens oninbaarheid vorderingen -7 1

Totaal Vorderingen 1.719 2.469

1.7 Liquide middelen, toelichting

Kasmiddelen 4 5

Tegoeden op bankrekeningen 2.764 1.866

Totaal Liquide middelen 2.768 1.871

Vlottende activa, totaal 4.487 4.340

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1

 Eigen Vermogen Algemene Bestemmings- Bestemmings- Groeps- Totaal

31-12-2015 reserve reserve reserve vermogen eigen vermogen

alle bedragen in    € * 1000 publiek privaat

2.1 Eigenvermogen

Eigenvermogen jaarrekening 2014 4.505 364 192 5.061 5.061

Stelselwijziging effect 1/1/2014 -2 -2 -2 

Stelselwijziging effect resultaat 2014 -8 -8 -8 

Eigenvermogen, begin 4.495 364 192 5.051 5.051

Resultaat -297 -297 -297 

Overige mutaties 

Eigen vermogen, eind 4.198 364 192 4.754 4.754
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Voorzieningen 

 
 

Personeelsvoorzieningen: 

De personeelsvoorzieningen bestaan uit de voorziening jubileumuitkeringen en de voorziening voor 
levensfase bewust personeelsbeleid De voorziening jubilea betreft de contante waarde van de 25- en 40-
jarige jubilea uitkeringen van het zittend personeel rekening houdend met een verwachte inflatie van 1,6%, 
blijfkansen en erkende prognoses voor de levensverwachting. De voorziening is contant gemaakt tegen 3%. 
 

 
 

Korte schulden en Overlopende passiva 

 

2.2.1 2.2

 Voorzieningen Personele Totaal

voorzieningen voorzieningen

alle bedragen in    € * 1000

2.2 Voorzieningen, posten

Voorzieningen, begin 311 311

Dotaties 336 336

Onttrekkingen 90 90

Voorzieningen, eind 557 557

Bedrag looptijd max 1 jaar 181 181

Bedrag looptijd > 1 jaar 376 376

2.2.1.2 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1

Personele voorzieningen - specificatie Verlofsparen Jubileum Werkeloosheids- Personele

en sabatical voorzieningen bijdragen voorzieningen

alle bedragen in    € * 1000 totaal

Voorzieningen, begin 33 268 10 311

Dotaties 206 91 39 336

Onttrekkingen 39 26 25 90

Voorzieningen, eind 200 333 24 557

Bedrag looptijd max 1 jaar 150 15 16 181

Bedrag looptijd > 1 jaar 50 318 8 376

 Kortlopende Schulden Realisatie Realisatie

31-12-2015 31-12-2014

alle bedragen in    € * 1000

2.4 Kortlopende schulden, toelichting

Crediteuren 569 919

Schulden aan andere deelnemingen 41

Belastingen en premies sociale verzekeringen 740 682

Schulden ter zake van pensioenen 190 215

Overige schulden (kortlopend) 383 561

subtotaal 1.923 2.377

Overlopende passiva, specificatie

Vooruitontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 172 201

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ 155

Vakantiegeld en vakantiedagen 605 603

Overige overlopende passiva 71 245

subotaal Overlopende passiva 1.003 1.049

Kortlopende schulden, totaal 2.926 3.426
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Op de schulden aan groepsmaatschappijen wordt geen rente betaald en zijn geen zekerheden gesteld.  

 

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW  

 
 

Financiële instrumenten 

 

Algemeen 

Landstede Groep maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 

die Landstede Groep blootstelt aan marktrisico, inclusief renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico.  

Landstede Groep maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten en derivaten. De stichting handelt er ook niet in. 

 

Kredietrisico  

Landstede Groep loopt kredietrisico over leningen en vorderingen (opgenomen onder financiële vaste 

activa), handels- en overige vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico bestaat uit het verlies dat zou 

ontstaan indien op verslagdatum afnemers of tegenpartijen in gebreke zouden blijven en hun contractuele 

verplichtingen niet na zouden komen. Landstede Groep heeft richtlijnen opgesteld waaraan afnemers of 

tegenpartijen moeten voldoen. Deze richtlijnen beperken het risico dat verbonden is aan mogelijke 

kredietconcentraties en marktrisico’s. Landstede Groep loopt hierdoor geen belangrijk kredietrisico ten 

aanzien van een enkele individuele afnemer of tegenpartij. Voor debiteuren waarvoor een kredietrisico wordt 

gelopen, is een voorziening getroffen. 

 

Renterisico 

Landstede Groep loopt renterisico over de rentedragende langlopende schulden in geval van herfinanciering 

van bestaande financiering. Gezien de lange looptijd van de afgesloten financieringen is dit risico beperkt.  

 

Liquiditeitsrisico 

Landstede Groep bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende meerjaren liquiditeitbegrotingen. 

Het College van Bestuur ziet erop toe dat voor Landstede Groep steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar 

zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.  

De liquide middelen staan eind 2015 ter vrije beschikking van Landstede Groep.  

 

Reële waarde  

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten (verantwoord onder kasmiddelen, 

kortlopende vorderingen en schulden e.d.) benadert de boekwaarde daarvan. 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

 

Meerjarige financiële verplichtingen  

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ten aanzien van: 

Dark Fiber 

 Model G- Verantwoording Subsidies

G1A Subsidies zonder verrekeningsclausule Toew ijzing Toew ijzing Bedrag van Ontvangen Prestatie

beknopt gespecificeerd kenmerk datum de  toew ijzing t/m vorig afgerond?

alle bedragen in    € verslagjaar

L-beurs Studieverlof vo door o.a. 674274-1 18-12-15 142.865 142.865 nee

Praktijkleren 2015 -EZ 664893-2 20-11-15 40.104 40.104 ja

Totaal 182.969 182.969
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Er zijn binnen Landstede Groep langlopende, onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan met Ziggo BV 

met betrekking tot de operationele leasing van Dark Fiber-verbindingen, waarvan Stichting Ichthus College 

ook gebruik maakt en bijdraagt in de kosten hiervan.  

De totaalverplichtingen die uit deze lease voortvloeien, bedragen eind 2015 € 81.000, waarvan € 13.000 een 

looptijd heeft van maximaal één jaar, € 52.000 een looptijd van één tot vijf jaar. 

Rekencentrum en WiFi 

Er zijn binnen Landstede Groep langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan met Cisco en IBM 

ten aanzien van financial leasing van ons Rekencentrum en WiFi in onze scholen (en het onderhoud 

hiervan). Het betreft een looptijd van vijf jaar. 

De totale verplichtingen die uit deze lease- en onderhoudscontracten voortvloeien zijn opgenomen in de 

boekhouding van Stichting Landstede. Het deel van Stichting Ichthus College van de jaarlijkse lasten, en 

daarmee aandeel in de verplichtingen, bedraagt € 17.000. Van deze verplichting heeft € 16.000 een looptijd 

van maximaal één jaar.  

 

Fiscale eenheid 

Stichting Landstede vormt met Stichting Internationale School Eerde, Stichting Christelijk VMBO Harderwijk 

e.o., Stichting Ichthus College, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting Bestuur Landstede Groep, 

Stichting Zorgstructuur Landstede Groep, Stichting Vechtdal College en Innotiq Zwolle BV een fiscale 

eenheid voor de BTW. Op basis van de wettelijke bepalingen rond de fiscale eenheid is de stichting 

verantwoordelijk voor de fiscale schulden van de fiscale eenheid als geheel.  

 

Niet in de balans opgenomen vordering OCW 

Voor onderwijsinstellingen die onder de Wet Voortgezet Onderwijs WVO vallen is het op basis van artikel 5 

van de (Gewijzigde) Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij de invoering vereenvoudiging bekostiging voorgezet 

onderwijs’ (kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te 

nemen op het Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Op basis van RJ 660 is deze vordering 

opgenomen onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.  

De vordering wordt op balansdatum bepaald door de op dat moment bestaande schuld aan personeel in 

verband met de tot december opgebouwde vakantieaanspraken en de over de maand december door de 

instelling verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing. De vordering is pas opeisbaar bij het 

opheffen van de onderwijsinstelling. 
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Baten en Lasten met toelichting  

 

Rijks- en overheidsbijdragen 

 
De cijfers voor 2014 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden inzake de reclassificatie van de 

lumpsumvergoeding leermiddelen VO. 

 

Overige baten 

 
  

 Rijks-Overheidsbijdragen Realisatie Realisatie

2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

3.1 Rijksbijdragen, toelichting

Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting

Rijksbijdragen OCW 22.225 21.158

Rijksbijdragen OCW/EZ 22.225 21.158

Overige subsidies OCW/EZ, toelichting

Overige subsidies OCW 832 1.498

Overige subsidies OCW/EZ 832 1.498

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 697

Totaal Rijksbijdragen 23.754 22.656

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, toelichting

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies 16 13

Totaal Overige overheden 16 13

Totaal Overige overheidsbijdragen en -subsidies 16 13

 Overige Baten Realisatie Realisatie

2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

3.5 Overige baten, toelichting

Verhuur 54 47

Detachering personeel 267 397

Ouderbijdragen 612 534

Catering 36 71

Overige 316 802

Totaal Overige baten 1.285 1.851
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Personeelslasten en overige lasten 

 
 

Onder personeel niet in loondienst zijn de doorbelaste loonkosten van de service organisatie verantwoord à 

€ 1,6 (2014: € 2,0) mln. 

 

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal fte bij de organisatie 241 fte (2014: 232 fte). 

Onder 4.4.4 Overige lasten zijn de doorbelaste materiële kosten van de serviceorganisatie à € 0,7 (2014: 
1,1) mln verantwoord. Alle medewerkers zijn alleen in Nederland werkzaam. 

 

  

 Lasten Realisatie Realisatie

2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

4.1 Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing

Lonen en salarissen 12.766 11.758

Sociale lasten 1.593 1.506

Pensioenlasten 1.625 1.769

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 15.984 15.033

Overige personele lasten, uitsplitsing

Dotaties personele voorzieningen 336 92

Lasten personeel niet in loondienst, toelichting

Interne doorbelasting personeelslasten 2.137 1.719

inhuur uitzendpersoneel 552 431

inhuur extern personeel 85 63

Lasten aan personeel niet in loondienst 2.774 2.213

Overige 307 905

Overige personele lasten 3.417 3.210

Uitkeringen die personeelslasten verminderen 76 126

Totaal Personeelslasten 19.325 18.117

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting

Afschrijving op materiële vaste activa 716 745

Doorbelaste afschrijvingen 220 210

Totaal Afschrijvingen 936 955

4.3 Huisvestingslasten, toelichting

Huurlasten 240 225

Onderhoudslasten 836 744

Lasten voor energie en water 345 293

Schoonmaakkosten 396 382

Belastingen en heffingen 14 17

Overige 12 7

Totaal Huisvestingslasten 1.843 1.668

4.4 Overige lasten, toelichting

Administratie- en beheerslasten 583 530

Inventaris en apparatuur 149 131

Leer- en hulpmiddelen 1.803 1.550

Doorbelasting materiële kosten SBLG 769 1.054

Overige -48 -42 

Totaal Overige lasten 3.256 3.223
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Financiële basten en lasten 

 
 

Wet Normering Topinkomens 

 
De leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht staan op de loonlijst bij Stichting Bestuur 

Landstede Groep. De gezamenlijke kosten zoals in dit overzicht weergegeven worden verdeeld over de 

onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallende entiteiten. 

  

 Financiele en Overige Lasten Realisatie Realisatie

2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

5.0 Financiële baten en lasten, toelichting

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 11

Rentelasten en soortgelijke kosten 3 6

Totaal Financiële baten en lasten 8 -6 

 Wet Normering Top-inkomens

alle bedragen in    € * 1

Leidinggevend topfunctionaris 

Personalia Functie(s) Naam Aanvang functie Einde functie

1 bestuursvoorzitter TW Rietkerk 1-11-2014

2 bestuurslid C Blokland 1-1-2015

3 bestuursvoorzitter 1) RWJ van Kessel 1-1-1996 30-9-2014

4 bestuurslid 2) A Runia 1-1-2015 31-12-2014

Bezoldiging

Taakomvang (fte) Beloning Belastbare 

onkostenver

goedingen

Beloning 

betaalbaar op 

termijn

Totale bezoldiging Uitkering wegens 

beëindiging 

dienstverband

Rietkerk 1 141.983 2.324 16.240 160.547 nvt

Blokland 1 133.890 2.853 15.823 152.566 nvt

Kessel - 120.907 - 15.405 136.312 -

Runia - 33.944 - 33.944 -

1) De heer RWJ van Kessel is per 1 februari 2016 uit dienst
2) De heer Runia is per 31 december 2014 uit dienst. De betalingen betreffen aanvullingen op zijn 

WW- uitkering t/m juli 2015

Toezichthoudend topfunctionaris 

Personalia

Functie(s) Achternaam Aanvang 

functie

Einde functie

1 voorzitter RvT B Breunissen 1-1-2013

2 lid RvT W Boerma 1-1-2015

3 lid RvT P Bosma 1-9-2015

4 lid RvT HM Claessen 1-9-2013

5 lid RvT F Eefting 1-9-2015

6 lid RvT A de Groot-Schuttert 1-9-2013 31-12-2015

7 vice voorzitter RD Schoonbeek 12-2-2009 31-12-2015

8 lid RvT HP Dijkstra-de Vlieger 1-9-2013

9 lid RvT AJM de Winter 1-9-2015

10 lid RvT M Zomer 12-2-2009 1-9-2015

Bezoldiging

Beloning Belastbare 

onkostenvergoe-

dingen

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Uitkering wegens 

beëindiging 

dienstverband

Breunissen 12.500 159 12.659

Boerma 5.750 5.750

Bosma 1.917 1.917

Claessen 7.250 7.250

Eefting 1.917 1.917

Groot-Schuttert 5.750 5.750 -

Schoonbeek 9.000 9.000 -

Dijkstra-de Vlieger 7.250 7.250

Winter 1.917 1.917

Zomer 3.833 3.833 -
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Honoraria accountant 

De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de Stichting Landstede (01AA), 

een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De bedragen zijn inclusief BTW. 

 

 
 

Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen 

Stichting Ichthus College heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio. In 

overeenstemming met het Besluit samenwerking VO-BVE wordt hierover gerapporteerd. Per peildatum (1 

oktober van het voorafgaande kalenderjaar) volgen de volgende aantallen leerlingen per brinnummer elders 

onderwijs: 

 

 
 

Verbonden partijen 

 

 
 

Regionaal Arbeidsmarktplatform en opleiden in de school 

Via het voorzitterschap van het Regionaal Arbeidsmarktplatform zetten we ons, met andere schoolbesturen, 

in voor regionaal aantrekkelijk werkgeverschap. We geven met onze scholen uitvoering aan de dieptepilot 

 Lasten Realisatie Realisatie

2015 2014

alle bedragen in    € * 1000

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekening 28 26

Accountantshonoraria, andere controleopdrachten

Accountantshonoraria, adviesdiensten op fiscaal terrein

Accountantshonoraria, andere niet-controlediensten

Totaal Accountantshonoraria 28 26

Samenwerkingsverbanden aantal lln aantal lln

2015 2014

brin nr en Schoolnaam

02VB Ichthus College

07ZI Volgen onderwijs bij: 

VAVO, div. instellingen 21 15

St. Zorgstructuur VO IJssel-Vecht 8

21 23

 Verbonden Partijen

Meerderheidsdeelneming Juridische Statutaire Code activiteit Eigen vermogen Realisatie Omzet Valt onder Deelname Consolidatie

Statutaire naam vorm zetel (één of meer) 31-12-2015 2015 2015 Burg. w etboek 2 %

alle bedragen in    € * 1000 artikel 403

st Bestuur Landstede Groep Stichting Zwolle Overige 22 15 25.610 Nee 100% Nee

st Agnieten College/De Boog Stichting Zwolle Overige 1.009 522 39.408 Nee 100% Nee

st Ichthus College Stichting Zwolle Overige 4.755 -296 25.055 Nee 100% Nee

st Christelijk VMBO Harderwijk eo Stichting Zwolle Overige 3.088 758 8.887 Nee 100% Nee

st Vechtdal College Stichting Hardenberg Overige 6.528 89 30.518 Nee 100% Nee

st Landstede Stichting Zwolle Overige 33.692 5.763 109.354 Nee 100% Nee

st Internationale School Eerde Stichting Zwolle Contractonderwijs -3.229 -823 2.997 Nee 100% Ja

Innotiq Zwolle BV B.V. Zwolle Overige 195 103 3.673 Nee 100% Ja

Landstede Molijn Beheer BV B.V. Zwolle Overige -78 -53 0 Nee 50% ja

st Beheer & Deelnemingen IJsselregio Stichting Zwolle Overige -3.838 -615 10.953 Nee 100% Nee

st Kinderopvang Hardenberg Stichting Hardenberg Overige 549 -14 699 Nee 100% Nee

st Landstede Participaties Stichting Zwolle Overige 71 94 0 Nee 100% Nee

st Zorgstructuur Landstede Groep Stichting Zwolle Overige 58 58 343 Nee 100% Nee

st Landstede Fonds voor Onderwijsontwikkeling Stichting Zwolle Overige 3 0 0 Nee 100% Nee
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‘Opleiden in de School’. Dit is een gesubsidieerd project dat als doel heeft dat de school 

verantwoordelijkheid neemt voor het opleiden en scholen van nieuwe en zittende docenten. Het platform 

fungeert eveneens als een intensief bestuurlijk netwerk. 

 

Gezamenlijk vmbo-gebouw in Kampen 

In Kampen is samen met het Almere College een nieuwe school voor het praktijkonderwijs en de bovenbouw 

van het vmbo gebouwd. Deze school (VIA = vmbo Ichthus Almere) biedt leerlingen de mogelijkheid zelf 

beroepskeuzes te maken en deze uit te proberen. Met deze school willen we leerlingen laten ontdekken hoe 

eigen talent maatschappelijk van betekenis kan worden. De Stichting Huisvesting VMBO Kampen beheert en 

exploiteert het gebouw en de inventaris van VIA.  

Het College van Bestuur participeert in het bestuur van de Stichting Huisvesting VMBO Kampen, samen met 

het bestuur van het Almere College. 

De gehele inventaris en een deel van de inrichting is betaald met geld van het Ichthus College en het Almere 

College. Deze bedragen zijn in de vorm van een renteloze lening beschikbaar gesteld aan Stichting 

Huisvesting VMBO Kampen, in overeenstemming met de Regeling Beleggen en Belenen, aangezien het een 

onderwijsactiviteit betreft. Het rentepercentage is 0% per jaar. Aflossing vindt plaats per jaar in exact 

dezelfde bedragen als de afschrijving in het betreffende jaar van de met de lening gekochte inventaris en 

inrichting. Daarnaast hebben de besturen van het Almere College en het Ichthus College zich garant gesteld 

voor negatieve resultaten van de Stichting Huisvesting VMBO Kampen. 

 

Gezamenlijk onderwijs gebouw in Dronten  

In Dronten is samen met het Almere College en Landstede MBO een nieuwe school voor het praktijk 

onderwijs en de bovenbouw van het vmbo gebouwd. De deelname van Landstede mbo richt zich vooral op 

de Entree opleiding en een beperkt aantal mbo opleidingen.  

Deze school (Het Perron) biedt net als VIA leerlingen de mogelijkheid zelf beroepskeuzes te maken en deze 

uit te proberen.  

De Stichting Huisvesting Onderwijs Dronten beheert en exploiteert het gebouw en de inventaris van Het 

Perron. Het college van bestuur participeert in het bestuur van de Stichting Huisvesting Onderwijs Dronten 

samen met het bestuur van het Almere College.  

De gehele inventaris en een deel van de inrichting is betaald met geld van Stichting Ichthus College, 

Stichting Landstede en het Almere College. Deze bedragen zijn in de vorm van een renteloze lening 

beschikbaar gesteld aan de Stichting Huisvesting Onderwijs Dronten, in overeenstemming met de Regeling 

Beleggen en Belenen, aangezien het een onderwijsactiviteit betreft. Aflossing vindt plaats per jaar in exact 

dezelfde bedragen als de afschrijving in het betreffende jaar van de met de lening gekochte inventaris en 

inrichting. 
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9.5. Goedkeuring en vaststelling 

 

Deze jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het College van Bestuur. 

 

Zwolle, 30 juni 2016 

 

De Raad van Toezicht:    Het College van Bestuur: 

 

 

 

 

 

B Breunissen (voorzitter) TW Rietkerk (voorzitter) 

 

 

 

 

W Boerma C Blokland 

 

 

 

 

P Bosma 

 

 

 

 

HM Claessen 

 

 

 

 

HP Dijkstra - de Vlieger 

 

 

 

 

F Eefting 

 

 

 

 

AJM de Winter 
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Deel 3: Overige gegevens 
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10. Resultaatbestemming 
 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming  

 

Ingevolge de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar toegevoegd aan de 

reserve van de instelling.  

 

Voorstel resultaatbestemming 

 

Het negatieve resultaat van het verslagjaar wordt ten laste gebracht van de algemene reserves.  

Vooruitlopend op de vaststelling is het besluit reeds verwerkt in de jaarrekening.  

 

11. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat 

en het vermogen van de organisatie.  

 

12. Gegevens rechtspersoon 
 

Naam instelling   Stichting Ichthus College  

Soort instelling    Scholen voor voortgezet onderwijs  

Adres rechtspersoon   Postbus 1, 8000 AA Zwolle  

Brinnummers    02VB en 07ZI  

Nummer Bevoegd gezag  41429  

Telefoon    088-8508000  

 

Locatieszie    paragraaf 4.2  

 

Accountantskantoor   KPMG  

 Postbus 505, 8000 AM Zwolle  
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13. Verklaring accountant 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Ichthus College 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Ichthus College te Zwolle 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en 

lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. 

Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen 

te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, 

als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in 

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het 

onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 

door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de 

jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader 

van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het 

opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 

hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 

beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de 

redelijkheid van de door het bevoegd gezag van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 

van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

  



 

 73 
 

Stichting Ichthus College 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Ichthus College per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 

2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit 

houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol 

OCW/EZ 2015. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons geen 

tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 

Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 392, lid 1 

onder b tot en met h van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 

vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 

zoals vereist in artikel 391, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Zwolle, 30 juni 2016 

 

KPMG Accountants N.V. 

 

A. van Aalsum-Jongen RA 


