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Voorwoord
“Een goed jaarverslag is niet het einde van de jaarcyclus. Het is het begin van een
discussie”.
Met deze uitspraak opende de landelijke brochure richtlijnen voor de jaarverslaglegging.
Die uitspraak nemen we over nu we met een enkelvoudige jaarverslag voor Stichting
Agnieten College/De Boog het werk verantwoorden. Een geïntegreerd jaardocument
voor de gehele Landstede Groep laat zien hoe we met elkaar werken en het Agnieten
College en de Boog daarin een plaats hebben. Met deze aanpak winnen we aan
transparantie en gaan we met belanghebbenden in gesprek.
De scholen binnen de Stichting Agnieten College/De Boog profileren zich als
“Cultuurschool” (Meander College), “Wereldschool” (Carolus Clusius College), en met
“Herkenbaar, actief en praktisch onderwijs” (Talentstad). De kleinere vestigingen in
Wezep, Nieuwleusen en Zwartsluis, profileren zich als “Persoonlijke scholen”. De Boog
is in alle opzichten een Praktijkschool.
Deze profielen bepalen ons bij de accenten die we willen aanbrengen bij het laten
groeien van talenten en bij de blik waarmee we ons naar de maatschappij richten.
Vanuit de strategienota 2010-2015 werken we gericht via onze jaarplannen aan de
diverse doelen. Vanuit de strategienota zijn voor de jaren tot 2015 drie denklijnen
geformuleerd: Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Verbinding. Deze lijnen lopen als
een rode draad door de verscheidenheid aan jaarplannen en beleidsnotities.
Ook in 2013 konden we samen van betekenis zijn voor jongeren en volwassenen. Bij het
onderwijs en in alle activiteiten draait het om relaties tussen mensen. Vanuit die basis is,
ook in 2013, weer veel gerealiseerd, zijn aansprekende resultaten geboekt en is door
innovatie veel moois in ontwikkeling en tot bloei gekomen.
Dit jaarverslag is daarvan een illustratie. We verheugen ons op de gesprekken die zullen
volgen. Daarmee geven we invulling aan het centrale thema in onze strategieperiode:
“Samen naar 2015”.

Rob van Kessel
Kees Blokland
Arend Runia

Jaarverslag 2013 Stichting Agnieten College/De Boog

Pagina: 4

Kerncijfers
KERNCIJFERS STICHTING AGNIETEN COLLEGE / DE BOOG

2013
Financieel:
Totale baten
Totale lasten
Exploitatieresultaat
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio
Solvabiliteitsratio bij actuele waarde
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Rijksbijdrage/totale baten
Personele lasten/totale lasten
Materiële lasten/totale lasten
Totale lasten/aantal leerlingen
Personele lasten/aantal leerlingen
Materiële lasten/aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Per sector VO (T-1)
toe- of afname

34.466.792
34.336.204
130.588
742.028
18.964.435
0,04
0,13
0,91
0,38
2,15
94,98
77,69
22,31
8.081
6.278
1.803

4249
3,2

2012

32.919.560
32.686.064
233.497
611.439
11.685.961
0,05
0,20
0,29
0,71
1,86
95,29
78,76
21,24
7.937
6.251
1.686

4118
0,6

2011

32.241.674
33.396.103
1.154.430377.942
11.857.464
0,03
0,23
3,581,17
95,84
75,05
24,95
8.155
6.121
2.035

4095
1,1

Voor de consolidatie binnen Landstede Groep worden gebouwen en terreinen
gewaardeerd op basis van actuele waarde. Het gebruik van de actuele waarde heeft op
de enkelvoudige cijfers van Stichting Agnieten College/De Boog een positief effect van
0,09, waarmee de solvabiliteit op 0,13 uitkomt per 31 december 2013.
De daling van het effect heeft te maken met het toenemende balanstotaal als gevolg van
de gedane investeringen in de nieuwbouw te Zwartsluis en daarbij behorende externe
financiering.
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Informatie over de instelling
Stichting Agnieten College/De Boog
De kerntaak van de Stichting Agnieten College/De Boog is om, zonder winstoogmerk,
onderwijs op christelijke basis te bevorderen. De Stichting houdt drie scholen in stand:
- het Carolus Clusius College met nevenvestiging Agnieten College Wezep,
- het Meander College, met nevenvestiging Agnieten College Nieuwleusen en
- Talentstad en De Boog met nevenvestiging Agnieten College Zwartsluis.
Landstede Groep
De Stichting Agnieten College/De Boog maakt deel uit van Stichting Bestuur Landstede
Groep (verder aangeduid met “Landstede Groep”).
Landstede Groep bestaat uit een vijftal onderwijsstichtingen die elk één of meer scholen
voor voortgezet en/of middelbaar beroepsonderwijs 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. De groep kent daarnaast twee stichtingen waarin
de private activiteiten zijn ondergebracht.

Stichting Bestuur Landstede Groep
Stichting

Stichting

CVMBO
Harderwijk
e.o. (02EX)

Vechtdal
College
(02UX)

Stichting
Agnieten
College /De
Boog (02VT05VN)

Stichting
Ichthus
College
(02VB-07ZI)

Stichting
Landstede
(01AA)

Stichting
Landstede
Beheer en
Deelnemingen

Stichting
Landstede
participaties

Missie, visie en doelen
Landstede Groep heeft als haar missie geformuleerd: Waarden-vol leren, leven en
werken.
Fundament voor de instelling vormen vijf waarden:
1. Ontwikkelen van talent.
2. Ontmoeten met de ander.
3. Respect voor ieders eigenheid.
4. Aandacht voor Zingevingsvragen.
5. Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander, de maatschappij en de aarde.
Vier profielkenmerken vormen de bouwstenen voor de organisatie:
a. Optimaal decentraal.
Hierbij hoort: verantwoordelijkheden laag in de organisatie; kleine
resultaatverantwoordelijke teams en lokale verankering.
b. Midden in de samenleving.
Aanwezig zijn daar waar de leerling, student of dienstenvrager is. Dichtbij bij de
plaats waar de behoefte ligt.
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c. Ondernemerschap en ondernemend gedrag.
Stimuleren van ondernemend gedrag door voorbeelden te geven, competenties
daarvoor te versterken en actief partnerschappen aan te gaan.
d. Sport; fit en sportief.
Landstede stimuleert sportief actief zijn en een gezonde levensstijl. Ontwikkelen
van sportief talent en mogelijkheden bieden tot realiseren van topsportambities.

Structuur
Juridische structuur
De stichting draagt de naam: Stichting Agnieten College/De Boog. De stichting Agnieten
College/De Boog is gevestigd te Zwolle. De stichting aanvaardt de Bijbel, het Woord van
God, als uitgangspunt en inspiratiebron in het verwezenlijken van haar doelstellingen
(artikel 2 van de statuten). De doelstelling van de stichting:
1. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk het, op de in artikel 2
beschreven grondslag, bevorderen van onderwijs;
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. de oprichting en instandhouding van één of meer instellingen voor Christelijk
onderwijs;
b. andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.
Organen: De stichting kent de volgende organen:
a. Raad van Toezicht
b. College van Bestuur, zijnde het bevoegd gezag in de zin van de
onderwijswetgeving
College van Bestuur
De Stichting Agnieten College/De Boog kent een College van Bestuur, met als
samenstelling:
• R.W.J. van Kessel (voorzitter)
• C. Blokland
• A. Runia
Per 1 mei 2013 heeft de heer M.R. Westenberg afscheid genomen als lid van het
College van Bestuur. Er is in zijn plaats geen opvolger benoemd.
De collegiale verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en de wijze waarop
toezicht wordt gehouden is vastgelegd in een bestuursreglement en een
toezichtreglement.
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Nevenfuncties leden College van Bestuur
De heer R.W.J. van Kessel :

-

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Catent
(primair onderwijs)

De heer C. Blokland
Studiecentrum

-

Voorzitter stichting Christelijk Cultureel
(moederstichting Artez)
Lid benoemingscommissie bestuur VO Raad
Lid expertgroep register schoolleiders
Lid veldadviesraad Master Leren en Innoveren
Stenden en Windesheim
Jurylid Master theses MLI
Covoorzitter regiegroep samen opleiden.
Ouderling federatieve kerkenraad PKN
Dedemsvaart

:

-

De heer A. Runia

:

-

Voorzitter Stichting Vrienden Leonardo Onderwijs
Dronten

De rol van het College van Bestuur
Het College van Bestuur ziet toe op de identiteit, kwaliteit en continuïteit van de
instelling. In de strategienota 2010-2015 onder de titel “Samen verder…” 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
De scholen worden geleid door directieteams met de volgende samenstelling:
Carolus Clusius College:
Meander College:
Talentstad:

Mw. J Drok en dhr. G. van der Zwan
Mw. K. Slot-Lim en dhr. D. Fens
Mw. M. Siemelink-Amse en dhr. J. Kroon

Tijdens het jaar 2013 hebben zich geen mutaties in de directiesamenstelling van de drie
scholen voorgedaan.
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 eenjarig beleid voor de eigen instelling,
werken samen met collega’s en vertegenwoordigen de instelling naar ouders en
leerlingen. Tijdens de management-voortgangsgesprekken (zes keer per jaar) vindt aan
de hand van rapportages het verantwoordingsgesprek tussen bestuur en schooldirectie
plaats.
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Interne organisatiestructuur
Het organogram van de stichting is per 31 december 2013 als volgt:

Kernelementen van het gevoerde beleid

5.1 Governancestructuur en organisatieontwikkeling Landstede Groep
Enkele jaren geleden heeft het College van Bestuur van Landstede Groep een
governancestructuur ontwikkeld die naar de maatstaven van die tijd zonder meer
voldeed en aan interne en externe belanghebbenden goed uit te leggen was. De
maatschappelijke discussie over de governance van het maatschappelijk middenveld –
en het onderwijs in het bijzonder – heeft de afgelopen tijd echter geleid tot sterk
veranderende perspectieven en normen inzake goed (onderwijs)bestuur. Het College
van Bestuur heeft daarom in mei 2013 het initiatief genomen om de bestaande structuur
in discussie te brengen en onafhankelijke, externe experts uit te nodigen de structuur
met het College van Bestuur te evalueren.
Indachtig de bevindingen en conclusies zijn de vier besluiten genomen die zullen leiden
tot een nieuwe governancestructuur bij Landstede Groep:
1. Het College van Bestuur heeft tot een herijking van rol, functie en grenzen van het
maatschappelijke ondernemen van Landstede Groep besloten. De doelstelling van
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deze exercitie is om tot een scherp en onderscheidend kader te komen aan de hand
waarvan
concrete
activiteiten
van
maatschappelijk
ondernemen
een
toekomstbestendige plaats kunnen krijgen. Het College van Bestuur heeft er voor
gekozen Landstede Groep uitdrukkelijk als onderwijs groep te positioneren.
Bij de beoordeling van de overige activiteiten zal steeds de vraag worden
beantwoord welke bijdrage deze activiteit heeft in het leren van deelnemers of de
organisatie. Daarmee krijgt het uitgangspunt in ons onderwijs “leren in, aan en van
de praktijk” een centrale rol in de afweging wat de ‘core business’ van Landstede
Groep is. Deze toetssteen zal de eenduidigheid en interne consistentie van het
profiel van Landstede Groep ten goede komen.
2. Holding en/of netwerken: de eerste toetssteen bestaat uit het beantwoorden van de
vraag of een bepaalde activiteit zich goed verhoudt tot het profielkenmerk.
Vervolgens moet de vraag beantwoord worden of Landstede Groep voor een
dergelijke activiteit bestuurlijke verantwoordelijkheid wil dragen.
Het College van Bestuur wil de holding in omvang terug brengen door de nietonderwijsactiviteiten uit de holding te verwijderen. Deze niet-onderwijsactiviteiten
zullen door samenwerking in een netwerk of in netwerken worden gerealiseerd.
Daar zijn de volgende argumenten voor:
 In de eerste plaats brengt het organiseren van activiteiten in netwerken de
spanwijdte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid terug, alsmede de spanwijdte
van de toezichthoudende taken van de Raad van Toezicht en daarmee de
risico’s;
 In de tweede plaats heeft het vanuit de eigen holding organiseren en uitvoeren
van activiteiten niet zelden tot effect dat andere maatschappelijke partijen de
handen van dergelijke activiteiten aftrekken. Het commitment van deze partijen
neemt af omdat men zich op het standpunt stelt dat de activiteiten bij “Landstede
wel goed belegd zijn”. Bovendien heeft het zelf verzorgen van activiteiten een
risico op zelf-legitimatie;
 Het omgaan met belangen en tegenkrachten versterkt in de derde plaats het
maatschappelijk middenveld. Het werkende mechanisme dient dat van de
tegenwerkende kracht (countervailing power) te zijn. Partners in een netwerk
komen immers op voor hun eigen belangen. Het afwegen en overbruggen
daarvan levert een corrigerende werking op. Het moet met andere woorden
‘kunnen schuren’. Dit is de kracht van maatschappelijk ondernemen 3.0.
De kunst zal zijn om in plaats van termen als “Landstede voelt zich verantwoordelijk”,
te denken in termen als “Landstede voelt zich medeverantwoordelijk”.
3. Het College van Bestuur wil de interne “checks and balances” verbeteren. Daarmee
wint het College van Bestuur aan kracht, omdat bij voldoende kritische
tegenwerkende kracht, de besluitvorming voldoende scherp blijft. Om die reden is de
volgende beweging in werking gesteld:
 De uitbreiding van de Raad van Toezicht; waarbij in de open selectieprocedure is
beoordeeld welke specifieke competenties nieuwe leden inbrengen om een
effectieve tegenwerkende kracht te vormen;
 De vertegenwoordiging vanuit de regio is opnieuw georganiseerd;
 De medezeggenschap is opnieuw ingericht om op afzonderlijk stichtingsniveau
de kwaliteit van de medezeggenschap te vergroten.
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4. De Besluitvorming door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht dient
historisch beter te worden gedocumenteerd. Dit voorkomt onduidelijke situaties over
al dan niet genomen besluiten in het verleden. Uit onderzoek blijkt dit in ons land één
van de grootste conflicthaarden te zijn tussen College van Bestuur en Raad van
Toezicht, alsmede binnen het bestuur en de interne toezichthouder zelf. Het College
van Bestuur heeft om die reden in 2013 een Bestuursdienst ingericht.

5.2 Onderzoek naar handelingsdynamiek directie
In opvolging van het traject naar een nieuwe governancestructuur voor Landstede Groep
heeft het College van Bestuur in oktober 2013 een verkenning laten doen naar de
handelingsdynamiek van directeuren van Landstede Groep.
Er is zorg over de cultuur en de organisatie. De organisatie vraagt veel van het
leiderschap van directeuren. Door de groei van de organisatie en de sterke
deelnemersgroei in met name het MBO, bestaat veel druk in de organisatie. De missie,
visie en waarden zijn naar de achtergrond aan het schuiven. De opdracht die voorligt, is
om de koers, de organisatie en het vakmanschap van Landstede Groep weer volop in
de schijnwerpers te krijgen en het energieniveau en de gemeenschapszin terug te
winnen. Dat vraagt om een herijking en samenspel van het College van Bestuur, de
directie en de teams.
Inmiddels is op basis van gesprekken een rapport verschenen dat de richting wijst naar
een waarderend onderzoek naar werkbare praktijken. In 2014 zal deze lijn verder
worden uitgewerkt in nieuw leiderschap en andere wijze van organiseren.
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5.3 Strategie 2010-2015
De strategienota “Samen verder naar 2015” verbindt strategische keuzes - die
voortvloeien uit een omgevingsanalyse - aan de thema’s: Vakmanschap,
Verantwoordelijkheid en Verbinding.
Vakmanschap uitoefenen
Vakmanschap in een veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit en
verantwoordelijkheid om te leren en te communiceren. Reflectie en debat op basis van
onze waarden moeten leiden tot het delen van betekenissen en benaderingswijzen. We
laten medewerkers beseffen dat een andere aanpak nodig is, laten ze de vraag
verkennen en in aanbod vertalen. We laten medewerkers kennis en vaardigheden
verwerven en toerusten om nieuwe leermethodieken toe te passen. We helpen
medewerkers adequaat te reageren op ontwikkelingen, zodat zij ICT mogelijkheden
optimaal gebruiken en zich realiseren dat internet de leerwijze drastisch heeft veranderd.
Verantwoordelijkheid nemen
Verantwoordelijkheid nemen, betekent het belang van het kind/de leerling/de student,
vooropstellen en loyaliteit bieden aan de klant. Het belang van de organisatie of de
samenleving (en overheid) heeft echter invloed op onze keuzes. We laten werksoorten
vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit samen adequaat aanbod
creëren/vormgeven.
Verbindingen leggen
Intern en extern verbindingen leggen gaat vanuit het delen van onze waarden, gevolgd
door de persoonlijke relatie. Globalisering en internationalisering vragen de bereidheid
verder te kijken. We bewaken/versterken de verbinding tussen organisatie, omgeving en
wereld. We behouden/versterken interne verbindingen binnen de veranderende
organisatie en benutten interne en externe relaties.

5.4 Focus 2013 Landstede Groep
Het College van Bestuur heeft in 2013 de focus gelegd bij:

de basis op orde,

het benutten van het totaal,

het vergroten van de professionaliteit.
De basis op orde
De basis op orde hebben, brengt rust. Deelnemers zijn tevreden als ze ervaren dat
zaken kloppen, de organisatie goed loopt en een en ander correct wordt vastgelegd. Als
de belangrijke processen, waar ieder veel mee te maken heeft, zonder problemen
verlopen, geeft dat zelfvertrouwen. Wanneer onderwijs, organisatie, kwaliteit en
financiën aan de basis vast staan, helpt ons dat ook in de verantwoording aan
stakeholders.
De basis op orde hebben gaat over belangrijke kwaliteitsagenda’s, de invoering van
afgesproken werkwijzen en het op orde brengen van de systeemkant van onze
organisatie.
Deze opdracht heeft in teams en bij de directie geleid tot kritische reflectie en
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
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Het benutten van het totaal
Landstede Groep is rijk aan initiatief en biedt allerlei mogelijkheden elkaar nieuwe
ideeën aan te reiken, te inspireren en om zinnige combinaties te maken voor het
verrijken van het onderwijsaanbod aan de deelnemers. Het benutten van werksoorten
en de integratie van VO en MBO in leerroutes voor jonge mensen van 12 tot 18 jaar,
bieden bijzondere mogelijkheden voor deelnemers en medewerkers. Deze opdracht
heeft geleid tot de geleidelijke invoering van leerroutes in alle scholen. Leerlingen
kunnen daardoor in de toekomst in een leerroute aansluiten op werk, HBO en WO.
Vergroot je professionaliteit
Het onderwijs is een dynamische sector. Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen.
Instellingen voor onderwijs zijn een spiegel van de samenleving en daardoor in
constante verandering; zo ook Landstede Groep. De basis op orde en het benutten van
het totaal, vraagt van ons allen een nieuwe professionaliteit die we met elkaar moeten
ontwikkelen. Kenniskringen, uitwisseling en mobiliteit zijn daarvoor ingericht en actief
door medewerkers benut.
Het College van Bestuur heeft gevraagd in alle teamplannen en eenheidsplannen
aandacht te geven aan deze drie agenda’s, waarin de focus op goede resultaten en de
manier om die te bereiken een verbindende factor is. Bij de start van de cursus zijn de
directies daarop bevraagd en de eenheidsplannen besproken.

5.5 Inspectietoezicht
De jaarcijfers over 2011 en de effecten daarvan op de liquiditeit van Landstede
Beroepsonderwijs waren de aanleiding voor de inspectie VO/BVE om in december 2012
een aangepast toezicht voor Landstede Groep in te stellen. Naar aanleiding van de
bevindingen is door het College van Bestuur een verbeterplan geschreven dat zich richt
op de gesignaleerde risico’s:
- de financiële situatie
- de complexiteit en besturing van de organisatie,
- de kwaliteit van het onderwijs en de examens in het MBO,
- de kwaliteit van het onderwijs in het VO,
- het onderzoek naar de bedrijfsgerichte trajecten,
Inmiddels zijn de kerncijfers op orde, is de vereenvoudiging van de organisatie gestart
en is de kwaliteit van het onderwijs op orde. Daarmee zijn in 2013 de belangrijke
bevindingen van de inspectie van een passend vervolg voorzien.
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5.6

Beoordeling Onderwijskwaliteit door de Inspectie VO (Opbrengsten
schooljaar 2012- 2013)

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. Twee keer rood
betekent zwak, de b staat voor basisarrangement. Voor het verschil schoolexamencentraal examen wordt geen beoordeling gegeven, deze moet binnen de marges van 0.5 en + 0.5 blijven.
Opbrengsten
Opbrengstenoordeel TALENTSTAD VT
Rendement onderbouw
Opleiding
ja a rrendement

Van leerjaar 3 naar diploma
zonder zittenblijven
ja a rrendement

bol l etje

3 jr. gem.

Basis

94

3

Kader

87

3

Theoretisch

84

3

3
2,7
1,7

bol l etje

3 jr. gem.

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

Oordeel
inspectie

ja a rgem.
a bs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

6,6

3

-0,23

6,33

3

6,32

3

2,7
3
2

-0,06
0,24
0,33

B
B
Z
Oordeel
inspectie

0,15

0,2

Opbrengstenoordeel TALENTSTAD AA
Rendement onderbouw
Opleiding

ja a rrendement

Van leerjaar 3 naar diploma
zonder zittenblijven
ja a rrendement

bol l etje

3 jr. gem.

Basis

100

5

Kader

89

3

Theoretisch

88

3

3,3
3,3
3

bol l etje

3 jr. gem.

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

ja a rgem.
a bs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

6,41

2

-0,09

6,24

3

6,03

2

3
3,3
2

-0,04
0,39
45

0,27

0,29

B
B

De school ontvangt leerlingen in leerjaar drie van zowel Thomas à Kempis als van het
Agnieten College. Vanwege de verschillende BRIN-nummers staat Talentstad steeds
twee keer genoemd: VT en AA. De opleidingen basis en kader zijn op orde. De
theoretische opleiding is zwak . De resultaten in het schooljaar 2012-2013 laten een
duidelijke verbetering zien. Dat geldt voor alle drie te meten opbrengstindicatoren.
Opbrengstenoordeel AGNIETEN COLLEGE ZWARTSLUIS
Van leerjaar 3 naar diploma
Rendement onderbouw
zonder zittenblijven
Opleiding
ja a rrendement

Basis
Kader
Theoretisch

87
87
87

bol l etje

3 jr. gem.

ja a rrendement

2

2
2
2

100

5

87

3

2
2

bol l etje

3 jr. gem.

4
3

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

ja a rgem.
a bs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

6,76

3
4

0,13

6,44

4

2,7
2,7
3,3

-0,2

6,54

0,01
0,4
0,21

0,09

Oordeel
inspectie

B
B
B

Zichtbaar is dat het Agnieten College Zwartsluis zich verbetert. Het rendement
onderbouw is te laag. Dat heeft alles te maken met de advisering vanuit het
basisonderwijs. Er zij inmiddels nadere afspraken gemaakt over de advisering vanuit het
basisonderwijs.
Opbrengstenoordeel AGNIETEN COLLEGE WEZEP
Van leerjaar 3 naar diploma
Rendement onderbouw
zonder zittenblijven
Opleiding
Theoretisch

ja a rrendement

bol l etje

105

4

3 jr. gem.

ja a rrendement

bol l etje

4

84

3

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

3 jr. gem.

ja a rgem.
a bs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

3,3

6,44

3

4

0,1

0,22

Het Agnieten College Wezep presteert al jaren goed.
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Opbrengstenoordeel AGNIETEN COLLEGE NIEUWLEUSEN
Van leerjaar 3 naar diploma
Rendement onderbouw
zonder zittenblijven
Opleiding
Theoretisch

jaarrendement

bol l etje

103

4

3 jr. gem.

jaarrendement

bol l etje

4,7

76

2

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

3 jr. gem.

jaargem.
abs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

2,3

6,15

2

1,3

0,36

0,57

Oordeel
inspectie

Z

Deze school is door de Inspectie zwak verklaard. Inmiddels is zichtbaar dat vooral op de
beide examenindicatoren duidelijke vooruitgang wordt geboekt.
Opbrengstenoordeel CAROLUS CLUSIUS COLLEGE
Van leerjaar 3 naar diploma
Rendement onderbouw
zonder zittenblijven
Opleiding
jaarrendement

Havo
Vwo

99
99

bol l etje

3 jr. gem.

3

3
3

3

jaarrendement

bol l etje

3 jr. gem.

59

3

54

2

2,7
2,3

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

jaargem.
abs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

6,32

2

-0,1

6,4

2

2,3
2,3

0,1
0,37

0,1

Oordeel
inspectie

W
A

Zowel de havo- als de vwo-opleiding lopen beide risico. De school werkt aan een
verbeterplan.
Opbrengstenoordeel MEANDER COLLEGE
Rendement onderbouw
Opleiding
Havo
Vwo

jaarrendement

100
100

bol l etje

3 jr. gem.

3

4
4

3

Van leerjaar 3 naar diploma
zonder zittenblijven
jaarrendement

bol l etje

3 jr. gem.

59

3

56

3

3,3
3

Gemiddeld cijfer CE relatief

SE - CE

jaargem.
abs ol uut

bol l etje

3 jr. gem.

vers chi l

3 jr. gem.

6,34

2

-0,04

6,47

3

2,3
3

0,15
0,43

0,22

Oordeel
inspectie

Behalve op het CE scoort de school goed.
Interne kwaliteitszorg
De beleidsadviseur kwaliteit voor het VO heeft, met de taakhouders kwaliteit in de
scholen een systeem opgezet, waarbij voortdurend verschillende indicatoren worden
gevolgd. Dat beperkt zich niet alleen tot de opbrengstindicatoren die de Inspectie
hanteert, maar gaat in meer detail in op deze gegevens. Ook wordt hard gewerkt aan
het vergroten van de verbinding tussen team-/sector-/schoolplannen en de conclusies uit
de metingen van de indicatoren.
Hiervoor zijn per school taakhouders actief in nauw contact met de directies.
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Agnieten College: tevredenheidsonderzoeken (LAKS 2012)
In 2012 is de LAKS enquête onder leerlingen afgenomen. Vier indicatoren voor
tevredenheid leveren een beeld op.

Domeinen VVV Agnieten
Nieuwleusen '12
BM

Agnieten Nieuwleusen
6,3
6,4

Info & communicatie

6,9
7,6

Leerlingenzorg

6,1
6,4

Onderwijsproces
Schoolklimaat

7,1
7,6

Totaal

6,6
7,0

Domeinen VVV Meander '12
BM
Info & communicatie
Leerlingenzorg
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Totaal

Meander
6,3
6,9
6,9
7,8
6,1
6,5
7,1
7,7
6,6
7,2

Zowel de vestiging Nieuwleusen als het Meander College scoren ver boven het landelijk
gemiddelde cijfer. De leerlingenzorg is uitstekend.

Jaarverslag 2013 Stichting Agnieten College/De Boog

Pagina: 16

Domeinen VVV Carolus
Clusius '12
BM

Carolus Clusius
6,3
6,3

Info & communicatie

6,9
6,7

Leerlingenzorg

6,1
6,3

Onderwijsproces

7,1
7,6

Schoolklimaat

6,6
6,7

Totaal

Domeinen VVV Agnieten
Wezep '12
BM
Info & communicatie
Leerlingenzorg
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Totaal

Agnieten Wezep
6,3
6,7
6,9
7,2
6,1
6,3
7,1
7,7
6,6
7,0

Het Carolus Clusius College en de vestiging Wezep laten goede resultaten zien, waarbij
vooral het positieve schoolklimaat opvalt.
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Domeinen VVV Agnieten
Zwartsluis '12
BM

Agnieten Zwartsluis

Info & communicatie
Leerlingenzorg
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Totaal

6,3
6,3
6,9
7,0
6,1
6,0
7,1
7,3
6,6
6,7

De vestiging Zwartsluis geeft over de verschillende domeinen een evenwichtig beeld.
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5.7 Onderwijsbeleid
Meander College Zwolle (cultuurschool) en Agnieten College Nieuwleusen
(persoonlijke school)
Het Meander College Zwolle vormt een cluster met het Agnieten College Nieuwleusen.
Samen streven we ernaar om de doorlopende leerlijn van onderbouw Agnieten College
naar bovenbouw Meander College zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Het Meander College is een school voor vmbo TL, havo en atheneum
Het Agnieten College Nieuwleusen is een school voor vmbo (onderbouw bb, kb en tl
totaal en lwoo), havo (tot en met klas 3) en atheneum.
Markt
 Het Meander College is dit schooljaar gestart met 921 leerlingen. De bovenbouw
kende een voldoende toename.
 De komende jaren zullen we ons actief moeten inzetten om een terugloop van
leerlingenaantallen te voorkomen. De instroom in de onderbouw lag iets onder de
verwachting. Deze instroom willen we door extra inspanningen vergroten. Onze
ambitie is om door te groeien naar 1000 leerlingen.
Externe oriëntatie
 Het Meander College profileert zich in Zwolle en omgeving als cultuurschool. We
dragen het ‘keurmerk’ cultuurprofielschool. Als invulling van dit profiel zullen we ons
profileren met de slogan: Podium voor jouw Talent.
 Het Agnieten College Nieuwleusen profileert zich als persoonlijke school.
 We willen aansluiten bij een aantal landelijke speerpunten:
o Opbrengstgericht werken,
o Kernvakken: Nederlands, wiskunde en Engels,
o Excellentie/ hoogbegaafdheid,
o Omgaan met verschillen,
o HRM en professionalisering.
 We zoeken de samenwerking met de Dienst CMS om de kwaliteiten van de school
in al haar facetten in kaart te brengen, die te expliciteren daar waar we dat van
belang achten en te ontwikkelen daar waar dat nodig is. Aandachtspunten: in -en
externe pr op elkaar afstemmen, ons profiel versterken en breed gedragen laten zijn
van ambassadeurschap van alle medewerkers.
 We zoeken de samenwerking met andere Zwolse scholen die tot Landstede Groep
behoren, eigen en elkaars positie respecteren en versterken.
 Focus op Stadshagen.
 De relatie met het primair onderwijs krijgt onze aandacht.
 De positieve trend bij de instroom bovenbouw voortzetten door extra aandacht voor
voorlichting en aanbod.
 Aandacht voor verbinding met de wijk, de stad en de regio.
Agnieten College Nieuwleusen
Het Agnieten College Nieuwleusen kenmerkt zich door: zorg voor elkaar, actief, sportief,
gezellig en kleinschalig. Het profileert zich als persoonlijke school.
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Markt
 Het is de enige VO-locatie in de gemeente Dalfsen. De leerlingen komen uit de kern
Nieuwleusen en uit het buitengebied. Leerlingen uit groep 8 kiezen niet automatisch
voor de locatie Nieuwleusen; we ondervinden veel concurrentie van Zwolse en
regionale vo-scholen.
Eigentijds onderwijs
 De directie wil de digitale didactiek in het onderwijs stimuleren, en streeft er naar om
in ieder lokaal de technische voorzieningen te hebben om draadloos te kunnen
projecteren op whiteboards. Scholing en de inzet van iCoaches helpen de docenten
hierbij.
 Het komend schooljaar zet de school de ontwikkeling door die dit jaar is ingezet;
leerlingen en medewerkers hun eigen device laten aanschaffen ten behoeve van de
digitale didactiek.
 Het Meander College doet mee aan de afspraken die zijn gemaakt over het rekenen taalbeleid binnen het voortgezet onderwijs van Landstede Groep. Het zorgplan
geeft aan hoe het Meander College omgaat met passend onderwijs. We zetten in op
verdere professionalisering van de leerlingenzorg, in samenwerking met het PDC
Landstede, maatschappelijk werk en andere externe partners.
Kwaliteit van de organisatie
 De directie beschrijft taken en verantwoordelijkheden en geeft deze weer in een
organogram.
 De gesprekkencyclus wordt voortgezet. De tweede ronde gesprekken wordt dit jaar
gevoerd, waarbij in de gesprekken met het OP nadrukkelijk de aandacht gevestigd
zal zijn op het didactisch handelen. Deze gesprekken worden dan ook voorafgegaan
door lesbezoeken.
 Bestaand en nieuw beleid wordt structureel ingevoerd en getoetst volgens PDCA
cyclus. Streven naar integrale beleidsvoering. Ontwikkeling van integraal
management en een integraal (middellange termijn) beleidsplan. Aandachtspunten:
realiseren van procesbeschrijvingen van primaire processen, in gang zetten van
integraal personeelsbeleid.
 We participeren in Kwaliteitscholen.nl. Dit instrument helpt ons om onze
klanttevredenheid te toetsten en te benchmarken en zodoende een steviger en
breder systeem van kwaliteitszorg te ontwikkelen.

Talentstad en Agnieten College Zwartsluis
Waar zetten we op in voor 2012-2015
Vanuit onze ambitie, de huidige stand van zaken en het concept TalentStad is een koers
uit te zetten die we de komende jaren willen volgen. Die koers hebben wij vertaald in
een aantal ambities. De ambities zijn een vertaling van o.a. het meerjarige perspectief uit
de strategienota van het college van bestuur van Landstede Groep, de landelijke
onderwijskundige ontwikkelingen, uitkomsten van inspectiebezoeken en het
bestuursakkoord 2012 van de VO-Raad.
De ambities zijn geldend voor de gehele onderwijskundige eenheid. De ambities zijn
nader geconcretiseerd in streefdoelen. De hieruit voortvloeiende activiteiten kunnen per
locatie c.q. team verschillen.
1.
2.

De docent is cruciaal voor goed onderwijs; investeren in professionaliteit.
Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed
gevormd.
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3.
4.
5.

Excellentie bevorderen: het begeleiden van leerlingen naar persoonlijk excelleren
vanuit het concept TalentStad.
Docenten signaleren verschillen tussen leerlingen en gaan hier op een adequate
wijze mee om.
Opbrengstgericht werken; binnen onze eenheid werken wij systematisch aan het
maximaliseren van prestaties van leerlingen.

Ad. 1) De docent is cruciaal voor goed onderwijs. Investeren in professionaliteit.
Ambitie
Alle docenten en schoolleiders voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en
werken systematisch aan hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering).
Streefdoelen 2015
o voor alle docenten beschikken wij over bekwaamheidsdossiers;
o alle docenten hebben minimaal 1 maal per jaar een formeel gesprek met hun direct
leidinggevende;
o alle docenten worden minimaal 1x per jaar voorafgaand aan hun
functioneringsgesprek bezocht in een van hun lessen;
o 100% van de docenten die on(der)bevoegd zijn, is gestart met een opleiding om hun
bevoegdheid te behalen;
o 80% van de beginnende docenten binnen onze eenheid is tevreden over de
begeleiding;
o 50% van onze docenten is geregistreerd en onderhouden hun bekwaamheden
systematisch;
o van de schoolleiders voldoet 80% aan de geldende bekwaamheidseisen en
onderhoudt zijn bekwaamheden systematisch;
o 75% van onze lessen wordt voor dat vak door bevoegde docenten gegeven;
o alle docenten zijn voldoende digitaal vaardig om smartboards, laptops, elo’s, en
dergelijke ten dienste te stellen aan hun lessen;
o alle docenten geven les volgens het protocol “de effectieve les”.
Toelichting
Het belang om gemotiveerde docenten in het onderwijs te hebben is groot. Onderzoek
toont aan dat hoe gemotiveerder docenten zijn hun werk te doen, hoe beter leerlingen
presteren en dus een goede basis voor hun toekomst ontwikkelen (Bakker, 2005).
Binnen onze eenheid vinden wij het van belang om niet alleen het leren van de leerling
centraal te stellen maar ook het leren van al onze medewerkers. Het uitoefenen van
vakmanschap.
Vakmanschap betekent voor onze medewerkers: liefde voor het vak, gedrevenheid en
klantgerichtheid. Met vakmanschap moet je kunnen inspelen op wat de samenleving
vraagt. De maatschappij verandert. Traditionele verbanden vervagen, individualisering
en digitalisering komen daarvoor in de plaats. Voor onze docenten betekent dit: bereid
zijn anders te communiceren en in de digitale leefwereld van onze leerlingen te stappen,
deze leren te begrijpen en een nieuw type vakmanschap te ontwikkelen dat daarbij
aansluit. De afgelopen jaren hebben wij hier binnen onze eenheid al een goede start
mee gemaakt.
Wat gaan we doen
o
teamgericht werken;
o
talentvol personeelsbeleid; gesprekkencyclus, lesbezoeken, pop’s, functiemix;
o
professionalisering.
Ad.2) Leerlingen behalen goede prestaties op kernvakken en worden breed gevormd.
Streefdoelen 2015
o
gemiddelde eindexamencijfers Nederlands, Engels en Wiskunde 0,2 hoger dan
het landelijk gemiddelde in 2011;

Jaarverslag 2013 Stichting Agnieten College/De Boog

Pagina: 21

o
o

alle locaties hebben een taal- en rekenbeleidsplan;
er wordt op de locaties actief beleid gevoerd teneinde het niveau van taal en
rekenen aantoonbaar te verbeteren;
o
LOB is de rode draad in het programma voor al onze leerlingen;
o
35% van onze leerlingen kiest voor techniek.
Toelichting
Goede prestaties op en dus beheersing van de doorstroomrelevante kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen zijn essentieel voor doorstroom naar
vervolgonderwijs en succes op de arbeidsmarkt van onze leerlingen. Ook is het van
belang dat voldoende leerlingen kiezen voor opleidingen waar de arbeidsmarkt om
vraagt, in het bijzonder op het gebied van bèta en techniek. Leerlingen kiezen zelf het
profiel of de sector die het meest aansluit bij hun talenten en interesses. Als school zien
wij het als onze taak om leerlingen te begeleiden bij die keuze, onder andere door goede
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) aan te bieden.
Beheersing van de doorstroomrelevante kernvakken is ook cruciaal voor de waarde van
het VO-diploma. De basis moet op orde zijn en tegelijkertijd hebben wij als voortgezet
onderwijs vanzelfsprekend een bredere vormende opdracht. Goede prestaties op de
kernvakken en bredere vorming versterken elkaar. De vorming van de leerling als
burger.
Wat gaan we doen
Binnen de locaties spreken wij af dat we een actief taal- en rekenbeleid voeren.
Concreet houdt dit in dat we op verschillende momenten toetsen afnemen. In ieder geval
wordt er een nulmeting gedaan. De doorlopende leerlijn naar het MBO wordt een van de
pijlers waarop de onderwijsontwikkeling op de locaties wordt vormgegeven. Loopbaan
oriëntatie en begeleiding is hierbij zeer belangrijk. De mentor heeft hierin een belangrijke
rol en geeft vorm en inhoud aan het persoonlijk ontwikkelplan van een leerling.
Ad. 3) Excellentie bevorderen: het begeleiden van leerlingen naar persoonlijk excelleren
vanuit het concept TalentStad
Ambitie:
Alle leerlingen binnen onze eenheid krijgen de gelegenheid om zich te oriënteren, hun
talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen. Op alle locaties binnen de eenheid is het
pedagogisch didactisch model van het concept TalentStad zichtbaar.
Streefdoelen 2015
o
evaluatie en bijstelling van het concept TalentStad binnen de eigen eenheid;
o
evaluatie van het huidige onderwijsaanbod in de stad en regio met de
paletscholen;
o
op iedere locatie binnen de eenheid is het concept TalentStad vertaald naar
concrete verschijningsvormen;
o
LOB is de rode draad in het programma voor al onze leerlingen;
o
30% van de VMBO leerlingen beschikt over een IOP, 100% van de PRO
leerlingen;
o
er is een duidelijke koppeling tussen het beroepsgerichte programma en de avovakken;
o
vanuit iedere sector binnen de basisberoepsgerichte leerweg en
kaderberoepsgerichte leerweg is er een doorlopende leerlijn ontwikkeld met
minimaal MBO-2.
o
een theoretische leerweg die past binnen het concept Talentstad.
Toelichting
TalentStad streeft ernaar om midden in de maatschappij te staan. Zowel voor de wijze
waarop onderwijs wordt gegeven als de manier waarop we ons willen verantwoorden.
TalentStad is een school met een herkenbaar profiel waar leerlingen, ouders en
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medewerkers met plezier verblijven. Maar waar medewerkers, leerlingen en ouders ook
de waarden van de school benoemen, waardoor de omgeving de waarden herkent.
Ook wil TalentStad een bijdrage leveren aan de maatschappij door activiteiten met een
maatschappelijke betekenis te ondernemen. In praktische zin door het opbouwen van
een langdurige relatie met bedrijven en instellingen. In morele zin door het organiseren
van activiteiten in relatie tot goede doelen en door het aanbieden van maatschappelijke
stage.
Voor de organisatie van het onderwijs betekent dit:
o
dat je passie ten aanzien van inhoud moet organiseren;
o
dat het gehele schoolgebouw ‘talent en passie’ moet uitstralen;
o
dat docenten en onderwijsassistenten in staat moeten zijn om aan te sluiten op
de pedagogische en didactische vraag van jongeren;
o
een balans zoeken tussen aansluiten op programma en begeleiding;
o
onderwijs verzorgen in samenwerking met de betreffende branche;
o
er naast de leer- en werkplekken binnen school er ook leer- en werkplekken zijn
op het leerbedrijf (voorziening van onderwijs en branche), het MBO en bedrijven
en instellingen.
Wat gaan wij doen
We kiezen ervoor om het concept TalentStad af te stemmen op de maatschappelijke
ontwikkelingen. Samen met de geformuleerde uitgangspunten betekent dit dat we het
huidige programma-aanbod nog meer willen afstemmen op de talentontwikkeling van
onze leerlingen. Wij zien het als onze taak om leerlingen bewust te maken van hun
talenten. We willen het onderwijs meer organiseren vanuit de passie die jongeren
hebben ten aanzien van ‘leren en werken’. Het bieden van een podium (onze leerlingen
echt centraal stellen). In alle teams binnen onze eenheid wordt de dialoog gestart over
het excelleren van onze leerlingen. Daarnaast zal de inhoudelijke ontwikkeling van onze
programma’s hierop afgestemd dienen te worden en moeten doorlopen in het MBO.
Continuering van actief cultuurbeleid.
Ad. 4) Docenten signaleren verschillen tussen leerlingen en gaan hier op een adequate
wijze mee om.
Streefdoelen 2015
o
voor alle leerlingen wordt een passend traject aangeboden (30% van de VMBO
leerlingen beschikt over een IOP, 100% van de PRO leerlingen);
o
alle docenten werken vanuit eenzelfde pedagogische visie op leren en
ontwikkelen;
o
alle docenten zijn mentor van een groep leerlingen, de rol van mentor is
essentieel in het bieden van onderwijs op maat;
o
het onderwijs wordt in 100% van de lessen gedifferentieerd aangeboden zowel
naar niveau, tempo als werkvorm (protocol de effectieve les);
o
alle locaties hebben een samenwerkingsvorm met ouders ingericht anders dan
de ouderraad;
o
alle locaties hebben een LOB-plan;
o
alle locaties hebben de samenwerking met het MBO verder ingericht en er zijn
zichtbare en aantoonbaar succesvolle doorlopende leerlijnen VO-MBO.
Toelichting
Als school staan wij voor de opgave onderwijs te geven waar alle leerlingen van kunnen
profiteren: leerlingen die een vlotte ontwikkeling doormaken, leerlingen die extra
aandacht behoeven, leerlingen die het Nederlands als tweede taal leren en leerlingen uit
gezinnen die een sociale en economische achterstand hebben. Docenten worden
voortdurend uitgedaagd om onderwijs te geven dat aansluit bij het tempo en de
leerbehoeften van hun leerlingen. Zowel wat de vorm betreft, als de inhoud en de timing.
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Ze zullen dus altijd rekening moeten houden met de verschillen tussen hun leerlingen.
Dit vergt een flexibele organisatie van het onderwijs.
Omgaan met verschillen doet een sterk beroep op het vakmanschap van docenten: hun
pedagogisch-didactische bekwaamheid, hun vaardigheid in het organiseren van het
onderwijsleerproces en hun bekwaamheid om kritisch en creatief over hun werk na te
denken. De afgelopen jaren hebben wij hier binnen de eenheid al op geanticipeerd. De
landelijke ontwikkeling ten aanzien van Passend Onderwijs nopen ons om ons hier
verder op te ontwikkelen teneinde leerlingen onderwijs te bieden waar zij hun talenten
kunnen ontwikkelen.
Wat gaan wij doen
De mentor is de spil in de relatie met onze leerlingen. Binnen de teams wordt gekeken
naar de optimale invulling van de rol van mentor. Ieder team heeft de beschikking over
een zorgcoördinator die desgewenst de mentor kan ondersteunen. Voor bepaalde
leerlingen wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld in samenspraak met ouders en
leerlingen. LOB is ingebed in ons onderwijs en als rode draad zichtbaar in de dingen die
wij doen. Per locatie is er een LOB-plan opgesteld.
Binnen onze eenheid zien wij ouders als partners. Wij willen ouderbetrokkenheid
stimuleren. Die keuze wordt ingegeven door een aantal overwegingen. Zowel ouders als
school zijn nauw betrokken bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen. Ze hebben
een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis. Door de koppeling aan dat
gezamenlijk belang wordt duidelijk dat partnerschap geen doel op zich is. Op al onze
locaties wordt nagedacht over een vorm waarbij de ouderbetrokkenheid vergroot kan
worden passend binnen het concept TalentStad.
Ad. 5) Opbrengstgericht werken
Streefdoelen 2015
o
alle docenten werken aantoonbaar opbrengstgericht;
o
iedere vakgroep heeft een vakgroepplan en voert op regelmatige basis
kwaliteitsgesprekken met de schoolleiding;
o
de examenresultaten van alle vakken liggen ten opzichte van het landelijk
gemiddelde aantoonbaar hoger dan in 2012;
o
het verschil tussen CE en SE ligt op max 0,3;
o
het is gemeengoed onder onze docenten om elkaars opbrengsten te bespreken
ten einde de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.
Toelichting
Kwaliteitszorg is het planmatig handelen met als doel de kwaliteit van het
onderwijsleerproces te verbeteren. Door middel van planmatig te handelen willen we van
activiteitgericht onderwijs naar opbrengstgericht onderwijs. De afgelopen jaren is binnen
de eenheid de cyclus van kwaliteitszorg zorgvuldig ingezet en uitgevoerd. Verschillende
instrumenten zijn hiervoor ontwikkeld en reeds in de uitvoering gebruikt. De opbrengsten
hiervan lagen veelal op het niveau van de locatie. De aankomende jaren wordt deze
werkwijze gecontinueerd en tot op docentniveau nader uitgewerkt.
Wat gaan wij doen
De vakgroep en het team vormen het platform om kwaliteitszorg als instrument verder uit
te zetten. Hierbij is een aantal speerpunten geformuleerd om tot succeservaring binnen
de teams en vakgroepen te komen. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot
eigenaarschap te komen.
De speerpunten zijn:
o
het opstellen van een teamplan;
o
de toets- , overgangs- en examenresultaten;
o
het opstellen van een vakgroepplan;
o
het opstellen van les- en jaarplanners:
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o

verankering: per vakgroep wordt als eerste stap tenminste één item per jaar
benoemd uit de leerstof waarvan wordt omschreven hoe dat didactisch zo uit te
leggen dat het “voorgoed” bij de leerling is verankerd.
Een van de instrumenten om de voorgang te bewaken wordt het kwaliteitsgesprek met
de vakgroep. Dit gesprek vindt tweemaal per jaar plaats waarbij de vakgroepleden, de
kwaliteitszorgmedewerker en de teamleiding aanwezig zijn.

Carolus Clusius College (CCC) en Agnieten College Wezep
1. Onderwijs
Het CCC kenmerkt zich door een prettig schoolklimaat en een goede omgang tussen
leerlingen en docenten. De meeste lessen verlopen ontspannen en rustig en er is relatief
weinig sprake van ordeproblemen. Vanuit deze solide basis werken we aan een cultuur
van opbrengstgericht werken, gericht op optimalisatie van de leerresultaten van alle
leerlingen, waarin een cruciale rol is weggelegd voor de docent.
Kwaliteit op 1
Voor de komende jaren staat het primair proces centraal waarbij het uitgangspunt is dat
de basiskwaliteit op orde moet zijn. Onze docenten beheersen over het algemeen de
basisvaardigheden. Dat betekent dat er sprake is van een duidelijke en begrijpelijke
uitleg, dat er een taakgerichte sfeer heerst en dat leerlingen actief worden betrokken bij
de les. Uit landelijke gegevens (o.a. Onderwijsverslag 2011-2012) blijkt dat ongeveer
een derde van de docenten tijdens de les ook complexere vaardigheden toont. Het gaat
hier vooral om adequaat omgaan met verschillen tussen leerlingen en het afstemmen op
verschillen tussen leerlingen. De kwaliteitsmeting door de Inspectie (juni 2012) laat zien
dat we op het CCC niet van het landelijke beeld afwijken. Er valt dus nog veel te winnen.
Studiedagen en overige scholingsmogelijkheden zijn er op gericht docenten
mogelijkheden te bieden hun pedagogisch-didactisch handelen te versterken.
In de notitie ‘Kwaliteitszorg CCC 2013-2015’ (bijlage) heeft de directie haar visie op
kwaliteit en de borging daarvan verder uitgewerkt.
In de uitvoering van het kwaliteitsbeleid heeft het LMT voor de komende cursus een
viertal speerpunten geïdentificeerd:

het pedagogisch-didactisch handelen

ELO-gebruik

versterking van het mentoraat (zie § 4.2)

toetsbeleid
Er is hierbij gekozen voor continuïteit; drie van de vier speerpunten waren expliciet
onderdeel van het beleidsplan 2012-2013.
Pedagogisch-didactisch handelen
In de teams leren we van en aan elkaar, vooral door intervisie en wederzijdse
lesbezoeken.
Voorafgaand aan functioneringsgesprekken vindt er ook lesbezoek plaats door de
leidinggevende. Daarbij maken we gebruik van een kijkwijzer die is ontwikkeld door
professor Wim van der Grift (RUG). Het LMT is inmiddels geschoold in het gebruik
hiervan. Daar waar het wenselijk is het didactisch repertoire te verbreden of te verdiepen
zorgt het LMT voor een adequaat scholingsaanbod.
ELO gebruik
De digitale leermiddelen worden ontsloten via de ELO, dit betreft studiewijzers, digitaal
lesmateriaal, overige bronnen, extra oefeningen, etc. Elke leerling moet via de ELO
ongeacht tijd of plaats verder kunnen werken. Binnen de secties vindt hierover
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afstemming plaats. Iedere vakdocent wordt geacht vaardig te zijn in het gebruik van de
ELO. Er bestaat de mogelijkheid hiervoor een interne training te volgen.
Toetsbeleid
De kwaliteit van het primaire proces is direct verbonden met toetsbeleid. Dit onderwerp
staat al enige tijd op de agenda, het programma van toetsing (PTO) in de onderbouw is
een eerste uitwerking.
Om de kwaliteit van de toetsing te borgen is in 2012 het RTTI-model (zie rtti.nl of
www.docentplus.nl) geïntroduceerd. Een zestal collega’s heeft in het vorige schooljaar
de masterclasses gevolgd en zullen anderen hierin ondersteunen, bij voorkeur in
sectieverband.

Naast inhoud, niveau en samenstelling van de toets, is het ook van belang dat we een
antwoord formuleren op de vraag hoe de toetsing onderdeel is van het leerproces van
de leerlingen. In de loop van deze cursus stellen we het toets-beleidsplan vast.
Opbrengstgericht werken
Opbrengst gericht werken (zie bijlage ‘Actieplan beter onderwijs’) betekent

duidelijke doelen stellen

zorgen dat leraren weten wat ze hun leerlingen moeten leren

het onderwijs afstemmen op wat leerlingen nodig hebben om te presteren

problemen van leerlingen analyseren die de doelen niet halen

problemen verhelpen door een goede leerlingenzorg

jaarlijks nagaan hoe groepen leerlingen en de school als geheel presteren

snel verbeteren als prestaties tegenvallen
Met ingang van 2013-2014 is er in het primair onderwijs sprake van een verplichte
eindtoets inclusief een schooladvies. Vervolgens worden in het voortgezet onderwijs het
gebruik van een leerlingvolgsysteem en een tussentijdse toets (voor de
doorstroomvakken) aan het eind van de onderbouw verplicht. De leervorderingen van
leerlingen worden systematisch en periodiek bijgehouden en met behulp van de toets
kan worden vastgesteld wat de leerwinst (toegevoegde waarde) van het VO is geweest.
De eindmeting is uiteindelijk het CE.
Opbrengstgericht werken betekent dat we op het CCC systematisch en planmatig het
primaire proces evalueren. Daarbij is de focus niet meer uitsluitend gericht op CE- en
SE-cijfers, maar op alle niveaus worden toetsresultaten tegen het licht gehouden. Het
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LMT analyseert ook de resultaten per jaarlaag; resultaten van toetsing worden
meegenomen in sectiegesprekken en functioneringsgesprekken.
Ook de doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw behoeft aandacht. Binnen
de secties zijn de gesprekken gaande over een beredeneerde en sluitende opbouw. Dit
onderwerp staat prominent op de agenda bij de sectiegesprekken.
Prestatiebox
Eind 2011 werd door de VO raad en de minister een bestuursakkoord (bijlage) getekend
waar de ambities van de sector en de beleidsdoelstellingen van de minister zoveel
mogelijk bij elkaar zijn gebracht. Schoolbesturen ontvangen in de periode 2012-2015
extra middelen die via een Prestatiebox worden toegekend. In het beleidsplan 20122013 werden de streefdoelen van het akkoord vermeld alsmede de wijze waarop in het
CCC de extra middelen worden aangewend.
In het najaar van 2012 heeft het CCC zich aangemeld voor het programma School aan
Zet (zie www.schoolaanzet.nl). School aanzet stelt experts beschikbaar, waarmee wij
gedurende de driejarige samenwerking vier gesprekken voeren. Zij zijn als het ware
“critical friends” die meedenken over de doelen die we hebben gesteld en over de
activiteiten die we ondernemen om deze te halen. Het ambitiegesprek vond plaats in
september 2012 en het verdiepingsgesprek in april 2014. Hierin is het thema benoemd
waar we mee aan de slag willen: omgaan met verschillen. De volgende stap is deelname
aan intervisiebijeenkomsten met scholen die hetzelfde thema hebben gekozen. Medio
2014 volgt een verdiepingsgesprek over de voortgang.
De middelen voor professionalisering in de Prestatiebox zijn in 2013 verhoogd met 18
miljoen euro. Daarna komt het bedrag per leerling uit op 146 euro en hier bovenop nog
een bedrag van 100 euro voor elke leerling in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het
vwo.
Aanleiding voor de verhoging is de afspraak uit het Begrotingsakkoord 2013 om een
extra financiële impuls te geven aan de professionalisering van schoolleiders, met name
op het gebied van deskundigheidsontwikkeling en leiderschapsversterking. In dit kader
start de directie van het CCC in het najaar met een leergang bij de VO-academie.
Leermiddelenbeleid
Voor de meeste vakken geldt dat men in de leerjaren 1, 2, 4 en 5 gebruik maakt van het
abonnementsmodel van uitgever Noordhoff. Landstedebreed ontstaan kenniskringen. In
breder verband kunnen daar aan de orde komen: kwaliteit en uitwisseling van toetsen,
arrangeren van digitaal lesmateriaal en (digitale) vakdidactiek.
Digitalisering
Uit de leerlingen enquêtes komt naar voren dat digitale hulpmiddelen weinig worden
ingezet. Van elke docent wordt verwacht dat men het Smartboard didactisch
verantwoord weet in te zetten. Jaarlijks worden verschillende interne cursussen
aangeboden.
Met ingang van dit schooljaar wordt in 1-vmbo en geheel leerjaar 4 laptopwijs ingevoerd.
De betreffende teams hebben zich hierop in het afgelopen schooljaar voorbereid.
Wereldschool
De status van ELOS-school stelt eisen aan het curriculum. Deze zijn uitgewerkt in
versterkt taalonderwijs en de wereldvakken/interstudies. De uitwerking van de leerlijn
Europese Internationale Oriëntatie (EIO) is een speerpunt. Hier is sprake van een
zekere urgentie omdat in 2014 een visitatie zal plaatsvinden.
In het najaar van 2013 gaat een nieuw belangwekkend project van start in de vorm van
een structureel uitwisselingsprogramma met een Chinese school. In november gaan 20
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leerlingen naar China, het tegenbezoek vindt plaats kort na het Chinese nieuwjaar in
februari. Het centrale thema is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Binnen dit thema worden natuur, techniek, economie en cultuur met elkaar verbonden.
We zoeken de verbinding met Windesheim (Doing business with China) om een
duurzaam onderwijsconcept te ontwikkelen voor de bovenbouw van het vwo, die
daarmee een krachtig internationaal profiel krijgt.
Internationaal Gymnasium Orfeo
Onder de naam Orfeo werkt het CCC aan de totstandkoming van een tweetalig
internationaal gymnasium. Het is onze ambitie twee uitstroomvarianten aan te bieden:
het klassieke gymnasium en het International Baccelaureat Diplome Programme (IB). In
de uitwerking van het concept hebben we te maken met ingewikkelde regelgeving en is
er overleg nodig met het Ministerie en diverse instanties. Na de start op kleine schaal in
2012, is het de verwachting dat Orfeo als tweetalig gymnasium binnen enkele jaren zal
uitgroeien tot een sterke onderwijspoot van het CCC.
Atheneumklas
Onder de naam Ipad-klas is vorig jaar een pilot gestart voor een nieuw concept waarbij
onderzoeken, ontdekken en ondernemen kernbegrippen zijn. Het concept is uitgewerkt
in de notitie ‘De Atheneumklas, pilot 2012-2013’, inmiddels is er een vervolgnotitie nu
het project de eerste twee leerjaren van atheneum beslaat.
De leerroutes
Op basis van de strategienota 2010-2015 hebben de directies van Landstede VO
afspraken gemaakt over de inrichting van het onderwijs. Dit heeft geleid tot een
startnotitie (bijlage) waarin de contouren van drie leerroutes zijn geschetst: de vakroute,
de collegeroute en de academische route. De vakroute is bedoeld voor de leerlingen van
VMBO basis-kader. Het CCC zal de collegeroute en de academische route aanbieden.
Een belangrijke doelstelling is een betere aansluiting op het vervolgonderwijs,
loopbaanleren is dan ook in alle leerroutes een prominent thema.
De academische route bestaat uit Gymnasium en Atheneum. Ons vlaggenschip is het
internationaal Gymnasium Orfeo, maar dankzij de nieuwste ontwikkelingen in onder- en
bovenbouw wordt ook het Atheneum steviger gepositioneerd.
Voor TL- en Havoleerlingen wordt de collegeroute ontwikkeld, deze bereidt de leerlingen
voor op het HBO. Een interessante ontwikkeling omdat op het CCC al langere tijd de
behoefte bestaat de havoleerlingen een onderwijsconcept aan te bieden dat bij de
specifieke doelgroep past, hen op de juiste manier uitdaagt en hen beter voorbereidt op
de vervolgstudie. In combinatie met het MBO zijn er vier routes die naar het HBO leiden.
Er liggen kansen deze leerroute te verrijken met modules en expertise uit MBO en HBO.
Op deze wijze ontwikkelen we een geïntegreerde leerlijn binnen TL, HAVO en MBO4
Kort na aanvang van de cursus gaan twee werkgroepen aan de slag met de lokale
uitwerking van genoemde leerroutes binnen de aangegeven kaders. Beide werkgroepen
zijn vertegenwoordigd in een bovenschoolse programmaraad, waarmee de verbinding
met het geheel wordt geborgd.
2. Zorg
Het CCC kent een zorgzaam klimaat waarin leerlingen gezien worden. De spil in de
leerlingenzorg is de mentor. De afgelopen jaren is er een steeds groter beroep gedaan
op de mentoren. Met het passend onderwijs in het verschiet zal er weer sprake zijn van
nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een heroriëntatie op de rol van de mentor.
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Versterking van het mentoraat
Sinds schooljaar 2012-2013 is er sprake van versterking van het mentoraat. In de
onderbouw is de urenvergoeding voor de mentor vervangen door mentorlessen met
opslag in het rooster. Hierbij wordt de omslag naar geïntegreerde leerlingbegeleiding
gemaakt. Dit betekent dat alle aspecten van begeleiding in hun onderlinge samenhang
een plek krijgen: instroom en plaatsing, sociaal-emotionele begeleiding, leren leren,
leren kiezen en remediale hulp. Het onderdeel ‘leren kiezen’ werd in het verleden geheel
ingevuld door de decanen. Ook hierbij krijgt de mentor een meer prominente rol.
Passend onderwijs
Besturen van VO-scholen in Nederland zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband.
Door de invoering van passend onderwijs worden in Zwolle de activiteiten van het
samenwerkingsverband anders georganiseerd. De zorg aan leerlingen zal op termijn
meer in de scholen plaatsvinden en minder in het OPDC (Het Lumeijn). Met het
verleggen van de activiteit, verschuift ook het budget en het personeel. Daardoor
kunnen medewerkers die in dienst zijn van de samenwerkingsverbanden op termijn een
dienstverband krijgen binnen Landstede en de andere onderwijsstichtingen. De
medewerkers van het samenwerkingsverband hebben een werkgelegenheidsgarantie
die wordt gedekt door de afzonderlijke besturen. Voor 2013 is bepaald dat deze
overdracht van personeel alleen zal plaatsvinden met een dekkend budget. Daarmee
zijn er geen directe gevolgen voor de werkgelegenheid door de invoering van passend
onderwijs binnen onze scholengroep.
In de aanloop naar de invoering van passend onderwijs zijn in 2014 studiemiddagen
over leerlingenzorg belegd.
Huiswerkbegeleiding
Het Carolus Clusius College biedt voor alle niveaus coaching aan bij de aanpak van het
huiswerk. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vakgerichte ondersteuning en
examentraining. Hierin wordt samengewerkt met instituut Joan Cele en met Lyceo.
3. Maatschappelijke stages
Alle leerlingen nemen tijdens hun schoolloopbaan in het derde of vierde leerjaar deel
aan een maatschappelijke stage. In het kader van deze stage zijn de leerlingen
minimaal 20 uur actief op sociaal-maatschappelijk gebied. Inmiddels heeft de
maatschappelijke stage ook zijn intrede gedaan in de onderbouw. Daarmee voldoen de
leerlingen aan hun verplichtingen. De maatschappelijke stage voor de bovenbouw wordt
gecoördineerd in het STIP.
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5.8 Onderwijsprestaties
Percentages geslaagden Carolus Clusius College Zwolle
Opleiding:
VMBO
VMBO
VMBO
HAVO
VWO
Jaar:
basis
kader
theor.
2013

88

90

2012

81

85

2011

81

84

2010

82

91

Percentages geslaagden Agnieten College Wezep
Opleiding:

HAVO

VWO

Percentages geslaagden Meander College Zwolle
Opleiding:
VMBO
VMBO
VMBO
HAVO
Jaar:
basis
kader
theor.

VWO

Jaar:

VMBO

VMBO

VMBO

basis

kader

theor.

2013

98

2012

97

2011

96

2010

86

2013

90

93

2012

88

86

2011

80

90

2010

80

94

Percentages geslaagden Agnieten College Nieuwleusen
Opleiding:
Jaar:

VMBO

VMBO

VMBO

basis

kader

theor.

HAVO

2013

100

2012

91

2011

81

2010

91

VWO
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Percentages geslaagden Talentstad Zwolle
Opleiding:
VMBO
VMBO
VMBO
Jaar:
basis
Kader
theor.
2013

100

99

93

2012

90

98

78

2011

98

97

80

2010

98

96

89

HAVO

VWO

Percentages geslaagden Agnieten College Zwartsluis
Opleiding:

VMBO

VMBO

VMBO

basis

kader

theor.

Jaar:

HAVO

2013

98

2012

92

2011

91

2010

99

VWO

Hieronder staan de doorstroomgegevens van de andere leerjaren. Tussen haakjes
staan steeds de percentages van het vorige schooljaar.
Stichting Agnieten College; Carolus Clusius College
van 2012/2013
naar 2013/2014
doubleren

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3 h/v
Leerjaar 4 havo
Leerjaar 4 vwo
Leerjaar 5 vwo

bevorderd

uit in/eind schooljaar

0(1)%

97(99)%

3(0)%

1(0)%

92(99)%

7(1)%

3(5)%

94(94)%

3(1)%

25(22)%

75(68)%

0(10)%

15(13)%

85(86)%

0(1)%

12(11)%

88(84)%

0(5)%
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Stichting Agnieten College; Talentstad
van 2012/2013
naar 2013/2014
doubleren

Leerjaar 3
vmbo

uit tijdens
schooljaar

bevorderd

5(5)%

94(93)%

1(2)%

Stichting Agnieten College; Meander College
van 2012/2013
naar 2013/2014
doubleren

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3 h/v
Leerjaar 4 havo
Leerjaar 4 vwo
Leerjaar 5 vwo

Bevorderd

uit tijdens schooljaar

1(0)%

98(99)%

1(1)%

0(0)%

90(100)%

10(0)%

3(7)%

97(91)%

0(2)%

6(9)%

94(83)%

0(8)%

2(2)%

98(98)%

0(0)%

13(3)%

87(96)%

0(0)%

Stichting Agnieten College; locatie Wezep
van 2012/2013
naar 2013/2014
Doubleren

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3 vmbo-g/t
Leerjaar 3 h/v

bevorderd
1(0)%

uit in/eind schooljaar
99(100)%

0(0)%

1(0)%

97(100)%

2(0)%

0(0)%

100(100)%

0(0)%

9(0)%

91(95)%

0(5)%

Stichting Agnieten College; locatie Zwartsluis
van 2012/2013

naar 2013/2014
doubleren bevorderd

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3 vmbo
Leerjaar 3 h/v

0(0)%

99(100)%

1(0)%

4(2)%

92(97)%

4(1)%

2(1)%

98(99)%

0(0)%

2(0)%

98(100)%

0(0)%

Stichting Agnieten College; Nieuwleusen
van 2012/2013

naar 2013/2014
doubleren bevorderd

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3 vmbo-g/t
Leerjaar 3 h/v

uit in/eind schooljaar

uit in/eind schooljaar

0(0)%

98(98)%

2(2)%

3(2)%

90(98)%

7(0)%

12(0)%

88(94)%

0(6)%

6(0)%

88(100)%

6(0)%
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5.9 Samenwerkingsrelaties
De scholen van de Stichting Agnieten College participeren in het
Samenwerkingsverband in de regio Zwolle: het SWV 23.05 IJssel-Vecht. De zorg voor
leerlingen voor wie het leren moeilijk is en de invoering van Passend Onderwijs spelen
daarin een belangrijke rol. Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend
systeem van zorg voor de leerlingen van de deelnemende scholen. De rol en taak van
het samenwerkingsverband is veranderd en gaat nog verder wijzigen.
Andere vormen van samenwerking:
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.
Voor het samen opleiden van studenten van de lerarenopleiding(en), is door alle
Landstede VO-scholen een overeenkomst gesloten met de Christelijke Hogeschool
Windesheim uit 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.

5.10 Internationalisering
Zowel binnen het beroepsonderwijs als binnen het voortgezet onderwijs is Landstede
Groep actief op het gebied van internationalisering.
Binnen het voortgezet onderwijs biedt Landstede Groep aan de studenten en leerlingen
de mogelijkheid om deel te nemen aan een buitenlandse studiereis. Tijdens de
studiereizen wordt er kennis gemaakt met de geschiedenis, de natuur, de cultuur, het
erfgoed en bevolking van de landen. Het kennismaken met de geschiedenis, cultuur en
erfgoed wordt gedaan door verschillende bezoeken te brengen aan musea en andere
bezienswaardigheden. Door bij gastgezinnen te overnachten gaat de kennismaking met
de bevolking op een heel ongedwongen manier.
Binnen Landstede Groep kent het Carolus Clusius het profiel “Wereld school”. Het
Carolus Clusius College is een ELOS school. ELOS staat voor Europa als leeromgeving
op school en is, net als tweetalig onderwijs, een internationale leerroute voor het
voortgezet onderwijs. Het is een project dat leerlingen uit het voorgezet onderwijs op
unieke wijze voorbereidt op hun toekomst als Europees burger. Op school wordt
aandacht besteed aan Europese en Internationale Oriëntatie (EIO), leerlingen krijgen de
mogelijkheid samen te werken met leeftijdsgenoten in Europa en er wordt extra
aandacht besteed aan de moderne vreemde talen. Als u meer wilt weten over ELOS,
kijkt u dan eens op www.elos.europeesplatform.nl
Niet alleen studenten en leerlingen zijn betrokken bij internationalisering. 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
Leonardo da Vinci beschikbaar. Deze subsidie wordt ook jaarlijks door het consortium ICNN aangevraagd.
Verder participeert Landstede Groep in veel internationale projecten. In samenwerking
met internationale partners wordt onderwijsontwikkeling gerealiseerd. De projecten
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worden voor een groot gedeelte gefinancierd door het Europese fonds Leonardo da
Vinci.
Het beleid van internationalisering wordt vormgegeven door de Stuurgroep
Internationalisering. Alle eenheden van het beroepsonderwijs en het CCC zijn door een
directeur vertegenwoordigd in de stuurgroep

5.11 Onderzoeksbeleid
Het Centrum voor Leren en Ontwikkelen van Landstede VO ontwikkelt samen met
partners nieuwe onderwijs programma’s. Het centrum is het middelpunt van een
groeiend aantal kenniskringen die samen met teams, programma’s ontwikkelen.
In de gehele aanpak is ruimte gemaakt voor onderzoek naar het effect van nieuwe
methodieken. Het centrum is aangesloten bij de kennisnetwerken van de lectoren van
de CH Windesheim en het STOAS. Om de kennis infrastructuur te versterken
ontwikkelen we sinds 2012 nieuwe digitale workspaces voor vakgroepen en specifieke
aandachtsgebieden zoals zorg en identiteit.
Elk schooljaar stellen de onderzoekers een onderzoeksprogramma samen, waarbij input
wordt gevraagd vanuit de organisatie. Op dit moment zijn de onderzoekers bezig met
onderzoek naar coaching binnen Landstede, VSV versus curriculumontwerp en naar de
methodiek Feuerstein (i.s.m. studenten van Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit
Groningen, Universiteit Twente en ECBO).

5.12 Leerlingenaantallen
Bekostigingsoverzicht op peildatum 1-10-2013, gegenereerd op 12-11-2013
Leerlingen die daadw erkelijk op de locaties les krijgen, incl. leerlingen die tijdelijk gedetacheerd zijn bij Rebound, AKA, Ambelt, etc.:
ICHTHUS COLLEGE
Groepering
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar

1
2
3
4
5
6

Totaal 1-10-2013
1-10-12 incl Lum.

JL1

VIA

IJss

DR

TOT

PRO

CCC

214
201

95
64
90
99

72
124

270
277
232
277
107
28

651
666
592
584
236
71

29
17
19
25
12
9

408
367
260
336
205
66

102
134
84
44

216
211
145
138
169
42

68
59
49
26

348
306

196
223

111
95

1642
1408

364
355

921
915

202
198

ISK

TOT

F SL

270
208
129
43
650
420

AGNIETEN COLLEGE

IC

JL5

415
531

1191 2800
1177 2657

Wez Mean

THOMAS A KEMPIS
Groepering

XL
51
52
57
38
11
1

57
85
82
82
55
34

7
11
13
13
10
4

36
45

301
400
287
278
123
61

67

45
70

150
207
90
75
47
22

Totaal 1-10-2013
1-10-12 incl Lum.

115
160

591
602

210
201

395
388

58
63

81
97

1450
1511

67
82

Gedetacheerd

1
2
3
4
5
6

TAL

182
267
9
4
462
566

ZWS

TOT

BOOG
DB

180
166
155
110

974
937
875
921
383
112

13
16
24
35
11
8

611
600

4202
4042

107
123

ALL
TOT

CHR VMBO HARDERWIJK

TALT CEN

Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar

CSE PRO

NL

1-10-2012

Totaal

Vavo

Ichthus College
Agnieten College
Thomas a Kempis
Chr. VMBO H'w ijk

35
119
57
3

27
86
38
9

15
48
14
9

Totaal

214

160

86

F WE ORNT SPEC

ISK

TOT

27
34

84
119
139
136

24

202
234
218
207

2141
2253
1996
2025
753
252

61
31

478
507

24
54

861
933

9531
9361

81
79
71

231
259

Lum eijn Links staan de leerlingen die naast
12
bovenstaande leerlingen ook nog
38
bekostigd w orden, maar niet les volgen
24
op onze locaties (hele cursusjaar
gedetacheerd naar Vavo, Lumeijn of
elders). Rechts ter info Jade leerlingen.
74
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VvG
EHC
CVHW
LS
TOT

78
24
24
81
207
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Personeelsbeleid
6.1 Personeelsbezetting
Binnen het Agnieten College waren op 1 januari 2013, 467 medewerkers werkzaam ten
opzichte van 476 op 1 januari 2012. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar exclusief de inzet
van stagiaires en vrijwilligers.
Geslacht
Man
Vrouw
48%
52%

Leeftijdscategorie
Percentage

<25 jaar
3%

25-34 jaar
19%

Aantal FTE
Percentage op totaal Landstede
Flexibele schil
Percentage

35-49 jaar
37%

50-59 jaar
27%

>60 jaar
14%

362
17,5%

15,14%

In- en uitstroom
Instroom
Uitstroom

9%
12%

De cijfers van instroom en uitstroom van personeel zijn over de periode 1 januari 2013
tot en met 31 december 2013.
Vacatures
Aantal vacatures in 2012
Aantal vacatures in 2013

24
12

6.2 Mobiliteit
Formatiefrictie en mobiliteit worden gemeld en zijn bekend bij de afdeling P&O. In
samenspraak met de betrokken directie wordt actief ingezet op interne matching om op
deze wijze te komen tot herplaatsing binnen de organisatie.

6.3 Studerenden binnen de organisatie
De meerjaren personeelsplanning laat prognoses zien van natuurlijk verloop en andere
vormen van uit- en instroom. Dit afgezet tegen wat in de toekomst nodig is, geeft zicht
op wat de organisatie nodig heeft aan kwaliteit en bevoegdheden. Hierop willen we ons
voorbereiden en worden huidige medewerkers gestimuleerd tot studies op terreinen
waar in de toekomst een te kort ontstaat.
Binnen het Agnieten College zijn ruim 12 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
zijinstroom.
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Opleiden In De School
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 2012-2013 brachten in totaal 209 studenten hun stageperiode
door bij Landstede VO ten opzichte van 195 studenten in het schooljaar 2011-2012.

6.4 Arbeid en gezondheid
Verzuimanalyse
Werksoort
Stichting Agnieten College / De Boog

VZ%
2013
3,7

VZ%
2012
4,4

VZ%
2011
4,3

In 2013 is één medewerker van Stichting Agnieten College ingestroomd in de WGA (of
kregen een ophoging van hun arbeidsongeschiktheidspercentage).

6.5 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
Het vigerende beleid inzake beheersing ontslaguitkeringen is ongewijzigd gebleven. Dit
houdt in dat de personele bezetting een passende verhouding vast en tijdelijk personeel
kent om zoveel mogelijk extra kosten wegens WW-uitkeringen te voorkomen. Dit beleid
wordt concreet gemaakt door vacatures veelal bewust via payrollconstructies en
uitzendkrachten in te vullen.

Huisvesting
Algemeen kader integraal huisvesting(sbeleid)
Landstede Groep wordt gevormd door een bestuurlijke eenheid van verschillende
stichtingen voor voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
Tevens is de Groep op verschillende andere terreinen actief in maatschappelijke
activiteiten. Het aanbod van de Groep richt zich op de regio’s Noordwest-Veluwe, delen
van Flevoland, Noordwest-Overijssel, de regio Zwolle-Kampen, Centraal-Salland en
Noordoost-Overijssel.
Als het gaat om optimaal decentraal, wordt dat ingegeven door dicht bij de doelgroep te
willen staan en nauw aan te willen sluiten bij hun behoeften. Daarvoor is het nodig lokaal
aanwezig te zijn en lokaal verankerd te zijn in veel plaatsen in de provincies Overijssel,
Gelderland en Flevoland. Landstede Groep voert haar activiteiten daarom uit in een
groot aantal goed geoutilleerde gebouwen in veel verschillende plaatsen.
Midden in de samenleving staan en Ondernemend zijn, impliceert actief en
ondernemend bezig zijn in en aan de samenleving. Landstede Groep wil midden in het
maatschappelijk krachtenveld staan en daar een verbindende factor zijn. Dit raakt aan
de volwasseneneducatie, contractonderwijs en aan de welzijns-, kinderopvang- en
kringloopactiviteiten en zo aan de aard en veelvoud van locaties die in gebruik zijn.
Het credo “Fit en sportief voor leerlingen, studenten en medewerkers” leidt onder andere
tot partnerschappen met topsportteams, tot uitbouw van de opleiding “Sport en
bewegen” en tot het Centre for Sports and Education (CSE).
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Bij het leren in de Landstede scholen staat “Talentvol Ontwikkelen” centraal. Vanuit dit
adagium wordt actief gestuurd op digitaal onderwijs, zelfstandig werken, samenwerken,
duurzaam leren, contextrijk leren en competentiegericht onderwijs. Al deze aspecten van
leren en onderwijs vragen het een en ander van de huisvesting. Hoe dan ook speelt de
visie op de inrichting en uitvoering van het primaire proces een rol bij wat van de
huisvesting wordt gevraagd.
Het wel of niet inrichten van een open leercentrum (OLC), het inrichten van een
beroeps-praktijklokaal, meer individuele werkplekken en meer zaken vanuit de
onderwijsvisie speelt een grote rol in de ruimtebehoefte en in de inrichting van de ruimte.
Er moet nog gekeken worden naar de prognose ten aanzien van het aantal te
verwachten leerlingen of studenten voor de komende jaren en de van daaruit
voortvloeiende ruimtebehoefte. De vraag per locatie is dan of er groei of krimp wordt
verwacht of een stabilisatie en dan vervolgens of die ontwikkeling structureel of
incidenteel is.
Gebouwen Stichting Agnieten College/De Boog en de aanpassingen daaraan
Ten aanzien van de gebouwen van de stichting Agnieten College/De Boog is er een
aanpassing geweest in 2013, namelijk dat de locatie Rieteweg 12 is afgestoten, maar
voor een deel is teruggehuurd.
Huisvestingsgegevens Stichting Agnieten College/De Boog
Het bruto vloeroppervlakte is in 2013 als volgt:
Situatie 2012

Situatie 2013

Aantal locaties
Stichting Agnieten College

11

11

49305

49305

Schoolgebouwen in m2
Stichting Agnieten College

OVERZICHT HUISVESTINGSSITUATIE Stichting Agnieten College/De Boog

Locatie

Eigendom/
huur

Pr. Julianastr. 66

Zwolle

Car.Clus.Col./Orfeo

Noordsingel 70

Wezep

AC loc. Wezep

Dobbe 37

Zwolle

Meander College

Zwaluwlaan 23
Blaloweg 1
Rieteweg 12
Arembergerstraat
Sleedoornstraat 1

N.leusen
Zwolle
Zwolle
Zwartsluis
Zwolle

AC loc. N.leusen
Talentstad
Talentstad
AC loc. Zwartsluis
De Boog

Brutovl.opp.
m2

Aant.
ll'en

gemeente
11880
1408
huur
gemeente
3052
354
huur
450
gemeente
8943
915
gemeente; medegebr. Biblioth. en wijkcentrum
gemeente
2804
198
gemeente
9552
726
gemeente
5650
gemeente
5001
600
gemeente
1523
125
huur
450

Jaarverslag 2013 Stichting Agnieten College/De Boog

Pagina: 37

Verantwoording van het uitgeoefende Toezicht
Een onderwijsinstelling is primair verantwoordelijk voor kwalitatief hoogstaand onderwijs
aan haar leerlingen/studenten. 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 onderwijsbestuur draait het om besturing, control, verantwoording en toezicht. De
branchecode “Goed Onderwijsbestuur” geeft waarborgen op het terrein van horizontale
verantwoording, de verhouding tussen toezicht en bestuur, en de besturing en control.
De Code Goed Onderwijsbestuur wordt in beginsel toegepast. Waar van de Code Goed
Onderwijsbestuur wordt afgeweken, wordt dit uitgelegd en naar de belanghebbenden
toe verantwoord.
Het College van Bestuur van Landstede Groep bestond in 2013 uit vier leden: de heer
R.W.J. van Kessel, voorzitter en de heren C. Blokland, A. Runia en M.R. Westenberg.
De heer Westenberg is per 1 mei 2013 teruggetreden wegens pensionering.
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. Ze leggen hierover verantwoording af aan de Raad van
Toezicht.
De Raad van Toezicht van Landstede Groep bestaat uit zeven leden. Naast een
voorzitter en een vicevoorzitter bestaat de Raad van Toezicht 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. Deze commissie bestaat 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.
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
Per 1 januari 2009 fungeert een Raad van Toezicht voor Landstede Groep. De
samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2013:
De heer A.W.M. van Bijnen
Interim manager
De heer B. Breunissen
(toegetreden per 1 augustus 2013)
De heer H.M. Claessen
(toegetreden per 1 augustus 2013)
De heer A.A. van Dijk
(uit de Raad getreden per 31 juli 2013)
Mevrouw A. de Groot
(toegetreden per 1 augustus 2013)
De heer B. Kamphuis
(uit de Raad getreden per 31 maart 2013)
De heer G.W. Noomen
(uit de Raad getreden per 31 december
2013)

Directeur Marktgroep Consultancy &
Management ARCADIS
Rector Twents Carmel College
Innovatie adviseur Syntens

Directeur Trebbe Bouw Oost & Noord
Voorzitter College van Bestuur CVO ZuidWest Friesland
Voorzitter Bestuur Stimuleringsfonds voor
de Pers. Oud vz CvB Vrije Universiteit
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De heer H.C. van der Sar (voorzitter)

Oud-voorzitter College van Bestuur
Protestantse Theologische Universiteit

De heer R.D. Schoonbeek (vice
voorzitter)
Mevrouw H.P. de Vlieger
(toegetreden per 1 augustus 2013)
Mevrouw M. Zomer

Directeur eigenaar Avizie Accountants
Voorzitter directie Hogeschool Vilentum
Voormalig senior rechter rechtbank
Zwolle/Lelystad

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 voorzitter en een lid 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.
Uitgangspunten bij het toezicht
Conform de Code Goed Onderwijsbestuur hanteert de Raad van Toezicht een strikt
onderscheid tussen bestuur en toezicht, hetwelk 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.
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Frequentie en onderwerpen ter goedkeuring
De voltallige Raad van Toezicht is in 2013 acht 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. Herinrichting serviceorganisatie
2. Juridische structuur Landstede Groep
3. (Scheiding) publiek / privaat
4. Verdergaande samenwerking met Vechtdal College
5. Overname bestuur Kinderopvang Hardenberg
6. Aan- en verkoop vastgoed
Bijzondere aandacht vereiste het overleg met de Inspectie op 12 maart over de
financiële positie van Landstede Groep, inzonderheid wat betreft de liquiditeit. Ook de
kwaliteit van enkele opleidingen binnen het MBO vroeg extra aandacht. Gedurende de
loop van het jaar is over één en ander contact met de Inspectie onderhouden.
Een benoemingsadviescommissie, met als leden van de Raad: mevrouw Zomer en de
heer Van Bijnen, aangevuld met een tweetal vertegenwoordigers van GMR/COR en met
de voorzitter CvB als adviseur, doorliep een intensief traject van werving en selectie ter
voorbereiding van een benoemingsvoordacht van een drietal nieuwe leden van de Raad.
De uiteindelijke keuze werd gemaakt uit ruim 70 sollicitanten.
Themadag
Een van de jaarlijkse bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en het bestuur heeft het
karakter van een themadag. De themabijeenkomst 2013, op 12 maart, stond in het
teken van het voortgaande gesprek over de christelijke identiteit van Landstede Groep.
Auditcommissie
De auditcommissie vergaderde vijf keer. In die vergaderingen zijn de concept
jaarrekening en de instellingsbegroting met het College van Bestuur besproken, met
bijzondere aandacht voor de kritische liquiditeitspositie van de Landstede Groep.
Overleg Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad
Delegaties van de Raad van Toezicht hebben op 16 april en 10 september van het
verslagjaar een overlegvergadering van College van Bestuur en CMR/OR bijgewoond.
Functioneren College van Bestuur
Door de remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter van de
Raad van Toezicht, zijn in juni de jaarlijkse functioneringsgesprekken gevoerd met de
individuele leden van het College van Bestuur. De inhoud van deze gesprekken is
vastgelegd in afzonderlijke verslagen. Het kader van de gesprekken werd gevormd door
de volgende doelen:
Zorgdragen voor een meer dan voldoende kwaliteit van het gegeven onderwijs in de
diverse instellingen. Dit dient tot uitdrukking te komen in Inspectiebeoordelingen en
in algemeen aanvaarde en gebruikte kwaliteitssystemen.
Zorgdragen voor een adequate cyclus van Planning en Control en het toezien op
een financieel beleid dat de continuïteit van de instelling waarborgt.
Het sturen op de strategische doelen van de instelling en het zorgdragen voor een
adequate vertaling ervan naar de diverse scholen binnen de instelling
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Het professioneel en integer handelen, alsmede het op peil houden van de eigen
deskundigheid.
Als algemeen punt vanuit de gevoerde gesprekken adviseerde de
remuneratiecommissie aan de Raad er bij het College van Bestuur op aan te dringen dat
zij meer zouden gaan werken vanuit portefeuilles.
Benoemingen in het College van Bestuur
In het verslagjaar hebben geen benoemingen plaatsgevonden in het College van
Bestuur. Wel is op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de heer mr. M.R.
Westenberg, lid van het College van Bestuur, wegens pensionering.
Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Bij de begin oktober afgeronde zelfevaluatie van de Raad van Toezicht zijn niet de in
augustus aangetreden leden betrokken. De aandachtspunten uit de zelfevaluatie zijn
input voor verbeteringen in het toezicht en de eigen werkwijzen. Deze betreffen onder
meer
a)
het instellen van een onderwijscommissie teneinde het toezicht op het onderwijs
te verbeteren,
b)
het opstellen van een jaaragenda met prioriteitenlijst, onder andere ter
vaststelling van onderwerpen van één of twee informele bijeenkomsten met het
CvB,
c)
het bevorderen van periodiek overleg met GMR/COR,
d)
opwaartse aanpassing van de hoogte van de financiële vergoeding van de leden
van de raad.
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.
Vergoedingen toezichthouders
De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn in 2009 vastgesteld op
basis van toenmalige landelijke vergelijkingscijfers. Naar aanleiding van de zelfevaluatie
besloot de Raad de door de VTOI geadviseerde normering aan te houden, met
daarbinnen de laagste schaal.

Zaken met een behoorlijk politieke of maatschappelijke impact
Samenwerking Vechtdal College
Vanaf 1 juli 2011 zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke bestuurlijke unie met de
Raad van Toezicht (RvT) van het Vechtdal College met vestigingen in Hardenberg,
Ommen en Dedemsvaart. De eenheid van bestuur kon gerealiseerd worden door in alle
statuten van alle stichtingen vast te leggen dat één RvT wordt belast met het toezicht
(governance) en dat genoemde stichtingen worden bestuurd door één (College van)
Bestuur.
Begin 2012 hebben de gesprekken geleid tot een formeel verzoek vanuit de RvT van het
Vechtdal College om de beoogde bestuurlijke unie met ingang van 1 januari 2013 te
realiseren. Op dat moment waren er nog te veel vragen om te beantwoorden, zodat de
feitelijke unie is geformaliseerd per 1 juli 2013.
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Klachtenbehandeling - van klacht tot kracht voor de instelling
Een goede klachtenbehandeling is een belangrijk en noodzakelijk instrument om te
komen tot een prettig en veilig schoolklimaat voor leerling, student en medewerker
binnen een instelling. Een klacht kan zijn tot een kracht voor de instelling. De medaille
aan een klacht heeft twee kanten. Reden om zorgvuldig, integer en met aandacht om te
gaan met de klager en vooral goed te luisteren.
Landstede heeft in 2013 in overleg met de Centrale Ondernemingsraad en de
Medezeggenschapsraden een nieuw protocol klachtenbehandeling ingevoerd.
De essentie van dit protocol is dat iedere klacht zo dicht mogelijk bij de bron wordt
aangepakt en opgelost.
De leerling/student die een klacht heeft, zal als eerste zijn/haar klacht aankaarten bij
degene tegen wie een klacht bestaat. Als dat niet tot een voldoende oplossing leidt,
wordt de leidinggevende benaderd en daarna het College van Bestuur c.q.
Klachtencommissie. Eenzelfde route is er voor het personeelslid met een klacht. Ook
kan een klacht worden besproken met een vertrouwenspersoon.
Naast een correcte behandeling van klachten, wordt er ook een zo volledig mogelijke
registratie van klachten uitgevoerd.
Klachten 2013
Binnen de scholen van de Stichting Agnieten College De Boog worden eventuele
klachten van leerlingen, ouders en personeelsleden uitsluitend intern, direct door klagers
en aangeklaagden onderling opgelost of via een leidinggevende. Het aantal klachten is
zeer beperkt en alle klachten zijn naar tevredenheid van de klager opgelost, waardoor
geen enkele klacht het niveau boven de directie van de school heeft bereikt.
Het digitale klachtenmeldpunt voor het VO is niet benaderd door klagers vanuit het
Agnieten College.en De Boog.
Het (nieuwe) protocol klachtenbehandeling staat op de website van Landstede en op
Intranet. Daarnaast vinden we de regeling ook op de websites van de respectievelijke
scholen en in de schoolgids(-en). Het protocol is ook opvraagbaar.
Klachten worden direct en snel afgehandeld. Dit betekent dat mentoren, coaches en
docenten eenvoudige kansen tot verbetering direct oppakken. Alle klachten leggen we
administratief vast en bij de afhandeling volgen we de formele procedure.
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Inleiding op de financiële cijfers
11.1 Toelichting op de financiële cijfers
De opstelling van het jaarverslag van het Agnieten College in Zwolle e.o is
overeenkomstig de landelijke RJ richtlijnen. Het Agnieten College vormt een bestuurlijke
eenheid met de Landstede Groep, derhalve zijn de bijgaande gepresenteerde cijfers ook
opgenomen in het geïntegreerd jaarverslag van Stichting Bestuur Landstede Groep.
Uit de jaarrekening 2013 blijkt een positief resultaat van € 131.000. Daarmee is de
positieve lijn van 2012 na verlies in 2011 doorgetrokken. Desondanks ligt het resultaat €
255.000 onder de begroting 2013. Deze afwijking ten opzichte van de begroting 2013
komt voornamelijk door:
 De personele kosten zijn € 1.077.000 hoger dan begroot voor 2013. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
o In de begrote personele lasten en de rijksbijdragen zijn niet de
doorbetaling van subsidies opgenomen voor VAVO, Lumeijn, Opleiden in
de School e.d. Ook de baten betreffende Lumeijn zijn hierdoor hoger dan
begroot ad € 306.000. De medewerkers van Lumeijn zijn vanaf augustus
2013 in dienst gekomen van de Landstede Groep en komen nu direct in
de personele kosten.
o Het gemiddeld aantal leerlingen 2013 ten opzichte van 2012 is gestegen
met 3,1%, terwijl het aantal FTE’s niet is gestegen. De bekostiging van de
stijging van het aantal leerlingen wordt gedeeltelijk in 2014 ontvangen. De
gemiddelde bruto lonen per FTE zijn met 1,6% gestegen door met name
vermindering van het aantal periodieken betreffende het onderwijzend
personeel volgens CAO VO.
 De huisvestingslasten zijn met € 282.000 hoger dan begroot door hogere lasten
onderhoud, energie. De huurlasten zijn hoger dan begroot doordat de
doorbelasting huurlasten SCO in tegenstelling tot de begroting rechtsreeks als de
huurlasten zijn verwerkt. De overige instellingslasten zijn € 396.000 hoger dan
begroot als gevolg van hogere doorbelasting ICT kosten.
 De totale baten zijn gestegen met € 1.540.000, het aantal deelnemers in 2012
ten opzichte van 2011 is gestegen met 4%.
Ten opzichte van 2012 is het resultaat gedaald met € 103.000. Ondanks hogere baten
ad € 1.547.000 zijn de kosten, inclusief financiële baten en lasten, ook gestegen met €
1.650.000. Dit wordt toegelicht in paragraaf 4.1.1 en verder.
11.1.1 Rijksbijdragen
In 2013 is € 1.366.000 meer bekostiging ontvangen dan in 2012:
 Rijksbijdrage is gestegen met € 511.000 door stijging van het aantal deelnemers
in 2012 ten opzichte van 2011 met 4%. Daartegenover staat dat de bekostigingsGPL is gedaald met 1,1% en de materiële bekostiging per leerling is gedaald met
3%.
 Stijging van de niet-geoormerkte subsidies ad € 855.000. De belangrijkste reden
hiervoor betreft de subsidie jonge leerkrachten € 291.000 en aanvullende
bekostiging conform het najaarsakkoord € 942.000.
11.1.2 Overige baten
De overige baten stijgen met € 63.000 door:
 Een toename van detacheringsinkomsten € 149.000
 Hiertegenover staan de dalende effecten van ouderbijdragen. Door verscherpte
regels voor inning van ouderbijdragen en effecten van de crisis zijn de inkomsten
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gedaald met € 89.000, dit is gelijk aan een daling van 13% (2012: -/- 7,5%). Dit
heeft een dalend effect op de inkomsten waardoor scholen een aantal activiteiten
niet meer kan bekostigen.
11.1.3 Personeelskosten
De personele inzet per leerling is gedaald vanuit de bezuinigingsdoelstelling. Om de
flexibele schil te vergroten zijn nieuwe personeelsleden veelal via uitzendbureaus
benoemd, waardoor deze kosten van personeel niet in loondienst met € 406.000 is
gestegen.
De overige personele lasten zijn € 371.000 hoger dan in 2012 door de kosten van
externen en €316.000 lager dan begroting doordat de doorbelaste personele lasten SCO
onder deze kostensoort zijn begroot, maar zijn verwerkt onder de reguliere loonkosten.
11.1.4 Afschrijvingen/investeringen
De totale afschrijvingen zijn ten opzichte van 2012 licht gedaald met € 76.000. De daling
van de afschrijving op overige inventaris wordt veroorzaakt door de terughoudende
vervangingsinvesteringen van de laatste jaren.
11.1.5 Huisvestingskosten
De huisvestingslasten stijgen met € 377.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door stijging
onderhoud (+169.000), hogere huurlasten (+ € 158.000), deze kosten werden in 2012
verwerkt onder overige lasten) en energie en water (+€ 138.000). Daarnaast zijn de
schoonmaakkosten gestegen met € 68.000. Overige is gedaald met € 170.000 omdat de
doorbelaste huurlasten in 2012 verwerkt werden als overige lasten.
11.1.6 Overige instellingslasten
De administratie- en beheerlasten zijn gestegen met € 360.000. Dit komt vooral door
vanuit SCO doorbelaste kosten van contributies, abonnementen, advieskosten,
juridische kosten en innovatiegelden. De kosten voor inventaris en leermiddelen zijn
gestegen met € 538.000. Belangrijkste oorzaak is de hogere kosten voor digitale
leermiddelen (€ 464.000) en leermiddelen (€82.000).
De overige instellingslasten bevatten diverse posten en zijn gedaald met € 594.000
omdat de vanuit SCO doorbelaste materiële kosten in 2013 niet meer onder overige
instellingslasten, maar specifiek per kostensoort zijn verwerkt. Dit omvat met kleine
inventaris; reparatie inventaris; kantoorbenodigdheden; telefoonkosten,
representatiekosten; reiskosten; portokosten; contributies; accountantskosten; en
drukwerk, reproductiekosten; advieskosten; PR kosten; ICT licenties; verbruiksartikelen;
werkboeken; leerlingenactiviteiten; en meerdaagse excursies.
11.1.7 Financiele baten en lasten
Vanuit de afgesloten lening voor de huisvesting in Wezep en de investering in gebouwen
t.b.v. frisse scholen zijn de rentelasten in 2013 € 267.000. Deze worden grotendeels
gedekt vanuit de jaarlijkse bijdrage van de gemeente vanuit de doordecentralisatie
overeenkomst.
11.1.8 Solvabiliteit
Omdat het exploitatieresultaat positief is, is het Eigen Vermogen met 21% verbeterd ten
opzichte van eind 2012 tot € 0,7 mln. Door de gedane investeringen in combinatie met
daarvoor verkregen externe financiering (€ 8,5 mln) voor de nieuwbouw in Zwartsluis, is
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het balanstotaal sterk gestegen. Hierdoor daalt de solvabiliteit van 5,4% ultimo 2012
naar 3,9% eind 2013.
Het weerstandsvermogen is erg laag en bedraagt nu 2,15%. Zowel solvabiliteit als
weerstandvermogen vragen om sterke verbetering.
11.1.9 Eigen Vermogen
Voor de solvabiliteit is het gewenst om minimaal 30% solvabiliteit te realiseren, ultimo
2013 3,9%. Op basis van de huidige cijfers komt dit neer op een eigen vermogen van
circa € 5,7 mln. Het tekort is derhalve € 5 mln om aan de minimale criteria te voldoen.
In de opbouw van de gewenste omvang van het eigen vermogen worden de volgende
onderdelen afgewogen:
a) Eenheden:
Dit deel is bedoeld als buffer voor de fluctuaties in personele uitgaven van de
eenheden € 250.000 per eenheid.
gewenste omvang is € 750.000,b) De bufferfunctie:
Dit deel is bedoeld om onvoorziene zaken in de overige bedrijfsvoering op te
kunnen vangen. Het bevat o.a. een buffer van voor onverwachte uitgaven
aan ziektevervanging en wachtgeldverplichtingen .
gewenste omvang 7%-10% van het totale vermogen is € 1.500.000,c) Eigen risico bij aanpassing van schoolgebouwen
Op diverse locaties verwachten wij nieuwbouw, waarvoor deels ook eigen
vermogen nodig zal zijn.
gewenste omvang € 500.000,d) Directe aanpassing personeelsformatie bij toename aantal leerlingen
Vanwege de bekostigingssystematiek moet voor VO scholen altijd 5
maanden overbrugt worden tussen de verkregen bekostiging en de
bekostiging die bij het aantal leerlingen past. Voor fluctuaties hierin is het
gewenst een buffer te hebben die nodig kan zijn.
gewenste omvang € 500.000,Conclusie: Om aan alle risico’s in voldoende mate het hoofd te kunnen bieden, is een
eigen vermogen van minimaal € 9 mln gewenst. Aangezien er € 0,7 mln aanwezig is, zal
er minimaal € 8,3 mln opgebouwd moeten worden. Hiervoor is de komende jaren een
jaarlijks positief exploitatieresultaat nodig. Dit is ook opgenomen in de uitgangspunten
voor de begroting over 2014 en de meerjarenbegroting.
11.1.10 Financiering Vaste Activa
Gebouwen, inventaris en apparatuur zijn langlopende bezittingen en dienen daarom met
lang vermogen te zijn gefinancierd. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa, want dit
is het bedrag dat langlopend geïnvesteerd is in het schoolgebouw in Wezep (AC).
De afgelopen jaren en met name in 2013 in Zwartsluis, is fors geïnvesteerd, waardoor er
nu ook meer lang vermogen nodig is. Eind 2013 gaat het om € 11,9 mln.
De voorziening van € 353.000 is grotendeels langlopend. Bij kortlopende schulden is het
bedrag aan opgebouwd recht voor vakantiegeld en belastingen en premies opgenomen,
totaal € 1,8 mln. Dit bedrag is, als vordering op het ministerie afgeboekt van het eigen
vermogen. Hierdoor ontstond een optische daling van het weerstandsvermogen en de
solvabiliteit. Omdat we deze kortlopende schuld elk jaar kunnen betalen uit de
bekostiging die we in het voorjaar van het ministerie ontvangen, is er als het ware een
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stille reserve van € 2,1 mln ontstaan. We vinden het daarom verantwoord om dit als
dekking van de vaste activa te laten dienen.
De liquide middelen bevatten per 31 december 2013 vooruit ontvangen middelen ten
behoeve van de bouwtermijnen ad € 4,8 mln.
Per saldo zijn dan de vaste activa deels met kort vermogen gefinancierd voor circa € 2,5
mln.
Dit is een onwenselijke situatie en is een van de redenen waarom het Eigen Vermogen
zal moeten groeien door positieve resultaten in de toekomst.
11.1.11 Treasury
De tegoeden van de school die niet aangewend hoeven te worden voor de directe
bedrijfsvoering staan op depositorekeningen. De stichting heeft geen gelden belegd.
11.1.12 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gedaald met € 0,7 mln. De daling van de overige schulden
wordt onder meer gerealiseerd door aflossing van de subsidie frisse scholen in 2013.
11.1.13 Vorderingen
De vorderingen zijn gestegen met € 0,2 mln, de belangrijkste oorzaken hiervan de
stijging van de overlopende activa met € 0,3 mln waarvan vooruit betaalde kosten
betreffende schoolboeken en nog te ontvangen WAO en WIA premie belangrijke posten
zijn.
11.1.14 Liquiditeit
De liquiditeit heeft zich (tijdelijk) sterk verbeterd in 2013 tot een waarde van 0,91 (2012:
0,24). De sterke verbetering komt door de stijging liquide middelen. Eind 2013 is het
openstaande deel van de lening Zwartsluis ontvangen. Dit bedrag is nodig voor de
resterende bouwtermijnen. In 2014 gaat dit dus over naar de materiële vaste activa. De
liquiditeit zal derhalve in 2014 weer dalen.
De opbouw van extra liquiditeit blijft dus onze aandacht vragen.
11.1.15 Risicobeheersing
Door het Agnieten College wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële
instrumenten en derivaten. Binnen de 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.
Voor liquiditeits- en kasstroomrisico’s zijn gedurende 2013 maatregelen genomen die
sturing op deze posities verbeteren en de risico’s sterk beperken tot acceptabele
omvang. Prijs en krediet risico’s komen niet noemenswaardig voor binnen de
instellingen.
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In control statement – Continuïteitsparagraaf
12.1 De visie en ambities ten aanzien van “het in control zijn”
De instelling is gericht op het mogelijk maken van waardevolle 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:
 De kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van leerlingen en ouders;
 De financiële kerncijfers in vergelijk met de landelijke benchmarkgegevens;
 De organisatiecultuur;
 Het gehanteerde risicomanagement raamwerk;
 De adequaatheid en effectiviteit van het interne risicobeheersing- en
controlesystemen;
 Een specificatie van de belangrijkste risico’s/thema’s en de voorgestelde
beheersmaatregelen.

12.2

Beoordeling financiële kerncijfers:
KERNCIJFERS

2013
Solvabiliteitsratio
Solvabiliteitsratio bij actuele waarde
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen (excl. MVA)
Kapitalisatiefactor
Rijksbijdrage/totale baten
Personele lasten/totale lasten
Materiële lasten/totale lasten

0,04
0,13
0,91
0,38
2,15
-41%
39%
94,98
77,69
22,31

2012
0,05
0,20
0,29
0,71
1,86
-31%
19%
95,29
78,76
21,24

2011
0,03
0,23
3,581,17
-30%
18%
95,84
75,05
24,95

De solvabiliteit is met 3,9% beduidend te laag. Het weerstandsvermogen is daarmee ook
lager dan gewenst.
Voor de consolidatie binnen Landstede Groep worden gebouwen en terreinen
gewaardeerd op basis van actuele waarde. Het gebruik van de actuele waarde heeft op
de enkelvoudige cijfers van Stichting Agnieten College/De Boog een positief effect van
0,09, waarmee de solvabiliteit op 0,13 uitkomt per 31 december 2013.
De daling van het effect heeft te maken met het toenemende balanstotaal als gevolg van
de gedane investeringen in de nieuwbouw te Zwartsluis en daarbij behorende externe
financiering.
In 2013 is de rentabiliteit licht positief en daarmee wordt de positieve trend van 2012
doorgezet en is sprake van voorzichtig herstel na de negatieve resultaten in 2009 tot en
met 2011.
De current ratio is in 2013 verbeterd tot 0,91. Zoals al eerder benoemd is dit tijdelijk van
aard dus vraagt deze ook om aandacht.
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De Kapitalisatiefactor ligt 25,1% onder de bovengrens van 35% voor grote besturen.
Beoordeling: Om de situatie te verbeteren zal de komende jaren een positief
exploitatieresultaat gerealiseerd moeten worden. Dit is ook opgenomen in
de uitgangspunten voor de begroting over 2014 en meerjarenbegroting.

12.3 Organisatiecultuur
Over dit onderwerp is in hoofdstuk 3 gerapporteerd. Derhalve wordt daarnaar verwezen.
12.4 Meerjaren raming continuiteit
In he kader van de continuïteitsparagraaf zijn onderstaande kerncijfers op basis van de
meerjarenraming voor de stichting opgenomen. Deze kerncijfers zijn gebaseerd op de
eerder vastgestelde meerjarenbegroting zoals opgenomen in paragraaf 4.3.3
A1. Kengetal
(stand 31/12)
Personele bezetting in FTE (totaal)
- Management en directie
- Onderwijzend personeel
- Overige medewerkers
Leerlingenaantallen

A2. Meerjarenbegroting
Balans
Activa
Vaste Activa
Immateriele VA
Materiele VA
Financiele VA
Totaal Vaste Activa
Vlottende activa
Totaal Activa

2013

2014

2015

2016

366,6
7,5
280,6
78,5
4.395

354,9
7,5
280,4
67,0
4.469

363,8
7,7
287,2
69,0
4.552

369,2
7,8
291,4
70,0
4.595

(x 1000)

(x 1000)

(x 1000)

(x 1000)

2013

2014

2015

2016

13.505
30
13.535

13.505
30
13.535

13.505
30
13.535

13.505
30
13.535

5.429

5.473

6.014

6.377

18.964

19.008

19.549

19.912

2013

2014

2015

2016

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

343
399

507
399

1.174
399

1.671
399

353
11.900
5.970

353
11.780
5.970

353
11.654
5.970

353
11.520
5.970

Totaal Passiva

18.964

19.008

19.549

19.912
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Staat / Raming van baten en lasten
Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

2013
32.736
308
1.423

2014
32.818
351
1.644

2015
34.401
550
1.689

2016
35.059
557
1.718

Totaal baten

34.467

34.813

36.640

37.333

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2013
26.676
1.652
2.127
3.617

2014
25.826
1.144
2.281
4.927

2015
26.718
1.394
2.318
5.080

2016
27.502
1.394
2.326
5.160

Totaal lasten

34.072

34.177

35.509

36.381

395
-264

636
-473

1.131
-463

952
-456

131

163

667

497

Saldo baten en lasten
Saldo financiele bedrijfsvoering
Saldo buitengewone lasten
Totaal resultaat

Toelichting ontwikkeling:
Leerlingenontwikkeling
De leerling prognoses zijn gebaseerd op meerjarenramingen van de onderwijseenheden
in samenwerking met gemeente en basis onderwijs. Op basis van de huidige gegevens
wordt nog een kleine groei verwacht de komende jaren. Deze hangt ook samen met de
overgang van leerlingen als gevolg van het sluiten van locaties bij andere scholen.
Kerncijfers
Op basis van het gevoerde beleid en de uitgangspunten, zie elders in deze paragraaf,
moeten resultaat en eigen vermogen zich kunnen herstellen. Langdurig herstel is
noodzakelijk gezien de huidige kerncijfers.

12.5 Het gehanteerde risicomanagement raamwerk
De VO stichtingen en daarmee ook het Agnieten college werken sinds 2006 met een
vaste P&C-cyclus. Het instrumentarium van deze cyclus:
 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
 Financiële maandrapportages (budgethouders, diensten en
scholengemeenschappen)
 Kwartaalrapportages (scholengemeenschappen, diensten en CvB)
 Voortgangsrapportages (scholengemeenschappen)
 Verantwoording verticaal en horizontaal
De beleidscyclus is richtinggevend voor het handelen binnen de instelling.
De in de strategie 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 willen bereiken. De instellingsbegroting die het sluitstuk is van
de beleidsvorming, wordt vastgesteld door de RvT.
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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’s vergeleken met de begrote
personeelsinzet in fte. Verder voegt de controller een analyse voor directie en bestuur
toe, met zo nodig verdiepende vragen.
Naast deze interne verantwoording legt de instelling zowel verticaal als horizontaal
extern verantwoording af.
Beoordeling: Het gehanteerde risicomanagement raamwerk is voldoende. Het risico
bewustzijn en het oplossingsgericht handelen moeten zich nog verder
ontwikkelen.

12.6 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 voor het planningsinstrumentarium als het controle-instrumentarium.
Beoordeling: Het gehanteerde instrumentarium is in aanzet aanwezig, is afgelopen jaar
verder ontwikkeld maar moet nog aan strakheid winnen.

12.7 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. Deze inkrimping is slechts deels
gerealiseerd.
De structurele overbesteding in personele bezetting leidde vaak tot een negatieve
rentabiliteit. Voor een positieve exploitatie die leidt tot opbouw van het eigen vermogen
moeten deze uitgaven dus structureel goed beheerst worden.
Investeringen
De afgelopen jaren is bewust veel geïnvesteerd in al onze scholen. Wij hechten er veel
waarde aan dat de faciliteiten passen bij de ambities van onze scholen. De consequentie
daarvan is wel dat de liquiditeit zeer beperkt is en de afschrijvingen een zwaardere claim
op de exploitatie leggen. Bij toekomstige investeringsafwegingen wordt daarom met
meer nadruk kritisch gekeken naar de impact op de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit.
In de beleidsrijke begroting zijn alle investeringen in gebouwen begroot. Wij hanteren
een marge van 2% op overschrijding van deze schattingen. In totaal is dat: € 75.000, dat
is minder dan 1% in de solvabiliteit.
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Leerlingen
Het Agnieten College heeft een worst case scenario waarin er 100 leerlingen minder zijn
dan begroot, dat komt overeen met € 160.000 interen op het eigen vermogen. Het
uiterste effect op de solvabiliteit is 1%.
Deelnemingen en claims
Het Agnieten College heeft geen deelnemingen en kent geen claims.

12.8 Rapportage toezichthouders
Zie hiervoor de toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk 3

12.9 Toekomstparagraaf
Voor het jaar 2014 is van toepassing wat in de Kaderbrief voor dat jaar staat. Centraal
staat wat op het terrein van onderwijskwaliteit van het grootste belang is en dat alles op
het gebied van financieel beleid op orde is.

12.10

Inhoud Kaderbrief 2014

In het najaar zijn de volgende uitgangspunten voor de begroting van 2014 geformuleerd.
Beleidsaanpassingen:
 Regeldruk, beperking van financiële mogelijkheden en verscherpt toezicht vragen
om focus op financieel herstel, consolidering van de organisatie en
kwaliteitsborging.
 De in februari 2013 gekozen beleidskaders kennen een passend vervolg. Door de
gekozen opzet raakt de basis op orde, werken we meer samen en hebben we
vragen over de ontwikkeling van professionaliteit.
 Het aantal veranderingen in de organisatie is groot. Dit vraagt om focus op zeven
werklijnen. Daarmee kan ook meer relatie ontstaan met landelijke ontwikkelingen
in VO en BO.
 Voor directie en CvB wordt een traject ingericht rond de stijl van het huis.
Bij de opstelling van de instellingsbegroting zijn voor 2014 de hoofdprioriteiten gelegd
bij:
 het herstel van het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit;
 verbetering van de liquiditeit door het beperken van investeringen tot hoogst
noodzakelijke;
 verliesgevende activiteiten en eenheden zullen onder een strakker toezicht
worden geplaatst.

12.11

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is eind 2013 opgesteld en omvat zowel de exploitatiebegroting
als ook de investeringsbegroting. Beide zijn hieronder opgenomen:
De meerjarenbegroting is eind 2013 opgesteld en omvat zowel de exploitatiebegroting
als ook de investeringsbegroting. De meerjaren-exploitatiebegroting is op basis van de
definitieve cijfers over 2013 én de vastgestelde begroting 2014 bijgesteld. In de
continuïteitsparagraaf (hfst 4.2) zijn de uitkomsten van onderstaande meerjarencijfers
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opgenomen. Deze kunnen dus enigszins verschillen met de eerdere
meerjarenprognoses van de stichting door nieuwe inzichten.
Agnieten College

2012 W
2013 P
jaarrekening jaarrekening

2014 P
begroting

2015 P
prognose

2016 P
prognose

2017 P
prognose

Algemene indicatoren
Algemene indicatoren

Aantallen deelnemers, ongewogen (t-1)
Aantal FTE onderwijzend en direct ondersteunend personeel

4.249

4.395

4.469

4.552

4.595

4.650

307,0

304,5

307,8

315,6

320,3

323,7

FTE met vast contract
FTE met tijdelijk contract
Totaal aantal FTE

313,7

305,3

306,6

314,3

319,0

322,2

Aantal vierkante M beschikbaar
Investeringebehoefte in €

44,5

48,1

48,3

49,5

50,2

50,7

358,2

353,3

354,9

363,7

369,1

372,9

43.316

43.316

43.316

43.316

43.316

43.316

447.946

5.855.074

4.268.160

925.000

1.000.000

1.000.000

Kwantitatieve indicatoren
Aantallen deelnemers per onderw. en direct onderst pers. FTE
Aantal deelnemers per FTE
FTE tijdelijk als percentage totaal aantal FTE

13,8
11,9

Kosten fte in loondienst in €
Overhead (kosten fte loondienst indirect OOP en Directie)
Overhead (kosten fte loondienst indirect OOP en Directie) als percentage
Rentabiliteit
Liquiditeit
Eigen vermogen in €
Solvabiliteit, historische waarde

14,4
12,4

14,5
12,6

14,4
12,5

14,3
12,4

14,4
12,5

12,4%

13,6%

13,6%

13,6%

13,6%

13,6%

22.788.417
2.707.845

23.329.587
3.041.890

23.296.401
2.682.345

23.871.796
2.744.720

24.226.693
2.785.649

24.475.495
2.806.789

11,9%

13,0%

11,5%

11,5%

11,5%

11,5%

0,7%

0,4%

0,5%

1,8%

1,3%

1,5%

0,29

0,91

0,20

0,37

0,50

0,64

611.439

742.028

905.471

1.572.794

2.069.464

2.646.050

5,2

3,9

4,8

8,0

10,4

13,0

1%

17%

12%

3%

3%

3%

10,2
0,0%
40,4

9,9
0,0%
48,0

9,7
0,0%
51,7

9,5
0,0%
53,5

9,4
0,0%
53,7

9,3
0,0%
53,9

Rijksbijdrage op totale opbrengsten
Personele lasten als percentage van totale lasten
Materiële lasten als percentage van totale lasten

95,3%
81,7%
18,3%

95,0%
77,7%
22,3%

94,3%
74,5%
25,5%

93,9%
74,3%
25,7%

93,9%
74,7%
25,3%

94,0%
74,9%
25,1%

Totale lasten per leerling
Personele lasten per leerling
Materiële lasten per leerling

7.939
6.483
1.456

8.081
6.278
1.803

7.884
5.876
2.008

8.049
5.978
2.071

8.092
6.042
2.051

8.145
6.103
2.043

Investeringsbehoefte als percentage van de totale opbrengsten
Aantal M2 per deelnemer
aantal M2 huur als percentage van totaal M2
Gemiddelde huisvestingskosten per M2
Additionele indicatoren

-->
agv verschuiving
in onderlinge
verrekeningen

Investeringsbegroting - St Agnieten
x € 1.000
Werkelijk
2012

Gebouwen:
instandhouding gebouwen
nieuwbouw Zwartsluis
…..
…….
Overige
subtotaal gebouwen

Prognose
2013

Begroot
2014

Prognose
2015

Prognose
2016

Prognose
2017

446

400
3.200

5.590

-

-

-

600
1.046

3.600

5.590

-

-

-

200
125
20
180

450
125
20
330

450
125
20
405

450
125
20
405

525

925

1.000

1.000

6.115

925

1.000

1.000

Inventaris:
ICT
Huurboeken investering
Kantoorinventaris
App. Machines en instalaties
overige vervanging
subtotaal inventaris

300
300

124
185

500
1.100

33
117
459

Totaal investeringen

2.146

4.059
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12.12

Begroting

De begrotingscijfers voor het jaar 2014 zijn als volgt vastgesteld:
adm in 700
04 Agnieten College

GB

Begroting 2014 Begroting 2013

B 14 vs B
13

Jaarrek 2012

%

Opbrengsten
3.1.1

Budget Allocatiesystemat.

0

-1.000

0

3.1.2

Additionele allocatie

0

0

0

0

3.1.3

Rijksbijdragen

30.036.553

31.687.000

31.370.120

-1.650.447

3.1.4

Toegekende Subsidie

0

0

0

0

3.1.5

Geoormerkte Subsidie

2.781.169

0

0

2.781.169

3.1.6

Ongeoormerkte Subsidie

3.2

Overige overheidsbijdragen en subs.

3.4

Contractonderw ijs

0

0

0

0

3.5.1

Verhuur

49.000

76.000

56.893

-27.000

3.5.2

Detachering personeel

59.107

188.000

160.034

-128.893

3.5.4

Sponsoring

0

0

0

0

3.5.5

Deelnemersbijdragen

683.000

613.000

668.021

70.000

3.5.6

Overige Opbrengsten

853.152

142.000

475.523

711.152

34.813.237

32.927.000

32.919.560

1.886.237

136.401

Totale opbrengsten

1.000

0

0

0

0

351.256

222.000

188.968

129.256

5,7%

Personele Kosten
4.1.1

Loonkosten

23.296.401

23.160.000

22.380.565

4.1.2

Uitkeringen

-209.029

-180.000

-226.489

-29.029

4.1.3

Inhuur Uitzendkrachten

354.477

836.000

753.001

-481.523

4.1.4

Inhuur extern Personeel

659.931

4.1.5

Interne Doorbelastingen Personeel

4.1.6

Overige personele kosten
Totale personele kosten

806.931

147.000

904.196

1.169.706

1.108.000

2.497.036

61.706

407.912

527.000

384.014

-119.088

25.826.398

25.598.000

26.692.323

228.398

0,9%

Materiële kosten
4.2

Afschrijving op i/m vaste activa

1.143.755

1.643.000

1.728.184

-499.245

4.3

Huisvestingkosten

2.280.584

1.845.000

1.750.070

435.584

4.4.1

Materiele kosten primair proces

1.306.340

792.000

740.251

514.340

4.4.2

Communicatie en Marketing

134.641

111.000

134.534

23.641

4.4.3

ICT

40.000

218.000

38.458

-178.000

4.4.4

Porto, telefoon en repro

242.000

285.000

293.024

-43.000

4.4.5

Administratie en beheer

1.040.707

1.815.000

1.157.262

-774.293

4.4.6

Interne Doorbelastingen Materieel

2.162.870

0

0

2.162.870

5.0

Financiële baten en lasten

472.500

235.000

152.220

237.500

8.823.397

6.944.000

5.994.001

34.649.794

32.542.000

32.686.324

2.107.794

163.443

385.000

233.236

-221.557

Totale Materiële kosten
Totale kosten
Resultaat

1.879.397 27,1%
6,5%

NB: verschuivingen tussen kostensoorten in prognose en begroot als gevolg van
afwijkingen in boekingsgang en nieuwe indeling met ingang van 2014. Deze salderen
per saldo en hebben geen effect op de einduitkomsten.

Zwolle, 25 juni 2014
Het College van Bestuur,

R.W.J. van Kessel
C. Blokland
A. Runia
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Financiële cijfers 2013 en toelichting
Jaarrekening

13.1 Balans per 31 december 2013, na resultaatbestemming
31-12-2013
€

31-12-2012
€

€

€

Vaste activa
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa
In uitvoering en vooruitbetaling

5.569.156
2.423.141
755.989
4.756.840

#

13.505.126

9.660.668

29.872

8.940

13.534.999

9.669.609

Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

5.487.440
2.452.336
976.992
743.900

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.7
1.5.8

1.7

Vorderingen
Debiteuren
OCW
Groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

330.309
267.300
23.549
1.060.534

Liquide middelen

Totaal activa

295.186
181.778
228.724
53.598
768.479
1.681.692

1.527.765

3.747.745

32.225

18.964.435

11.229.599

31-12-2013
€

2.1

Eigen vermogen
Eigen vermogen

31-12-2012
€

€

742.028

€

611.440
742.028

2.2
2.4.3

Voorzieningen
Overige voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.4
2.5.1
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Vakantietoelage
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies
Pensioenpremies
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

352.818

611.440

355.533
352.818

355.533

11.899.600

3.645.538

182.802
1.639.840
782.879
993.123
360.513
232.421
1.778.412

1.881.924
696.055
781.023
991.124
337.741
878.075
1.051.147
5.969.990

6.617.088

18.964.435

11.229.599
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13.2 Staat van baten en lasten over 2013

Realisatie
2013
€

3

Baten

3.1
3.2
3.5

(Rijks) bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

6
7

Financiële baten en lasten

2012
€

31.370.120
188.968
1.360.472
32.927.000

25.598.000
1.643.000
1.845.000
3.221.000

32.919.560

25.743.173
1.728.184
1.750.070
3.312.485

34.071.819

32.307.000

32.533.912

394.973

620.000

385.648

264.385-

235.000-

152.151-

Saldo Financiële baten en lasten

264.385-

235.000-

152.151-

Resultaat

130.588

385.000

233.497

Belastingen
Resultaat deelnemingen

-

-

-

Resultaat na belastingen

8

2012
€

31.686.000
222.000
1.019.000

26.675.970
1.652.287
2.126.925
3.616.638

Saldo baten en lasten

Realisatie
2013
€

34.466.792

Totale lasten

5

2013
€

32.735.861
307.859
1.423.072

Totale baten

4

Begroting
2013
€

Aandeel derden in resultaat

Netto resultaat

130.588

385.000

-

130.588

-

385.000

Jaarverslag 2013 Stichting Agnieten College/De Boog

233.497

-

233.497

Pagina: 55

13.3 Kasstroomoverzicht over 2013
2013
€

2012
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
394.973

Saldo baten en lasten
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

385.648

1.266.716
2.715-

1.366.669
28.604
1.658.973

1.780.921

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden exclusief kortlopend deel
langlopende schuld

153.926-

284.594-

848.999-

372.9901.002.925656.049

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
2.677
247.963-

Ontvangen interest
Betaalde interest

657.5841.123.337
1.553
153.704-

245.287-

152.151-

410.762

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

971.186

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Aflossing leningen
Overige investeringen in financiële vaste activa

58.3785.111.174-

940.016-

37.445

36.829

5.132.106-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

903.187-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

8.500.000
63.136-

60.606-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

8.436.864

60.606-

Mutatie geldmiddelen

3.715.520

7.393

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

32.225
3.747.745
3.715.520

24.831
32.225
7.393
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13.4 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2013
13.4.1 Algemeen
13.4.1.1
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De voornaamste activiteiten van Stichting Agnieten College/De Boog (verder: Agnieten
College) bestaan uit het geven van onderwijs.
13.4.1.2
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.
13.4.1.3
Continuïteit
Binnen de Landstede groep, waar Agnieten College onderdeel vanuit maakt, is in 2013
de liquiditeitspositie verbeterd, nadat deze gedurende 2012 kritisch is gebleken. Bij
Agnieten College is de huidige vermogenspositie zwak. 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 instellingen is
gewaarborgd. Derhalve is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
13.4.1.4
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Voor zover niet anders is 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 kan worden vastgesteld. 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
kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening 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.
13.4.1.5
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, en 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.
13.4.1.6
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 winsten-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 onderneming
toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming 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
onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het
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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.
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 oorspron¬kelijke effectieve rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de winst-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 kan worden gebracht met een gebeurtenis die
plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het
bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Afgeleide financiële instrumenten
De eerste waardering voor afgeleide financiële instrumenten is reële waarde.
Na eerste waardering worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op
kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedgemodel
wordt toegepast.
13.4.1.7
Stelselwijzigingen
In het verslagjaar zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd.
13.4.1.8
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 verwachte economische levensduur. Op terreinen,
materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt
niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Activum
Terreinen
Gebouwen
Verbouwingen
Verbouwingen
Schoolmeubilair
Kantoormeubilair
Technische installaties en
machines
Leermiddelen
ICT Netwerken
Hardware
Hardware (refurbished)
Software
Overige inventaris
Huurboeken

Economische
levensduur

Afschrijvingspercentage

Geen afschrijving
40 jaar
15 jaar
10 jaar
15 jaar
10 jaar
10 jaar

0,00%
2,50%
6,67%
10,00%
6,67%
10,00%
10,00%

10 jaar
5 jaar
4 jaar
2 jaar
4 jaar
10 jaar
5 jaar

10,00%
20,00%
25,00%
50,00%
25,00%
10,00%
20,00%
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13.4.1.8.1
Financiële vaste activa
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.
13.4.1.8.2
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd
Financiële instrumenten.
13.4.1.8.3
Eigen Vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en
de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves
die ter vrije beschikking staan van het 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.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private
middelen. Bij Agnieten College is dit overigens niet van toepassing.
13.4.1.8.4
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende
contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven
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, blijf- en
sterftekansen. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor personeelsleden met een
tijdelijk contract.
13.4.1.8.5
Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële
instrumenten.
13.4.1.8.6
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële
instrumenten.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte
bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken
periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld,
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wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van
de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding
13.4.2

Opbrengstverantwoording

13.4.2.1
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.
13.4.2.2
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.
13.4.2.3
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.
13.4.2.4
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie 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 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 bedrijfstak pensioenfonds ABP. De
stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
een tekort bij het pensioenfonds 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
dekkingsgraad bij het pensioenfonds ABP bedraagt 105,9% (maart 2014: 106,1% (bron:
website www.abp.nl d.d. 28 april 2014)). De dekkingsgraad ultimo 2013 is daarmee
hoger dan het doel van 104,3%, zoals opgenomen in 2009 in het door het
pensioenfonds opgestelde herstelplan.
13.4.2.5
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.
13.4.2.6
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De cijfers voor 2012 zijn indien nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met
2013 mogelijk te maken.

Jaarverslag 2013 Stichting Agnieten College/De Boog

Pagina: 61

13.4.3
2

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

1.2.1
Gebouwen
en
terreinen

1.2.2
Inventaris
en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

1.2.4
In uitvoering
en vooruitbetalingen

1.2.5
Niet aan het
proces dienstbare materiële
vaste activa

Totaal

Het verloop van de materiële vaste activa is als
volgt weer te geven:

€

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

6.817.548
1.330.108-

5.355.671
2.903.335-

3.955.920
2.978.928-

743.900
-

-

16.873.039
7.212.371-

Boekwaarde

5.487.440

2.452.336

976.992

743.900

-

9.660.668

Mutaties in de boekwaarde:
mutaties activa in ontwikkeling
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo

Stand per 31 december 2013
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

463.188
381.473-

415.220
444.415-

185.141
406.144-

4.012.940
-

-

4.012.940
1.063.549
1.232.031-

81.715

29.194-

221.003-

4.012.940

-

3.844.458

5.770.891
3.347.750-

4.141.061
3.385.072-

4.756.840
-

-

21.949.529
8.444.402-

2.423.141

755.989

4.756.840

-

13.505.126

7.280.736
1.711.581-

Boekwaarde

5.569.156

De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen is:
waarvan eigendom van de gemeenten

29.056.000
25.072.000

peildatum: 31-12-2013

De verzekerde waarde van de gebouwen is :
waarvan voor rekening van gemeenten

57.563.335
51.405.361

peildatum: 31-12-2013

13.4.4 Financiële vaste activa
Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als
volgt weer te geven:

1.3.1
Groepsmaatschappijen

1.3.2
Andere deelnemingen

1.3.3
Vorderingen op
groepsmaatschappijen

1.3.4
Vorderingen op
andere deelnemingen

1.3.5
Vorderingen op
OCW

1.3.6
Overige
effecten

1.3.7
Overige
vorderingen

Totaal

€

€

€

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013
mutaties:
Investeringen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en afgeloste leningen

-

Stand per 31 december 2013

-

-

-

-

-

-

8.940

8.940

58.378
37.445-

58.378
37.445-

29.872

29.872

Onder de financiële vaste activa is een bedrag opgenomen dat aan ouders en personeel
is uitgeleend voor de aankoop van een laptop t.b.v. het schoolwerk. Van de vordering
heeft een bedrag ad € 29.872 een looptijd van langer dan één jaar.
13.4.5 Vorderingen
5

Vorderingen

2013
€

2012
€

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Debiteuren
OCW
Groepsmaatschappijen

330.309
267.300

1.5.7

Overige vorderingen
Verstrekte voorschotten
Overige

665
22.884

€

€
295.186
181.778
228.724

597.609

705.689
21.267
32.331

23.549
1.5.8
1.5.9

Overlopende activa
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

1.101.004
40.471

53.598
808.605
40.127

1.060.534

768.479

1.681.692

1.527.765

De vordering op groepsmaatschappijen betreft de vordering op Stichting Bestuur
Landstede Groep.
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Bij geen van de vorderingen is een bedrag begrepen met een resterende looptijd langer
dan één jaar. Over de vordering op groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend.
13.4.6 Liquide middelen
7

1.7.1
1.7.2

Liquide middelen

2013
€

kasmiddelen
tegoeden op bankrekeningen

2012
€

4.124
3.743.621

4.519
27.706

3.747.745

32.225

De liquide middelen staan ultimo 2013 ter vrije beschikking van de stichting.
13.4.7 Eigen Vermogen
8

Eigen vermogen

stand per

Resultaat

01-01-2013
€

€

2.1.1

algemene reserve

212.708

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

398.732

Overige

stand per

mutaties

31-12-2013

€

€

130.588

343.296
398.732

611.440

130.588

-

742.028

De bestemmingsreserve (publiek) is een reserve als buffer om onvoorziene fluctuaties in
personele lasten op te kunnen vangen.
13.4.8 Voorzieningen
9

Voorzieningen

2.3.1
Personeelsvoorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt
worden weergegeven:

€

2.3.2
Voorziening
verlieslatende
contracten
€

2.3.3
Overige
voorzieningen

Totaal

€

€

Stand per 1 januari 2013
Dotaties
Onttrekkingen

355.533
28.204
30.919-

-

-

355.533
28.204
30.919-

Stand per 31 december 2013

352.818

-

-

352.818

Kortlopend deel < 1 jaar (uitbetalen in 2014)
Langlopend deel > 1 jaar (uitbetalen na 2014)

26.272
326.546

De personeelsvoorzieningen bestaan uit voorzieningen voor jubilea.
13.4.9 Langlopende schulden
10

Langlopende schulden

2.4.2
Schulden aan
overige
deelnemingen
€

2.4.3
Kredietinstellingen

2.4.4
OCW/LNV

€

€

2.5.5
Overig

Totaal

€

€

Stand per 1 januari 2013

-

3.645.538

-

-

3.645.538

Aangegane leningen 2013

-

8.500.000

-

-

8.500.000

Aflossingen 2013

-

-

-

Stand per 31 december 2013

-

-

-

63.13612.082.402

Kortlopende schuld < 1 jaar

182.802

Middellange schuld 2-5 jaar

802.683

Langlopende schuld > 5 jaar

11.096.917
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Inzake

KredietHoofdsom RenteAanvang
verstrekker
percentage lening

Wezep
Zwartsluis
Zwartsluis

BNG
BNG
BNG

3.750.000
6.000.000
2.500.000

4,11%
3,83%
3,78%

Aflossing Aflossings- Aflossing Restschuld
periode
vanaf
31-12-2013

2010 Annuïtair Kwartaal
2013 Annuïtair Jaar
2013 Annuïtair Jaar

1-6-2011
1-12-2014
1-6-2042

Totaal langlopende leningen

3.582.402
6.000.000
2.500.000
12.082.402

Het aflossingsdeel < 1 jaar is ultimo 2013 gepresenteerd onder de schuld aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
13.4.10
11

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

2013
€

2.5.1
2.5.3
2.5.4
2.5.7
2.5.8
2.5.9

Kredietinstellingen
Crediteuren
Opgebouwd recht vakantietoelage
Belastingen en premies
Pensioenpremies overige
Overige kortlopende schulden
Personeelsfondsen
Schuld inzake spaarverlof
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt
Overige

2.5.10 Overlopende passiva

2012
€

€

€

182.802
1.639.840
782.879
993.123
360.513
6.514
165.944
59.963

1.881.924
696.055
781.023
991.124
337.741
195.362
667.874
14.839

232.421
1.778.412

878.075
1.051.147

5.969.990

6.617.088

Het saldo vooruit ontvangen subsidies geoormerkt ultimo 2012 betreft o.a. de in 2011
ontvangen subsidie Frisse scholen die niet is besteed in 2012 ad € 632.874 en in 2013
is verrekend met OCW.
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Model G Stichting Agnieten College/De Boog 41430/02VT-05VN
G.1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

datum

Bedrag van

ontvangen t/m

toewijzing

verslagjaar

€

€

Bedrag van
toewijzing

saldo
01-01-2013

afgerond

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

datum

-

-

ontvangen in
verslagjaar

-

lasten in
verslagjaar

-

totale kosten
31-12-2013

-

saldo ultimo
verslagjaar

-

Inzake de rijksbijdrage VSV variabel is in 2012 een voorschot ontvangen ad € 38.000. Dit voorschot is in de verlies en winstrekening 2012
verwerkt. Verwerking had in 2012 plaats moeten vinden in model G2. In 2013 is van deze subsidie € 30.000 weer terugbetaald.
Verwerking in model G is niet mogelijk aangezien er geen beginstand is.
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13.4.11

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Geen.
13.4.12

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 onderneming handelt niet in afgeleide
financiële instrumenten en derivaten.
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 verbonden 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 het
geval van herfinanciering van bestaande financieringen.
Liquiditeitsrisico
Landstede Groep bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende
meerjarenliquiditeitbegrotingen. Het bestuur ziet erop toe dat voor Landstede Groep
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen
voldoen.
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.
13.4.13

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

13.4.13.1
Dark Fiber
Er zijn binnen de Landstede Groep langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen
aangegaan met Ziggo B.V. ter zake van operationele leasing van dark fiber
verbindingen, waarvan Agnieten College ook gebruik maakt en bijdraagt in de kosten
hiervan.
De totaalverplichtingen die uit deze leased fiber voortvloeien, bedragen ultimo 2013
€ 107.000, waarvan € 13.000 een looptijd heeft van maximaal 1 jaar, € 52.000 een
looptijd van 1 - 5 jaar.
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13.4.13.2
Rekencentrum en WIFI
Er zijn binnen de Landstede Groep langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen
aangegaan met Cisco en IBM ter zake van financial leasing van ons Rekencentrum en
Wifi in onze scholen en het onderhoud hierop. Het betreft een looptijd van 5 jaar.
De totale verplichtingen die uit deze lease- en onderhoudscontracten voortvloeien zijn
opgenomen in de boekhouding van de Stichting Landstede. Het deel van Agnieten
College van de jaarlijkse lasten en daarmee aandeel in de verplichtingen bedraagt
€ 353.000. Van deze verplichting heeft € 165.000 een looptijd van maximaal 1 jaar en
€ 188.000 een looptijd van 1 - 5 jaar.
13.4.13.3
Niet in de balans opgenomen vordering OCW
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO 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/F2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OCW.
Hiervan is geen gebruik gemaakt. Op basis van RJ 600 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 over de maand december door de instelling verschuldigde afdracht
pensioenpremies en loonheffing verbonden salarisbetalingen op grond van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. De vordering is pas opeisbaar bij het opheffen
van de onderwijsinstelling.
13.4.13.4
Mogelijke toekomstige WW en BW verplichtingen
Er zijn geen voorzieningen opgenomen voor langlopende verplichtingen voor personeel
die een WW of BW uitkering krijgen uitbetaald aangezien er geen betrouwbare
inschatting van de verplichting per balansdatum is te maken. De kosten worden jaarlijks
op basis van uitbetaling ten laste van de exploitatie gebracht. Het maximale toekomstige
risico met betrekking tot mogelijke WW-BW verplichtingen voor personeel die per einde
boekjaar een uitkering hebben bedraagt circa € 209.000 (direct deel 25%).
13.4.14
12

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

2013

begroting 2013

€

Rijksbijdrage sector VO
3.1.1

28.599.741

Rijksbijdrage OCW
4.136.120

Totaal rijksbijdrage OCW

13

€

€

28.088.543
28.985.000

28.088.543
4.510
3.277.067

2.701.000

4.136.120

2.701.000

3.281.577

32.735.861

31.686.000

31.370.120

Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2013
€

3.2.1

2012
€

28.985.000

Overige subsidies OCW

13.4.15

€

28.599.741

Geoormerkte OCW subsidies
Niet geoormerkte OCW subsidies
Toerekening investeringssubsidies OCW
3.1.2

€

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

begroting 2013
€

307.859

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

2012
€

222.000

€

€

188.968

307.859

222.000

188.968

307.859

222.000

188.968
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13.4.16
16

Overige baten

Overige baten

2013
€

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige

begroting 2013
€

61.444
309.454
579.143
473.032

€
76.000
188.000
613.000
142.000

17

Personeelslasten

1.019.000

2013

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
lonen en salarissen

1.360.472

begroting 2013
€

18.116.803
2.270.530
2.942.255

€
23.042.000
-

28.604
1.368.857
2.154.672

Overige personele lasten
Af: uitkeringen

2012
€

23.329.588

Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig
4.1.2
4.1.3

€

Personeelslasten
€

4.1.1

€
56.893
160.034
668.021
475.523

1.423.072

13.4.17

2012
€

€

€

17.816.398
2.253.544
2.718.475
23.042.000

22.788.417
28.604
963.129
2.189.512

265.000
2.471.000
3.552.133
205.751-

2.736.000
180.000-

26.675.970

3.181.245
226.489-

25.598.000

25.743.173

Het gemiddeld aantal FTE bij de organisatie was over 2013 ca 353 FTE (2012: 359
FTE).
13.4.18
18

Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

2013
€

4.2.2.1 Afschrijving op gebouwen/verbouwingen
4.2.2.2 Afschrijvingen op inventaris en apparatuur
4.2.2.3 Afschrijving overige activa
Totaal afschrijving uit eigen activiteiten
4.2.2.4 Afschrijvingen doorbelast
4.2.2

19

381.473
444.415
440.828

Totaal afschrijving materiële vaste activa

13.4.19

Huisvestingslasten

381.472
483.182
502.015
1.366.669
361.515

1.652.287

1.643.000

1.728.184

begroting 2013
€

2012
€

94.000
553.000
477.000
635.000
86.000

2.126.925

€

€

88.833
376.356
442.013
631.505
40.601
170.762
1.845.000

1.750.070

Overige lasten

Overige lasten

2013

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige

begroting 2013
€

818.087
1.390.896
1.407.655

Totaal overige lasten

13.4.21

€

1.226.000
417.000

247.213
545.925
580.688
696.524
56.574
-

€
4.4.1
4.4.2
4.4.4

€

1.266.716
385.571

€

Totaal huisvestingslasten

20

2012
€

381.000
445.000
400.000

2013

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige

13.4.20

€

Huisvestingslasten
€

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

begroting 2013
€

€

2012
€

1.181.000
880.000
1.160.000
3.616.638

€

€

458.990
851.950
2.001.545
3.221.000

Financiele baten en lasten
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21

Financiële baten en lasten

2013
€

5.1
5.2
5.3
5.4

Rentebaten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige opbrensten financiële vaste activa en effecten
Rentelasten
Totaal Financiële baten en lasten

begroting 2013
€

2.677

€

2012
€

2.000

267.061-

€
1.553

237.000264.385-

€

153.704235.000-
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13.5 Bezoldiging College van Bestuur en Raad van toezicht in 2013:
Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Is er een bezoldiging van de bestuurders
Is er een bezoldiging van de toezichthouders

Naam

Bestuurders
RWJ van Kessel
MR Westenberg
C Blokland
A Runia
Totaal Bestuurders
Toezichthouders
Dr. H.C. van der Sar
R.D. Schoonbeek
Ing. A.W.M. van Bijnen
Ing. A.A. van Dijk
Dr. G.W. van Noomen
Mr. M. Zomer
B. Breunissen
H.M. Claessen
H.P. de Vlieger
A. de Groot

ja
ja

Duur arbeidsovereenkomst
vanaf

tot

1-1-2013
1-1-2013
1-1-2013
1-1-2013

31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013

1-1-2013
1-1-2013
1-1-2013
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2013
1-9-2013
1-9-2013
1-9-2013
1-9-2013

31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
30-6-2013
30-6-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013

Ingangsdatum
dienstverband

Taakomvang

1-1-1996
1-1-1996
1-1-2005
1-1-2005

12-2-2009
12-2-2009
12-2-2009
12-2-2009
12-2-2009
12-2-2009
1-9-2013
1-9-2013
1-9-2013
1-9-2013

fte

Dienstbetrekking
of interim
D of I

Periodiek
betaalde
beloningen

1,0
1,0
1,0
1,0

D
D
D
D

122.584
43.563
123.104
121.739
410.990

Bonus
beloning /
gratificatie

Ontvangsten
betaalbaar
op termijn

Uitkering bij
beëindiging
dienstverband

0

21.005
6.295
19.403
19.403
66.106

0
31.871
0
0
31.871

8.000
9.075
5.750
1.500
4.750
4.750
1.917
1.917
1.917
1.583
41.158

Er staan 2 leden van het College van Bestuur op de loonlijst bij Stichting Landstede en tevens 2 leden bij Stichting Beheer Landstede Groep.
De leden van de Raad van Toezicht staan allen op de loonlijst bij Stichting Beheer Landstede Groep. De gezamenlijke kosten zoals in dit overzicht
weergegeven worden verdeeld over de onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallende entiteiten.
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Toelichting WNT

vermelding alle bestuurders
met dienstverband
functie:

Voorzitter
J/N

Voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Lid College van Bestuur

J
N
N
N

Naam

R.W.J. van Kessel
M.R. Westenberg
C. Blokland
A. Runia

Ingangsdatum
dienstverb.
1-jan-96
1-jan-96
1-jan-05
1-jan-05

einddatum
dienstverb.

30-apr-13

omvang
dienstverb.
in FTE
1,00
1,00
1,00
1,00

Beloning

Belastbare
vaste en
var. onk

117.634
39.903
111.141
108.915

144
354
800

Voorz.
beloning
betaalbaar

Uitkeringen
beëindiging
v/h dvb

21.005
6.296
19.403
19.403

31.871
-

Vermelding alle toezichthouders
Voorzitter
J/N

Voorzitter Raad van toezicht
Vice voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

J
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Naam

Dr. H.C. van der Sar
R.D. Schoonbeek
Ing. A.W.M. van Bijnen
Ing. A.A. van Dijk
Dr. G.W. van Noomen
Mr. M. Zomer
B. Breunissen
H.M. Claessen
H.P. de Vlieger
A. de Groot

Ingangsdatum
dienstverb.
12-feb-09
12-feb-09
12-feb-09
12-feb-09
12-feb-09
12-feb-09
1-sep-13
1-sep-13
1-sep-13
1-sep-13

einddatum
dienstverb.

30-jun-13
30-jun-13

Beloning

Belastbare
vaste en
vari. onk
8.000
9.075
5.750
1.500
4.750
4.750
1.917
1.917
1.917
1.583

-

Voorz.
beloning
betaalbaar

Uitkeringen
beëindiging
v/h dvb
-

Er staan 2 leden van het College van Bestuur op de loonlijst bij Stichting Landstede en tevens 2 leden bij Stichting Beheer Landstede Groep.
De leden van de Raad van Toezicht staan allen op de loonlijst bij Stichting Beheer Landstede Groep. De gezamenlijke kosten zoals in dit overzicht
weergegeven worden verdeeld over de onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallende entiteiten.
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13.6 Honoraria accountant
De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie,
een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
KPMG 2013
KPMG 2012
Onderzoek van de jaarrekening

24.805

24.200

13.7 Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen
Het Agnieten 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 elders onderwijs:
Brinnr. Schoolnaam

02VT

Agnieten College

2013

2013

2012

St.Zorgstructuur
VO IJsselVecht

VAVO
diverse
instellingen

St.Zorgstructuur VO
IJssel-Vecht

39

49

35

2012
VAVO
diverse
instellingen
94

13.7.1 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 ‘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.
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Goedkeuring en vaststelling.

Deze jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het
College van Bestuur.

Zwolle, 25 juni 2014

De Raad van Toezicht:

Het College van Bestuur:

H.C. van der Sar (voorzitter)

C. Blokland

A.W.M. van Bijnen

R.W.J. van Kessel

R.D. Schoonbeek

A. Runia

M. Zomer

A. de Groot-Schuttert

H.P. Dijkstra-De Vlieger

B. Breunissen

H.M. Claessen
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Overige gegevens
15.1 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar
verrekend met de reserve van de instelling.
Het positieve resultaat van het verslagjaar wordt ten gunste gebracht van de algemene
reserves.

15.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante
invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling

Stichting Agnieten College/De Boog

Soort instelling

School voor Voortgezet Onderwijs

Adres rechtspersoon

Postbus 1, 8000 AA Zwolle

Brinnummers

02VT / 05VN

Nummer Bevoegd gezag

41430

Telefoon

088-8508000

Accountantskantoor

KPMG
Postbus 505
8000 AM Zwolle
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Bestuur Landstede
Groep
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Agnieten
College/De Boog te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 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 school 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 en de Beleidsregels
toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT), 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 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de
Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. 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 controleinformatie 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 risicoinschattingen 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 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 rechtmatigheidcriteria 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.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Agnieten College/De Boog per 31 december
2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in
paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld,
en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW 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 2:391, lid 4 van het
BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Zwolle, 25 juni 2014
KPMG Accountants N.V.
G.J. Kamerling RA
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