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CVO Baarn/Soest                                                    stichting voor 

Christelijk 

Voortgezet 

Onderwijs Baarn/Soest 

Jaarverslag 2015 

Inleiding  

Dit jaarverslag is bedoeld voor de interne en externe toezichthouders, 
daarnaast zal het gebruikt worden voor de horizontale verantwoording naar 
meerdere groepen belanghebbenden (‘stakeholders’). In gesprekken met 
bijvoorbeeld ouderklankbordgroepen kan aan de hand van dit jaarverslag het 
onderwijs van onze scholen besproken worden, kunnen diverse onderdelen 
van ons beleid worden toegelicht en kunnen ideeën voor de toekomst worden 
opgehaald.  
 
CVO Baarn/Soest beheert het Griftland College in Soest en de Waldheim-
mavo in Baarn. De hoofdlijnen van beleid voor beide scholen worden op het 
niveau van CVO Baarn/Soest vastgesteld. De volgorde in dit jaarverslag is 
daarom CVO - Waldheim-Mavo - Griftland College. 
 
De volgorde van behandeling in dit jaarverslag is voor CVO en voor de scholen 
het verslag van het schooljaar 2014/2015, de tussenstand van de 
ontwikkelingen in het schooljaar 2015/2016 en het meer jaren schoolplan als 
het bredere kader waarbinnen de jaarplannen zijn opgesteld. 
Op deze manier wordt de aansluiting gezocht tussen het werken met 
schooljaren voor de inhoudelijke onderwerpen, zoals gebruikelijk op de 
scholen, en het jaarverslag over een kalenderjaar, dat wordt gevraagd door de 
externe toezichthouder.  

 

Inhoud 

1. CVO Baarn/Soest 

a. Missie, kernwaarden, strategie 

b. Juridische structuur 

2. Ontwikkelingen binnen CVO Baarn/Soest 

a. Hoofdlijnen van beleid 

b. Bestuursmodel 

c. Werkgeversrol  

3. CVO plannen 1516  

a. Algemeen 

b. Investeringsbeleid 

c. Klachten 

4. CVO externe zaken 

a. Zaken met politieke of maatschappelijke impact 

5. De Waldheim-mavo in 14/15, verantwoording 

6. De Waldheim-mavo in 1516 tussenstand 

7. De Waldheim-mavo, jaarplan 1620  

8. Schoolresultaten Waldheim-mavo  

9. Het Griftland College in 14/15 verantwoording  
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a. Betekenisvolle lessen van 60 minuten 

b. Promotie van de school 

10. Het Griftland College in 15/16 tussenstand 

a. Betekenisvolle lessen van 60 minuten 

b. Afronding schoolplan 1216 / voorbereiding schoolplan 1620 

11. Het Griftland College jaarplan 1620  

12. Schoolresultaten Griftland College 

13. Financiën:  

a. Verantwoording 

b. Verlies/winstrekening,  

c. Balans,  

d. Ouderbijdragen 

e. Diversen 

14. Verslag RvT 

15. Statistieken:  

a. Ontwikkeling leerlingenaantallen,  

b. Personeel 

16. Nadere toelichting jaarrekening 

17. Bijlagen: Toekomst en Continuïteitsparagraaf  
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Hoofdstuk 1: CVO Baarn/Soest 

 

a. Missie 

 Het verzorgen van onderwijs in de onderwijstypen VWO, HAVO en MAVO (VMBO-T), zo 

dat de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière een diploma hebben verworven 

waarmee zij het onderwijs in een vorm van vervolgonderwijs kunnen voortzetten. 

 Het begeleiden van jonge mensen op weg naar de volwassenheid 

- vanuit het evangelie 

- met voldoende ruimte voor persoonlijke ontplooiing 

- vanuit het besef dat ieder mens deel uitmaakt van Gods wereld en vanuit dit besef een 

taak heeft in deze wereld 

- bij hen begrip te kweken voor andere opvattingen in onze maatschappij 

 Het voorbereiden van de leerlingen op hun toekomstige plaats in de maatschappij zodat zij 

- meebouwen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en verdraagzaamheid 

- de zorg voor Gods schepping op zich nemen. 

 

Deze missie is langs meerdere dimensies uitgewerkt: de christelijke, onderwijskundige, 

pedagogische, maatschappelijke en de organisatorische dimensie. 

 

Kernwaarden 

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen CVO Baarn/Soest. Het zijn de 

grondbeginselen van hoe we de twee scholen willen profileren. De kernwaarden hebben 

een nauwe relatie met de missie en visie. De kernwaarden zijn: 

 Waarden-georiënteerd: voor het professioneel handelen van de medewerkers en 

voor de onderlinge omgang van alle betrokkenen gelden de normen en waarden op 

basis van de Christelijke identiteit van de scholen  

 Persoonlijk: elke leerling en elke medewerker krijgt de individuele aandacht die 

nodig is om te functioneren, zelfs om te excelleren 

 Verantwoordelijkheid: de leerlingen krijgen gedurende hun schoolcarrière in 

toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun leerproces, zij worden hierbij 

voortdurend begeleid. De medewerkers accepteren de eigen verantwoordelijkheid 

voor hun professioneel handelen, binnen de kaders en de doelstelling van de school, 

zij leggen verantwoording af aan hun leidinggevende. 

 Toekomstgericht: het onderwijs is erop gericht de leerlingen voor te bereiden op 

hun functioneren in de toekomstige maatschappij. Aspecten hierbij zijn: inzicht in de 

samenhang tussen de verschillende schoolvakken, het ontwikkelen van onderzoeks- 

en oplossingsvaardigheden en het gebruik van moderne leermiddelen/media. 

 

Strategie 

Beide scholen zijn onafhankelijk en dragen zorg voor een eigen invulling van het onderwijs. 

 

b. Juridische structuur  

CVO Baarn/Soest is de Stichting die het Griftland College te Soest en de Waldheim-

mavo te Baarn beheert. 

Het bestuur en het interne toezicht is opgezet in een two-tier model: een bestuurder en 

een Raad van Toezicht. 
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De statutair bestuurder is de heer drs. J.C. Nieuwland, tevens rector van het Griftland 

College.  

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, geen van hen is ouder/verzorger van 

leerlingen op een van de scholen. 

De code goed bestuur wordt toegepast. 

 

De directeur van de Waldheim-mavo is mevr. drs. M. van Veelen-Halem MEM. Het 

Managementteam bestaat uit de directeur en twee afdelingsleiders. 

De kerndirectie van het Griftland College bestaat uit de heer drs. J.C. Nieuwland, rector 

en de heer E.L. Hordijk MCC, plv. rector. Het Managementteam bestaat uit de 

kerndirectie en vijf afdelingsdirecteuren. 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directies zijn vastgelegd in 

het directiestatuut van CVO Baarn/Soest.  

 

In 2016 zal vanaf 1 augustus 2016 een nieuw organisatie model in werking treden.  

 

Het management team van de Waldheim-mavo zal bestaan uit de directeur en twee 

teamleiders. Het managementteam van het Griftland College zal bestaan uit de 

kerndirectie en 7 teamleiders. 
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Hoofdstuk 2: ontwikkelingen binnen CVO Baarn/Soest 

 

a. Hoofdlijnen van beleid 

 

Het strategisch beleid is in 2013 vastgesteld: 

A De scholen van CVO Baarn/Soest verzorgen modern, actueel en waarden georiënteerd 

onderwijs 

B CVO Baarn/Soest werkt zo dat de scholen zich elk optimaal ontwikkelen 

C De scholen werken samen en vullen elkaar aan op de terreinen waar dit nodig en 

mogelijk is 

De betekenis van deze hoofdlijnen van beleid is dat de twee scholen zich onafhankelijk van 

elkaar ontwikkelen en onafhankelijk van elkaar in het werkgebied opereren. De Stichting 

opereert vooral achter de schermen om de steunen te ondersteunen. Deze ondersteuning 

krijgt ook vorm door de uitwisseling van ervaring en expertise tussen de beide scholen.  

b. Bestuursmodel 

De bestuurder van CVO Baarn/Soest is ook de rector van het Griftland College. Na evaluatie 

van het model is dit in juni 2014 statutair vastgelegd. In de statuten zijn eisen opgenomen 

om de onafhankelijkheid van beide scholen te waarborgen. Deze eisen gelden de 

bestuurder, de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

c. De werkgeversrol 

 

De stichting is werkgever van alle medewerkers van beide scholen. In de praktijk werken de 

medewerkers op een (1) school en voelen zij zich bij die school betrokken. De medewerkers 

van de Centrale administratie (financiële administratie, personeels- en salarisadministratie) 

zijn voor beide scholen actief, zo ook de medewerker personeelszaken. Ontwikkelingen in de 

personeelsformatie op een van beide scholen, inclusief de vervanging van zieke 

medewerkers, kunnen (financiële) gevolgen hebben voor de andere school. In het periodieke 

Personeel en Organisatie overleg op stichtingsniveau wordt overlegd welke maatregelen 

nodig zijn bij vacatures en vervanging van zieke medewerkers. 
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Hoofdstuk 3: CVO plannen 1516 

a.Algemeen  

Vanaf zomer 2014 is de statutair vastgelegde werkwijze in de praktijk gebracht. Het 

Directieoverleg(DO), bestaande uit de bestuurder, de directeur van de WM en de plv. rector 

van het GC, vergadert ongeveer zeven keer per jaar over CVO-beleid en de uitwerking ervan 

op de scholen. De GMR vergadert minstens twee maal per jaar met de bestuurder.  

De hoofdlijnen van beleid (zie hoofdstuk 2) zijn leidend geweest in de besprekingen van het 

DO en de bestuurder met de GMR: de onafhankelijke ontwikkeling van beide scholen en de 

onderlinge samenwerking zijn beide versterkt. In de volgende hoofdstukken wordt 

beschreven hoe de ontwikkeling op de beide scholen is geweest, hieronder volgt een 

beschrijving van de versterkte samenwerking. 

Zowel het DO als de GMR heeft veel aandacht besteed aan onderdelen van het 

gemeenschappelijk personeelsbeleid: het functiebouwwerk is opgesteld en vastgesteld, 

uitvoeringsregelingen van cao-onderdelen zijn uitgewerkt en vastgesteld. In het DO worden 

ook ervaringen tussen de directies van beide scholen uitgewisseld, van goede (en andere) 

ervaringen wordt geleerd.  

In 2015 zijn enkele gezamenlijke activiteiten georganiseerd waar de twee scholen de 

krachten bundelden en het Stichtingsbesef hebben versterkt. 

Zo is in de laatste week van het schooljaar 1415 en in de eerste week van de zomervakantie 

2015 op de WM voor beide scholen een Zomerschool georganiseerd. Ongeveer 20 

leerlingen die niet in aanmerking kwamen voor bevordering naar de examenklas kregen de 

kans om in deze Zomerschool een deel van hun tekort weg te werken en zo alsnog 

bevorderd te worden naar de examenklas. De Zomerschool was door OCW gesubsidieerd 

en werd verzorgd door een externe partij waarbij de eigen docenten van de leerlingen de 

lesstof en de eindtoetsen leverden. 75% van de leerlingen slaagde erin alsnog bevorderd te 

worden. In 2016 zal blijken of deze leerlingen voldoende basis hebben opgebouwd om voor 

het eindexamen te slagen. 

In 2016 herhaalt het GC de Zomerschool voor 4-havo. Op de WM wordt in plaats van een 

Zomerschool een Lenteschool georganiseerd. 

In de herfst 2015 is voor de medewerkers van beide scholen een gezamenlijk symposium 

georganiseerd ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van beide scholen. Christelijk 

Voortgezet Onderwijs is wat beide scholen bindt, vandaar dat het symposium als onderwerp 

had hoe Christelijk Voortgezet Onderwijs op onze scholen in het verleden, in het heden en in 

de toekomst functioneert. Met name de persoonlijke ontmoeting en uitwisseling tussen de 

medewerkers van de twee scholen rond dit onderwerp maakte dit symposium een 

waardevolle activiteit, een versterking van het stichtingsbesef. 

 

b. Investeringsbeleid  

Beide scholen zijn autonoom op het gebied van investeringen. Deze investeringen worden 

opgenomen in begroting en meerjarenraming. Via deze weg worden investeringen 

besproken en goedgekeurd. Bijzondere investeringsplannen worden afzonderlijk voorgelegd 

aan bestuur en RVT. In veel gevallen zijn met bijzondere plannen ook toegekende subsidies 

gemoeid. 
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c. Klachten 

Eén ouder van een leerling van het Waldheim-mavo heeft een klacht ingediend bij de 

landelijke Klachtencommissie omtrent de begeleiding van de leerling door de school. Na 

behandeling, inclusief een hoorzitting, is de klacht ongegrond verklaard. 

 

 

Hoofdstuk 4.  CVO Externe zaken 

 

a Zaken met politieke of maatschappelijke impact 

Zaken met politieke of maatschappelijke impact zijn ontwikkelingen of gebeurtenissen op 

CVO-niveau of op een van de scholen die zorgen  voor uitzonderlijke politieke of 

maatschappelijke  betrokkenheid  bij CVO Baarn/Soest of bij een van de scholen.  

Incidenten rond leerlingen of medewerkers die onrust veroorzaakten in de lokale omgeving, 

in het werkgebied van de scholen, zijn in 2015 niet voorgekomen. 
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Hoofdstuk 5 De Waldheim-mavo in 14/15, verantwoording  

 

Basiskwaliteit van het onderwijs 

 

Na en periode van flink investeren in de basiskwaliteit van het onderwijs kunnen we aan het 

einde van het schooljaar 2014-2015 trots vaststellen dat deze meer dan op orde is. De 

lessen voldoen aan de kwaliteitseisen die de inspectie er aan stelt. Een incidentele docent 

voldoet nog niet aan deze norm, daar is goed zicht op en zijn verbeterplannen op in gezet. 

Veel docenten en veel lessen stijgen uit boven de minimum eisen die de inspectie stelt. En 

dat is te merken in de resultaten van het onderwijs. Op de zowel de harde cijfers als de bij de 

tevredenheidsonderzoeken scoort de school boven de landelijke gemiddelden. 

Vernieuwing van het onderwijs 

In het schoolplan 1216 zijn een aantal vernieuwende onderwijsprojecten gestart. Het 

schooljaar 2014-2015 stond voor een groot deel van deze projecten in het teken van de 

uitvoering. De laatste voorbereidingen zijn getroffen voor de start van de 

Business/Scienceklas op 1 augustus 2015. Door deelname aan het Surface Project van 

Microsoft en SLB-diensten heeft de school veel expertise op kunnen doen op het gebied van 

ICT in het onderwijs. De werkgroep differentiëren heeft, mede door deelname aan het 

Surface Project veel pilots uit kunnen voeren. De leerlingmentoren uit de bovenbouw zijn 

actief ingezet bij de begeleiding van eerste en tweedeklassers. De mentoren van leerjaar 1 

werkten voor het eerste met het vernieuwde mentorprogramma. De school was dus volop in 

beweging! 

Daarnaast is er natuurlijk ook in het schooljaar 2014-15 weer aandacht geweest voor de 

gewone dingen die zorgen dat de school dagelijks goed draait. Zo is het MOP opnieuw 

vastgesteld, de functiemix uitgevoerd en is Passend Onderwijs ingevoerd. 

 

 

Hoofdstuk 6 De Waldheim-mavo in 1516 tussenstand 

 

 

Aan het begin van het schooljaar is het 40-jarige bestaan van de school op grootse wijze met 

leerlingen en personeel gevierd. Blij en dankbaar kijken we terug op 40 jaar goed christelijk 

Mavo onderwijs in Baarn en Soest. 

Het schooljaar 2015-16 staat verder in het teken van het afronden van het schoolplan 1216 

en de aanloop naar het nieuwe schoolplan. Dat betekent dat er veel verschillende activiteiten 

in de school waren. Die stonden deels in het teken van afronding van het vorige schoolplan. 

 De Business / Scienceklas, de nieuwe talentklas naast de Sport/Theaterklas is 

succesvol gestart in leerjaar 1. Natuurlijk moet er nog het één en ander bijgesteld 

worden. Maar de leerlingen en docenten zijn tevreden over het programma en de 

mogelijkheid tot verbreding. 

 De leerling mentoren zijn een vast onderdeel geworden van de begeleiding binnen de 

school. 

 De docentenmentor is aangesteld en wordt regelmatig ingezet voor korte of langere 

coaching van zowel zittende als startende docenten. 

 Steeds meer leerlingen kiezen bewust voor een overstap naar Havo 4 na het behalen 

van hun Mavo diploma. 

 Het mentoraatsprogramma is uitgebreid naar leerjaar 2. 
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 Differentiëren is een steeds normaler onderdeel van de lessen geworden. 

 

Tegelijkertijd zijn er zijn veel activiteiten die in het teken stonden van het nieuwe schoolplan: 

 In klas 1 aardrijkskunde en klas 3 scheikunde wordt zonder methode projectmatig 

lesgegeven. Hierin hebben de docenten van deze klassen concrete ervaringen 

opgedaan met een andere manier van lesgeven. Deze ervaring is gedeeld met het 

team. 

 Het wifi-netwerk is uitgebreid. 

 De tablets uit het Surface Project worden vaak ingezet om lessen uitdagender te 

maken. 

 De sectie LO heet een subsidie uit het Leraar Ontwikkel Fonds ontvangen voor een 

project dat in het teken staat voor een nieuwe manier van beoordelen en volgen van 

leerlingen. 

 In de Onderneem! bijeenkomsten op maandagmiddag zijn veel gesprekken gevoerd 

over ontwikkelingen in het onderwijs. Deze bijeenkomsten vervangen de traditionele 

vergaderingen en worden door de teamleden zelf gevuld op basis van vraag en 

aanbod. 

 De vakgroep Talen heeft ervaring opgedaan met keuzewerktijd. Door langdurige 

ziekte van een collega was het noodzakelijk de lessen op een andere manier vorm te 

geven, deels is dit gedaan met keuzewerktijd. Deze ervaringen en gesprekken 

hierover met de vakgroep hebben geleid tot de invoering van keuzewerktijd in leerjaar 

4 vanaf het schooljaar 2016-2017. 

Daarnaast was er ook de noodzaak om bij een tweetal thema’s in te grijpen. 

Voor het schooljaar 1516 waren aanzienlijk minder aanmeldingen dan verwacht. Dit is 

geanalyseerd en op basis hiervan zijn een aantal maatregelen genomen op het terrein van 

PR en werving. Dit heeft geleid tot een prima aantal aanmeldingen voor het schooljaar 1617. 

Uit de meer jaren raming bij de begroting van 2016 bleek dat ingrijpen in de kosten 

noodzakelijk was. Het was niet noodzakelijk al in het boekjaar 2016 in grepen te doen. 

Daardoor was er tijd om goed te kijken naar de terreinen waar de ingrepen op een 

verantwoorde manier gedaan konden worden. Er is gekozen voor de gebieden schoonmaak, 

leermiddelen en onderwijstijd. Samen met de betrokken medewerkers zijn oplossingen 

gevonden die passen binnen het onderwijsontwikkeling van de school. 

 

 

Hoofdstuk 7  De Waldheim-mavo jaarplan 1620 overzicht 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de jaarplannen 1620. In de begroting van 2017 zal dit 

zijn weerslag vinden. 
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Hoofdstuk 8 Schoolresultaten Waldheim-mavo 
 
Opbrengstenkaart 2015  Waldheim-mavo 

  Mavo 

Aantal leerlingen totaal  387 

Aantal leerlingen per onderwijs soort  387 

Advies na 2e leerjaar  VMBO-bk    0% 

  VMBO-T    92% 

  T/H              6% 

  H+               1% 

   

% leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven  99 

% leerlingen 3e leerjaar naar diploma zonder 
Zitten blijven 

 90 

Gemiddeld cijfer CE   

Alle vakken  6,6 

Nederlands  7,0 

Engels, Frans, Duits  6,8 

Aardrijkskunde, geschiedenis  6,5 

Economische vakken  5,7 

Wiskunde, natuur, scheikunde en Biologie  6,3 

Geslaagd voor examen 2014  98 % 

   

   

Onderwijsresultaten 2016 Nieuw format  Waldheim-mavo 

  Mavo 

Aantal leerlingen totaal  375 

Aantal leerlingen per onderwijs soort  375 

   

Onderwijspositie t.o.v. advies po -4.58%  

Onderbouwsnelheid       98.82%  

Bovenbouwsucces  90.69% 

Examencijfers  6.57 

Verschil SE-CE  0.08 

   

   

Onderwijspositie t.o.v. advies po  Boven de norm 

Onderbouwsnelheid  Boven de norm 
Bovenbouwsucces  Boven de norm 

Examencijfers  Boven de norm 
Verschil SE-CE  Gering verschil 

   

Oordeel over alle resultaten  Voldoende 

Geslaagd voor examen 2015  96% 
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Hoofdstuk 9. Het Griftland College in 2014/2015 verantwoording 

a Betekenisvolle lessen van 60 minuten 

De onderwijsvisie die de kern vormt van het schoolplan 1216 wordt uitgewerkt door 

de invoering van Betekenisvol leren. Gerichte aandacht voor de inhoud van de les, de 

gebruikte werkvormen tijdens de les en het persoonlijke contact van de docent met de 

leerlingen draagt bij aan de verhoging van de motivatie van de leerling voor het leren. 

Variatie in didactische werkvormen is hierbij van groot belang.  

Om deze variatie mogelijk te maken is de lesduur met ingang van het schooljaar 

2014/2015 veranderd in 60 minuten. 

 

De start met de nieuwe lesduur zorgde vanaf het begin van het schooljaar voor 

intensieve voorbereiding van de lessen. Alle docenten moesten hun gebruikelijke en 

beproefde programma aanpassen, waarbij er veel werd nagedacht en overlegd werd 

over het inbrengen van betekenisvolle elementen in de les. Na de eerste maanden 

werd door de sectievoorzitters gerapporteerd dat de overgrote meerderheid van de 

docenten positief is over de eerste ervaringen: er is inderdaad meer ruimte voor 

variatie in werkvormen gekomen, er is meer rust in de dag vanwege het lagere aantal 

leswisselingen, er is inderdaad meer rust in het gebouw. Natuurlijk werden ook 

knelpunten benoemd. Vooral de situatie van de vakken die in bepaalde leerjaren 

slechts een lesuur per week op het rooster staan, vraagt om aandacht. De continuïteit 

van het leerproces staat hier snel onder druk: ziekte of een verlengd weekend kan 

snel voor onderbrekingen in het leerproces zorgen.  

In het voorjaar 2015 is een tussenevaluatie gehouden. Deze eerste evaluatie heeft 

duidelijke gemaakt dat er veel tevredenheid is onder de docenten over de nieuwe 

opzet: de ruimte voor didactische variatie en de ruimte voor persoonlijk contact met 

de leerlingen wordt veel genoemd, naast de rust in het dagprogramma. Kleine 

aanpassingen in vooral de planning van de ‘kleine’ vakken zijn doorgevoerd. In het 

voorjaar 2016 wordt deze lesduur compleet geëvalueerd.  

 

De verdere implementatie van het betekenisvol leren wordt door de nieuwe lesduur 

goed ondersteund. De secties hebben in het jaarprogramma vier werkmiddagen 

gekregen om met elkaar te overleggen over de invulling van de nieuwe lesstructuur. 

Tijdens deze en andere sectiebijeenkomsten zijn lessen voorbereid en ervaringen 

uitgewisseld. 

 

b  Promotie van de school  

In het schooljaar 2013/2014 heeft het brugklasteam het succesvolle programma voor 

de werving van de nieuwe brugklasleerlingen ontwikkeld. Dit programma is in het 

schooljaar 2014/2015 enigszins aangepast en grotendeels herhaald. Opnieuw was de 

aanmelding voor de brugklas goed, hoger dan op basis van de demografische 

gegevens verwacht werd. De analyse van deze ontwikkeling leverde op dat  de 

aangepaste regelgeving m.b.t. de advisering door de basisschool en de plaatsing in 

een brugklas beter lijkt aan te sluiten bij de dakpanbrugklas die het Griftland College 

kent.  
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Hoofdstuk 10: het Griftland College in 2015/2016 tussenstand 

 

a Betekenisvolle lessen van 60 minuten 

Het tweede schooljaar met de lesduur van 60 minuten laat grote gewenning en ook 

tevredenheid zien. Als een enkele keer, bijvoorbeeld vanwege schoolbrede 

rapportvergaderingen, voor enkele dagen de lesduur op 45 minuten wordt gesteld, 

wordt breed ervaren dat deze ‘vroegere’ lesduur toch wel veel beperkingen kende. 

Het programma met sectiewerkmiddagen voor werkoverleg over didactiek wordt 

voorgezet. 

b Afronding schoolplan 1216 / voorbereiding schoolplan 1620 

Met ingang van het schooljaar 2016/2017 moet een nieuw strategisch beleidsplan van 

kracht zijn: het schoolplan 1620. De school heeft een breed gedragen visie voor deze 

periode nodig.  

Alle medewerkers zijn in de herfst 2015 tweemaal betrokken bij de aanloop naar het 

schoolplan 1620. Eerst is tijdens een studiemiddag de opbrengst van het schoolplan 

1216 opgehaald: de invoering van het betekenisvol leren, ondersteund door de 

lesduur van 60 minuten, werd breed en hoog gewaardeerd. 

Tijdens een tweede studiemiddag is breed geïnventariseerd welke hoofdlijnen in het 

nieuwe schoolplan aanwezig zouden moeten zijn. Meer eigen verantwoordelijkheid bij 

de leerlingen voor het eigen leerproces werd veel genoemd, in combinatie met het 

versterken van een cultuur van eigenaarschap onder de medewerkers van de school. 

In het voorjaar 2016 wordt het schoolplan 1620 in verschillende ronden opgesteld en 

besproken met de medewerkers van de school, zodat het aan het einde van het 

schooljaar 2015/2016 vastgesteld kan worden. 

 

 

 

Hoofdstuk 11: het schoolplan 1620 van het Griftland College  

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de jaarplannen 1620. In de begroting van 2017 zal dit 

zijn weerslag vinden. Het plan is nog niet geheel uitgewerkt en het is daarom nog te vroeg 

om de inhoud ervan hier al op te nemen. 
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Hoofdstuk 12 Resultaten Griftland College 

 

Twee kwaliteitskaarten 

Opbrengstenkaart 2015  Griftland College 

  Mavo Havo Vwo 

Aantal leerlingen totaal  1447   

Aantal leerlingen per onderwijs soort  430 571 446 

Advies na 2e leerjaar  M      47% M       2% H    14% 

  M/H  27% M/H  23% H/V 29% 

  H+    26% H      59% V     57% 

   H/V    8%  

   V        8%  

% leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven  96 100 100 

% leerlingen 3e leerjaar naar diploma zonder 
Zitten blijven 

 90 70 80 

Gemiddeld cijfer CE     

Alle vakken  6,4 6.4 6.9 

Nederlands  6,1 6,5 7,3 

Engels, Frans, Duits  6,7 6,5 6,7 

Aardrijkskunde, geschiedenis  6,4 6,5 6,6 

Economische vakken  6,4 6,2 6,1 

Wiskunde, natuur, scheikunde en Biologie  6,5 6,5 7,0 

Geslaagd voor examen 2014  93% 91% 100% 

 

Opbrengstenkaart 2016 nieuw format  Griftland College 

  Mavo Havo Vwo 

Aantal leerlingen totaal 1468    

Aantal leerlingen per onderwijs soort  373 626 469 

     

Onderwijspositie t.o.v. advies po 18.97%    

Onderbouwsnelheid 98.54%    

Bovenbouwsucces  92,89% 87,42% 91,48% 

Examencijfers  6,38 6,54 6,65 

Verschil SE-CE  0.07 -0.14 0.09 

     

     

Onderwijspositie t.o.v. advies po  Boven norm Boven norm Boven norm 

Onderbouwsnelheid  Boven norm Boven norm Boven norm 

Bovenbouwsucces  Boven norm Boven norm Boven norm 

Examencijfers  Boven norm Boven norm Boven norm 

Verschil SE-CE  Gering Gering  Gering 

     

Oordeel over alle resultaten  Voldoende Voldoende Voldoende 

Geslaagd voor examen 2015  93% 91% 97% 
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Hoofdstuk 13 Financiën 
 
a. Verantwoording 

De begroting 2015 is vastgesteld met een verwacht resultaat van € -150.617. Het verwachte 

tekort was verantwoord omdat in 2013 eenmalige baten van het Ministerie van OCW waren 

ontvangen die als bestemmingsreserve aan het Eigen Vermogen zijn toegevoegd om 

verwachte personele tekorten in de jaren 2014 t/m 2017 op te vangen. 

Wij sluiten 2015 af met een positief resultaat van € 9.251.  

Een belangrijke bijdrage aan dit resultaat is een overschot van ca. € 43.000 op de kosten 

vervanging zieke medewerkers. Na de ernstige overschrijding in 2014 op deze kostenpost is 

dit een verheugend resultaat. De bij de begroting aangekondigde aangepaste vergoeding 

van vervangingsuren heeft hieraan ook bijgedragen. 

Een meevaller (ca € 130.000) is dat de begrote externe kosten voor passend onderwijs voor 

een groot deel door eigen medewerkers in hun reguliere taak konden worden verricht. Dit 

effect is inmiddels in de begroting 2016 verwerkt, daar kunnen we deze meevaller niet meer 

verwachten. 

Een volgende meevaller (ca. € 45.000) is ontstaan dankzij minder uitgaven voor ICT etc. bij 

administratie en beheer. 

Extra uitgaven (ca. € 80.000) waren noodzakelijk voor de uitbetaling van de 

salarismaatregelen als gevolg van het Loonakkoord, dat de overheid met een aantal partijen 

heeft afgesloten. De bijbehorende uitbetaling van de niet afgedragen pensioenpremie was 

niet voorzien. 

Een andere extra uitgave op personeelsgebied was de hogere dotatie aan de voorziening 

basisbudget omdat meer medewerkers dan verwacht hebben gekozen voor het sparen van 

dit budget. De hogere dotatie bedraagt ca. € 150.000. Inmiddels is de methodiek voor de 

keuze van de medewerkers aangepast.  

Het positieve resultaat over 2015 zorgt ervoor dat de geraamde ontwikkeling van het Eigen 

Vermogen in de komende jaren positief wordt bijgesteld. Ultimo 2014 verwachtten wij dat in 

2016 het Eigen Vermogen 17,24% zou bedragen. De bijgestelde cijfers laten zien dat in 

2016 het Eigen Vermogen 18,67% zal zijn, en daarna weer zal stijgen. 

In het voorwoord van de begroting 2015 schreef ik positief over de ontwikkeling van de 

aanmelding voor de brugklas in 2014, met het bijbehorende positieve effect op de 

ontwikkeling van de meerjarencijfers van met name de Waldheim-mavo. In 2015 heeft dit 

effect zich niet herhaald: de aanmelding op de Waldheim-mavo was teleurstellend, terwijl het 

Griftland College op het niveau van 2014 bleef. De financiële gevolgen voor de Waldheim-

mavo zijn aanzienlijk, er zijn plannen gemaakt om bezuinigingen in 2016 en verder te 

realiseren. 

Twee in de begroting 2015 aangekondigde maatregelen hebben geen effect gehad in 2015. 

Het toepassen van de hogere splitsingsnorm voor de mavo-klassen op het Griftland College 

is niet aan de orde geweest doordat het aantal leerlingen geen reden gaf voor de keuze tot 

splitsing. De bezuiniging als gevolg van de aanpassing van de MT-structuur komt in 2016 

omdat in dat jaar deze wijziging wordt doorgevoerd.  
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b.Verlies en winstrekening 

Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

enkele meevallers. Per saldo een verbetering van het resultaat ten opzichte van de begroting 

van met            € 57.299 voor het Griftland College en een afname van het tekort met € 

102.569 voor de Waldheim-mavo. 

Totaal voor de stichting een positief effect van € 159.868 ten opzichte van de begroting. 

Een analyse van het resultaat is opgenomen in de jaarrekening.  

Er is ongeveer 137% van de begrote investeringen gerealiseerd.  

 

c. Balans  

De stichting heeft een balanstotaal van € 5.411.270.  

De materiele vaste activa zijn nagenoeg licht afgenomen. De vorderingen zijn sterk 

afgenomen en de liquide middelen zijn met  € 326.804 toegenomen.  

Door het positieve resultaat is het eigen vermogen licht toegenomen. De voorzieningen zijn 

met ruim twee ton toegenomen en de kortlopende schulden zijn afgenomen. Bij elkaar zorgt 

dit voor een lichte toename van het balanstotaal. 

De solvabiliteit (0,50) is gelijk en de liquiditeit (2.26) is licht toegenomen ten opzichte van 

2014, waarbij de kengetallen van de Waldheim-mavo nog steeds wat positiever zijn dan die 

van het Griftland College. Wat betreft het niveau van het eigen vermogen kan worden 

gesteld dat op stichtingsniveau het percentage van 20,12% weerstandsvermogen zich 

binnen de door OC&W aangegeven grenzen bevindt. Het vermogen bestaat ongeveer voor 

56% uit publieke en 44% uit private middelen. 

Bij het Griftland College is het private vermogen het hoogst te weten 75%. Het publieke 

vermogen is daar nu 25%. Bij de Waldheim-mavo is het nagenoeg onveranderd, te weten 

92% publiek en 8% privaat vermogen. 

De komende jaren is het streven om met gebruikmaking van de resterende 

bestemmingsreserve krimp voor het Griftland College een sluitende begroting en 

jaarrekening te realiseren om zodoende het weerstandsvermogen op peil te houden.  

 

d. Ouderbijdragen 

De besteding van de ouderbijdragen is bij de Waldheim-mavo redelijk conform de begroting 

verlopen. Er is een lichte onderbesteding op een aantal posten waardoor het resultaat 

uiteindelijk iets minder negatief is dan de begroting. 

Bij het Griftland College geldt hetzelfde. In totaal is € 11.958,00 toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve private middelen. 

Een overzicht van de besteding is opgenomen in de bijlagen van de jaarrekening. 

 

e. Diversen 

Treasury verslag 
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De stichting heeft geen risicodragende beleggingen. Het treasury management is 

gemandateerd aan de directie van beide scholen.  

Het treasury management is vastgelegd in het treasury-statuut dat door het bestuur in 2010 

is vastgesteld. In het verslagjaar is conform het treasury-statuut gehandeld en uitsluitend 

gebruik gemaakt van depositorekeningen bij de huisbankier. De intrestbaten waren laag 

begroot in het licht van de lage rente stand en de afname van de liquide middelen. Het 

behaalde rendement is nog iets lager uitgekomen. De middelen zijn voor het grootste deel 

vastgelegd in deposito’s. Deze deposito’s zijn bij het begin van het boekjaar vastgelegd voor 

een korte periode in afwachting van een hoger rentepercentage. De liquiditeitsplanning is 

redelijk conform de begroting gerealiseerd. 

De liquide middelen vertonen een toename die voornamelijk wordt veroorzaakt door de 

kasstroom uit bedrijfsoperaties minus de investeringen. Het kasstroomoverzicht laat een 

toename van de liquide middelen zien van ruim 326 duizend euro. 

 

Financiële instrumenten 

Algemeen  

De stichting heeft in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik gemaakt van uiteenlopende 

financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s en 

liquiditeitsrisico’s.  

De stichting heeft niet in financiële derivaten gehandeld en heeft procedures en 

gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. 

Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële 

instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico’s en 

marktrisico’s.  

Kredietrisico  

Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele 

verplichtingen kunnen voldoen. De stichting heeft transacties niet verspreid over 

verschillende financiële instellingen. Er is voldoende vertrouwen in de huisbankier dat zij 

voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het treasury statuut.  

Renterisico en kasstroomrisico  

De stichting heeft geen rentedragende vorderingen en rentedragende kortlopende schulden.  

Reële waarde  

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, 
waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde 
ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten 
wijkt niet materieel af van de boekwaarde. 
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Hoofdstuk 14 Verslag Raad van Toezicht 2015 
 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is 

1. Johan van Hal  Soest    aftredend 2019 

2. Suzanne Staal Baarn    aftredend 2019 

3. Jaap Pronk  Soest    aftredend 2016 

4. Rob Blom  Soest    aftredend 2018 

5. Max van Buiten Soest    aftredend 2017 

6. Wim Janse  Soest    aftredend 2019 

 

Anneke Westland en Jaco van Dasler hebben juni 2015 afscheid genomen wegens regulier vertrek 

en Jaco’s vertrek naar Middelharnis. De drie nieuwe leden zijn september 2015 begonnen. 

 

Per jaar komt de Raad van Toezicht zes tot zeven keer bij elkaar. De bestuurder woont de 

vergaderingen van de RvT grotendeels bij, hij legt rapportages en beleidsnotities voor en hij 

rapporteert over actuele ontwikkelingen. 

 

De wettelijke taken die de Raad van Toezicht in 2015 heeft uitgeoefend: 

• Het goedkeuren van het jaarverslag 2014 ( in juni 2015) en de begroting 2016 (dec 2015). 

Hiermee is ook toegezien op de rechtmatige aanwending van de middelen die de scholen 

verkregen op grond van de wet. 

•  Het goedkeuren van de schoolplannen voor het schooljaar 2015/2016 op basis van de 

eerdere goedgekeurde strategisch meerjarenplannen van de beide scholen. Deze 

strategische meerjarenplannen vallen binnen het eerder vastgestelde toetsingskader van 

de Stichting CVO Baarn/Soest:  

• Het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijk verplichtingen en de code voor 

goed bestuur. 

•  Het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 (eerste lid van Boek 2 van het 

BW) die verslag uitbrengt aan de RvT. In de vergadering van juni 2015 heeft de accountant  

zijn bevindingen m.b.t. het jaarverslag 2014 toegelicht.  

 

De hierboven genoemde wettelijke taken hebben voornamelijk te maken met de toezichthoudende 

rol van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad ook de werkgeversrol voor de bestuurder 

en de adviesrol. Gevraagd en ongevraagd levert de Raad advies aan de bestuurder. 

 

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende functies en/of commissies te onderscheiden: 

Voorzitter   Rob Blom 

Vice-voorzitter   Wim Janse (tot juni 2015, Anneke Westland) 

Secretaris   Max van Buiten 

De remuneratiecommissie Suzanne Staal, Max van Buiten en Rob Blom 

De auditcommissie  Jaap Pronk en Johan van Hal 

 

De auditcommissie bespreekt de financiële stukken met de bestuurder, in aanwezigheid van de 

beide schooldirecteuren en de controller/hoofd van de centrale administratie, voordat deze stukken 

in de vergadering van de Raad worden besproken. 

 

De remuneratiecommissie, als uitvoerder van de werkgeversrol van de Raad, voert 

voorbereidende en oriënterende gesprekken over het functioneren van de bestuurder met 

verschillende personen in de beide scholen, alvorens het beoordelingsgesprek met de bestuurder 

te voeren. In 2015 heeft de Raad opnieuw vastgesteld dat zij een positief oordeel heeft over het 
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functioneren van Koos Nieuwland als bestuurder van de stichting en als rector van het Griftland 

College. 

 

Ieder jaar evalueert  de Raad het eigen functioneren, in 2015 heeft die beperkt plaatse gevonden 

vanwege de start van drie nieuwe leden. Februari 2017 zal er weer een volledige zelfevaluatie 

worden uitgevoerd. De deskundigheidsbevordering van de Raad wordt steeds belangrijker, ook 

omdat er in 2015 drie nieuwe toezichthouders zijn ingestroomd.  

In de begeleide zelfevaluatie is vastgesteld dat de Raad voldoet aan de wettelijke toezichtstaken. 

 

De Raad heeft verschillende malen zijn klankbordfunctie uitgeoefend.  

 

De vergoeding van de Raad is vijftig euro per maand per lid. 

 

Namens de RvT 

Rob Blom MBA CMC 

voorzitter 
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Hoofdstuk 15 Statistieken 
 
a.Ontwikkeling leerling aantallen 
 

 

Griftland College 2016 2017 2018 2019 2020 

B 307 280 274 258 248 

2H 123 130 115 113 106 

2M 78 80 90 89 84 

2V 88 99 83 81 77 

TOT. OB 596 589 562 541 515 

3H 84 116 124 111 108 

3M 94 90 96 103 103 

3V 67 86 96 82 79 

4H 160 122 145 154 144 

4M 118 100 96 103 109 

4V 80 65 82 92 79 

5H 128 145 114 132 141 

5V 80 81 68 82 92 

6V 61 75 76 64 76 

VAVO 5+7*0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

TOT.BB 875,5 883,5 900,5 926,5 934,5 

TOTAAL Griftland College 1471,5 1472,5 1462,5 1467,5 1449,5 

 
Waldheim-mavo 2016 2017 2018 2019 2020 

B 82 114 114 90 90 

2M 115 85 112 112 90 

TOT. OB 197 199 226 202 180 

3M 108 114 88 110 111 

4M 70 91 102 81 99 

TOT.BB 178 205 190 191 210 

TOTAAL Waldheim-mavo 375 404 416 393 390 

Totaal CVO 1846.5 1876.5 1878,5 1860,5 1839,5 

 
 
Het leerlingenaantal in de brugklas zal voor het Griftland College vanaf 2016 langzaam aan 
afnemen. Dit heeft voor het grootste deel te maken met de afname van de basisgeneratie.  
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De constante krimp van ongeveer 2%, die vorig jaar nog werd voorzien schuift een aantal jaren 
naar voren. Voor 2017 is het aantal leerlingen in de brugklas 265, waardoor ook de overige 
aantallen in de meer jaren prognose zullen veranderen. Deze aanpassing is hier nog niet 
doorgevoerd.  
 
Het leerlingenaantal zou voor de Waldheim-mavo langzaam aan afnemen. De 
leerlingenaanmelding voor schooljaar 16/17 is echter weer positiever dan verwacht. Dit leidt weer 
tot een 4e brugklas voor het komende schooljaar en dit zal doorwerken in de komende jaren. De 
daling naar ongeveer 390 leerlingen zal daarom weer in positieve zin moeten worden bijgesteld. 
 
 
 
b. Personeel 
 
Aantal werknemers per 31 december 2015 
 

 Waldheim-mavo Griftland College Centraal Bureau Totaal CVO 

 Man Vrouw totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Dir    1   1     6     1   7   1         1   6     2     8 

OP 14 15 29   45   59 104      58   74 132 

OOP   4   2  6    7   32   40  2  5    7 13   36   49 

Totaal 18 18 36   58   92 150  3  5    8 77 112 189 

 
Het personeelsbestand is ten opzichte van december 2014 afgenomen met in totaal 4 
werknemers. Bij de Waldheim-mavo is er 1 bij gekomen gebleven en 5 minder bij het Griftland 
College. Er zijn 3 mannen minder en 1 vrouwen minder in dienst.  
In de totaaltelling op CVO zijn 5 werknemers die op twee locaties werken als 1 geteld. De 
medewerkers van het centraal bureau staan nu apart vermeld.  
 
De ontwikkelingen rond de leerlingen aantallen hebben gevolgen voor het personeelsbestand. 
Gedwongen ontslagen zullen vooralsnog niet nodig zijn. In de begroting van de formatie neemt 
deze tot 2020 langzaam af. 
 
Nieuwe benoemingen zullen zo veel mogelijk van tijdelijke aard zijn.  
 
 
Verzuimgegevens. 
 
Verzuimgegevens  
 

Aant. wn. 
Gem. 

Fte’s 
Gem. 

WH GC Totaal CVO  

Totaal CVO 2011  207 156.93   5.12% 

Totaal CVO 2012 196 149,04   3.20% 

Totaal CVO 2013 191 143.63   5.64% 

Totaal CVO 2014 193 143,99 8,92% 8,12% 8.28% 

Totaal CVO 2015 192 139.95 2.5% 10.51 9.69% 

Totaal CVO 2016 huidig 192 139.95 9.4% 3,8% 4.8% 

 
Het verzuim is ten opzichte van 2014 licht toegenomen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt 
door langdurig verzuim. Het huidige percentage is weer gezakt naar 4,8% wat overeenkomt met de 
landelijke norm. 
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Ontwikkeling gemiddelde formatie volgens begroting 2016 
 
Personeelsformatie DIR 2016 2017 2018 2019 2020 

Griftland College 6,7 5,7 4,7 4,7 4,7 

Waldheim-mavo 1,83 3 3 3 3 

Centraal bureau 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

TOT.CVO 8,73 8,9 7,9 7,9 7,9 

Personeelsformatie OP 2016 2017 2018 2019 2020 

Griftland College 76,45 76,40 76,13 75,39 76,21 

Waldheim-mavo 21,03 20,39 20,61 19,86 19,33 

Centraal bureau      

TOT.CVO 97,48 96,79 96,74 95,25 95,54 

Personeelsformatie OOP 2016 2017 2018 2019 2020 

Griftland College 28,71 29,17 29,17 29,17 29,17 

Waldheim-mavo 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

Centraal bureau 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

TOT.CVO 37.19 37,65 37,65 37,65 37,65 

TOT.CVO 143,40 143,34 142,29 140,80 141,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 16 Nadere toelichting Jaarrekening 
 
 
 
De Jaarrekening vertoont een positief saldo en dit stemt tot tevredenheid. Bij het maken van de 
begroting voor 2015 leek het tekort ernstiger te worden dan nu is gebleken. Het Griftland College 
heeft geen beroep hoeven doen op de bestemmingsreserve. De ratio’s van de scholen en overige 
kengetallen zijn goed, zie overzicht kengetallen op pagina 41. 
 
De verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen biedt vertrouwen voor de toekomst. Een beeld 
van deze ontwikkeling is opgenomen op pagina.40. 
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Hoofdstuk 17 Toekomst paragraaf en continuïteitsparagraaf 
 

Uitgangspunten begroting 2016 

Enkele factoren die van belang zijn bij de begroting zijn: 

1. De hogere aanmelding voor de brugklas 1516 leidt tot hogere personeelsuitgaven en tot een 

hogere bekostiging. In de meerjarenraming die bij de begroting 2015 is opgesteld, is uitgegaan 

van een lager aantal leerlingen. De voorziene krimp in leerlingenaantal is enigszins uitgesteld. 

Deze elementen worden verwerkt in de nieuwe meerjarenraming. 

2. De personeelskosten zijn verhoogd door de uitbetaling van het loonakkoord, dat afgelopen 

zomer met de rijksoverheid is gesloten. De hogere salarissen worden in 2015 niet volledig 

gedekt door de hogere bekostiging. Het is onzeker in hoeverre de verwachte lagere 

pensioenpremie in 2016, een aanname bij het loonakkoord, ook werkelijk gerealiseerd zal 

worden.  

3. De school stopt per 1 februari 2016 met het externe schoonmaakbedrijf en zal eigen 

schoonmaakmedewerkers in dienst nemen. De bedoeling van deze overstap is met eigen 

medewerkers een hoger kwaliteitsniveau te bereiken, onder andere door twee medewerkers de 

hele dag in school actief te laten zijn. Deze overstap leidt tot een verschuiving van materiele 

kosten (het schoonmaakbedrijf) naar personele kosten (de eigen medewerkers), die naar 

verwachting vrijwel budgettair neutraal zal zijn. 

4. Een verbetering van de arbeidsomstandigheden van veel docenten gaan we realiseren door 

het plaatsen van meer beweegbare ramen in een aantal lokalen. Het werkklimaat lijdt immers 

ernstig onder de gebrekkige ventilatie in die lokalen. De kosten van deze operatie komen ten 

laste van de investeringsbegroting, met jaarlijkse afschrijving als gevolg. 

5. We streven naar een voortzetting van het beleid ten aanzien van onderwijskundige zaken, met 

inbegrip van klassengrootte, zoals dat in 2015 is gevoerd. In het schooljaar bereiden we het 

schoolplan voor de periode 2016-2020 voor, met eventuele gevolgen voor de begroting vanaf 

2017. Het jaar 2016 is daarmee een overgangsjaar. 

Deze factoren worden verwerkt in de begroting 2016, waarna vastgesteld zal worden of er 

aanpassingen noodzakelijk zijn om de begroting en de meerjarenraming positief af te ronden. 

 

 

Bijzonderheden Begroting 2016 

 

De begroting 2016 is een overgangsbegroting. In het jaar 2016 loopt immers het beleidsplan voor 

de periode 2012-2016 af, de voorbereidingen voor het plan voor de periode 2016-2020 zijn in volle 

gang.  

Dit betekent voor de begroting 2016 dat het lopende beleid wordt voortgezet en afgerond.  

De plannen voor de periode 2016-2020 zijn nog niet uitgewerkt, de financiële  gevolgen zullen in 

de begrotingen vanaf 2017 zichtbaar worden. De meerjarenraming 2016-2020 is opgesteld op 

basis van het beleid voor 2016 waarin eerder geformuleerd beleid is verwerkt. Hierbij moet 

gedacht worden aan de verlaging van de kosten van de oudere werknemers (opheffing BAPO), de 

verhoging van de splitsingsnorm op de mavo-afdeling van het Griftland College en de 

aanpassingen in de managementstructuur van het Griftland College.   

Het formatieplan voor het schooljaar 2016-2017 is de eerste mogelijkheid om nieuw beleid vorm te 

geven. Eventuele aanpassingen van de begroting 2016 zullen dan besproken worden.  
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De begroting 2016 sluit met een negatief resultaat.  

 

Dit is in de lijn van de meerjarenraming die bij de begroting 2015 is opgesteld. De inleiding van de 

begroting 2015 sloot af met ‘gezien het perspectief dat vanaf 2017 de opwaartse tendens in de 

begroting zichtbaar wordt, is het verantwoord om in de periode 2014-2016 de tekorten per jaar uit 

het weerstandsvermogen op te vangen.’ Het weerstandsvermogen is in 2013 met incidentele 

subsidies (ca € 550.000) van de rijksoverheid verhoogd. De incidentele subsidies zijn aan het 

weerstandsvermogen toegevoegd om de verwachte tekorten in de periode 2014-2016 op te 

kunnen vangen. De hierboven genoemde beleidsaanpassingen leveren hun opbrengst vanaf 2017. 

In de begroting 2016 met de bijbehorende meerjarenraming blijkt dat de bij de begroting 2015 

opgestelde verwachting van de ontwikkeling – zelfs versterkt - doorgaat. In de periode 2014-2020 

stijgt het Eigen Vermogen van CVO Baarn/Soest naar 22,67%. Het is daarom verantwoord om de 

begroting 2016 met een negatief resultaat te presenteren.  

In de komende maanden beschrijven wij de ontwikkeling van liquiditeit, solvabiliteit en de 

kapitalisatiefactor in combinatie met een risico-inventarisatie. Deze beschrijving is afgerond 

voordat de formatieplannen voor het schooljaar 2016-2017 worden opgesteld. In deze 

formatieplannen wordt immers gereageerd op de actuele ontwikkelingen rond instroom van 

leerlingen en bijvoorbeeld de ontwikkeling van de pensioenpremies.  

De strategische visie van CVO Baarn/Soest is dat de twee scholen zich onafhankelijk van elkaar 

ontwikkelen. Bij de uitwerking van de visie is bij de organisatorische dimensie beschreven dat er 

onderscheid en samenwerking is tussen de twee scholen. Voor de begroting geldt dat in principe 

elke school een positieve begroting en meerjarenraming heeft, in combinatie met een gezond 

weerstandsvermogen.  

Op de Waldheim-mavo ontbreekt dit perspectief momenteel. De huisvestingslasten zijn hoog, veel 

hoger dan bij de bouw bekend was. In de afgelopen jaren is, met succes, actief beleid gevoerd om 

het aantal leerlingen te verhogen. Met een hoger aantal leerlingen worden de huisvestingslasten 

per leerling uiteraard lager. Tot en met de begroting 2015 en de bijbehorende meerjarenraming 

was het financiële perspectief positief. De lagere aanmelding voor de brugklas 2015-2016 heeft dit 

perspectief verstoord.  

 

Er worden op de Waldheim-mavo initiatieven voorbereid en uitgevoerd om zowel de leerling 

instroom te verhogen als de huisvestingslasten te verlagen. De opbrengst hiervan moet een 

positieve kentering in de financiële ontwikkeling geven. Deze opbrengst is momenteel niet te 

kwantificeren. Een taakstelling voor de verlaging van de huisvestingslasten volgt als de 

mogelijkheden duidelijker in beeld zijn. Het nieuwe beleid wordt verwerkt in de begroting 2017.  

Met de genoemde voornemens, die verder worden benoemd in het voorwoord begroting 

Waldheim-mavo, en gezien de grote omvang van het Eigen Vermogen van de Waldheim-mavo, is 

het verantwoord om de begroting 2016 met het negatieve resultaat te presenteren.  

Op het Griftland College is de omvang van de leerling populatie voor de nabije toekomst stabiel. 

Dit blijkt uit de prognoses waarin de demografische ontwikkeling is gecombineerd met de 

aanmeldingen van de laatste jaren. Uiteraard geeft dit rust in de organisatie, er is geen onrust over 

terugloop van het aantal medewerkers, in ieder geval speelt dit niet op de korte termijn.  

Zoals hierboven al is gesteld, zijn er in de begroting 2016 geen echte wijzigingen met betrekking 

tot het onderwijskundig beleid opgenomen.  

De onderwijsvisie in het schoolplan 1216 is het invoeren van betekenisvol leren, als aanpak van de 

motivatieproblematiek bij veel leerlingen. Een uitwerking van dit betekenisvol leren op de mavo-
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afdeling is de start met het vak Informatietechnologie in de Theoretische Leerweg (ITTL). Voor 

deze impuls in betekenisvol leren op de mavo-afdeling is € 10.000 in de begroting opgenomen. 

 

Op twee terreinen sturen wij bij in de begroting 2016. 

Het medewerkers onderzoek op het Griftland College dat in mei 2015 is gehouden heeft o.a. 

opgeleverd dat de werkomstandigheden in een aantal lokalen negatief worden beïnvloed door de 

gebrekkige ventilatie. In 2016 worden aanpassingen gerealiseerd. 

Een ander onderdeel van de materiele begroting is de ICT-begroting. De beschikbaarheid van ICT 

heeft een grote invloed op de werkomstandigheden van de docenten en is de basis van eigentijds 

en betekenisvol onderwijs. Er is een vertraging in de ontwikkeling van de ICT-voorzieningen 

ontstaan, onder andere vanwege personele wisselingen. Voor de komende maanden wordt 

externe ondersteuning ingeschakeld waarbij het doel is om de kwaliteit van ICT-systemen en –

beheer te verbeteren. De kosten voor deze ondersteuning zijn € 27.000.  

In de personele begroting is de ruimte voor personele ontwikkeling met € 15.000 verhoogd tot 

€ 50.000. Hiermee geven we het belang aan van het voortdurend scholen door medewerkers. 

 

De meerjarenraming voor het Griftland College is positief. Er lijkt ruimte te zijn voor nieuw beleid in 

de periode 1620. Twee waarschuwingen zijn evenwel op zijn plaats. 

In de bekostiging is uitgegaan van volledige compensatie door de rijksoverheid van de loonstijging 

die het gevolg is van het loonakkoord van zomer 2015. Het ABP lijkt echter aarzelend om de 

berekende bijdrage aan de loonsverhoging door verlaagde pensioenpremies te realiseren. Het 

aandeel van het ABP is op CVO-niveau ca. € 150.000. 

Het stabiele leerlingaantal is gebaseerd op prognoses. Het is altijd spannend of deze worden 

gerealiseerd. Zowel krimp als groei hebben op korte en middellange termijn financiële gevolgen. 

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen van CVO Baarn/Soest als geheel is gezond. Op 

basis hiervan en rekening houdend met de zorgelijke ontwikkeling in de financiën van de 

Waldheim-mavo moeten we ons de komende periode bezinnen op de vraag of de onderlinge 

financiële onafhankelijkheid van beide scholen in de toekomst realistisch is. 

 

Centraal bureau 

Voor 2016 is er geen wijziging in de administratieve inrichting van de CVO Baarn/Soest. 

Er wordt gewerkt met een administratieve eenheid op bevoegd gezag niveau (CVO) met 3 

kostenplaatsen, te weten het Griftland College, de Waldheim-Mavo en het Centraal bureau. 

Op het Centraal bureau is het bestuur, het bestuurssecretariaat, personeelszaken, de 

personeelsadministratie en de financiële administratie ondergebracht. Het totaal van de drie 

kostenplaatsen vormt de begroting van de CVO. Hierbij worden de kosten van het CB naar rato 

verdeeld over de beide scholen. 

In 2016 wordt er verder gegaan met de digitalisering en automatisering van processen. Vanaf 

januari 2016 worden alle facturen digitaal verwerkt. 

Waldheim-mavo 

De begroting voor 2016 en de meerjaren raming voor de periode 2016 tot en met 2019 laten een 

breuk zien met het recente verleden. De afgelopen jaren was er steeds sprake van een positief 

resultaat in de meerjaren raming, in de nieuwe raming is het resultaat negatief. 

Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. 

In de eerste plaats de prognose van de leerlingen aantallen. In 2012 is door de bestuurder en de 
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directeur de keuze gemaakt te sturen op een hogere aanmelding voor leerjaar. Er was duidelijk 

geworden dat met een constante instroom van ca. 86 brugklassers in 3 klassen de meerjaren 

begroting van de Waldheim-mavo in het gebouw aan de Torenlaan niet sluitend te krijgen was. Het 

gebouw (opgeleverd in 2011) is eigenlijk gebouwd voor 450 leerlingen, de huisvestingslasten 

worden erg hoog als de bekostiging wordt toegekend op basis van een veel lager leerlingaantal. 

De eerste twee jaar is de beleidskeuze voor een hogere instroom succesvol geweest. Zonder al te 

grote inspanningen steeg het aantal aanmeldingen voor de brugklas naar ca. 114 leerlingen. 

Echter in 2015 was er een terugval naar 85 aanmeldingen voor leerjaar 1.  

Deze terugval is geanalyseerd en er is een actieplan opgesteld om het aantal aanmeldingen te 

verhogen. In dit actieplan wordt onder meer het project waarin de lessen uitdagender en 

afwisselender worden, het mentoraat in de derde klas en de contacten met het basisonderwijs 

versterkt. Uiteraard is door het lagere aantal aanmeldingen in 2015 de mechanische prognose 

voor de instroom naar beneden bijgesteld. In de meerjaren begroting zoals die voor u ligt,  is er 

voor gekozen om af te wijken van deze mechanische prognose. Die prognose leidt namelijk tot 

onwenselijk kleine, en dus dure,  klassen. Per jaar is gekeken of een instroom van 114 leerlingen 

of van 90 leerlingen realistisch is. Door deze ingreep is de personele begroting redelijk op orde. 

Door de lagere instroom is het totale aantal leerlingen voor de komende 5 jaar naar beneden 

bijgesteld. Hierdoor is de personele begroting minder positief dan in voorgaande jaren de 

verwachting was. 

 

De tweede oorzaak ligt in de huisvestingslasten. Deze zijn op de Waldheim-mavo onevenredig 

hoog, namelijk in 2016 23% van de begroting. De oorzaak hiervan ligt in keuzes die in het verleden 

gemaakt zijn, het gebouw is relatief groot voor het aantal leerlingen. Dit effect wordt uiteraard 

versterkt als de leerling prognose naar beneden wordt bijgesteld. Medio 2015 is gebleken dat de 

jaarlijkse dotatie aan de voorziening meer jaren onderhoud verhoogd moet worden. Vanwege de 

andere systematiek van begroten op Het Baarnsch Lyceum is de afgelopen jaren door onze 

administratie met onvolledige informatie gewerkt. Dit betekent dat de huisvestingslasten €30.000 

per jaar toenemen. Het is niet nodig een éénmalige extra dotatie te doen over de jaren waarin te 

weinig gedoteerd is. 

Er is veel positiefs te zeggen over het meer jaren perspectief van de Waldheim-mavo. De 

opbrengsten van het onderwijs stijgen al een aantal jaren en zijn inmiddels ver boven het landelijk 

gemiddelde. Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek van begin 2015 blijkt dat de 

medewerkers graag op de Waldheim-mavo werken en zich uitgedaagd voelen om het onderwijs de 

komende jaren nog verder te verbeteren. Steeds meer geven met name de docenten hier ook zelf 

vorm aan. Ouders en leerlingen ervaren de school als een prettige omgeving om te leren. 

De komende jaren zullen dan ook in het teken staan van een doorgaande ontwikkeling waarin het 

onderwijs eigentijdser, meer gepersonaliseerd en uitdagender zal worden. In 2016 zal het 

schoolplan 1216 afgerond worden en een nieuw schoolplan geschreven worden dat opnieuw 

ambitieus zal zijn. 

Het spreekt voor zich dat de Waldheim-mavo een gezonde financiële basis nodig heeft om deze 

ontwikkeling vorm te kunnen blijven geven. Concreet betekent dit dat de huisvestingslasten per 

leerling omlaag moeten. De komende maanden zullen gebruikt worden om te zoeken naar 

mogelijkheden om dit te doen. Enerzijds kan dit door een stijging van het aantal leerlingen. 

Anderzijds zullen onconventionele plannen niet geschuwd worden. Wellicht is het mogelijk om 

lokalen te verhuren aan commerciële partijen die activiteiten ontplooien die aansluiten op de 

doelstelling van de school of kunnen de schoonmaakkosten substantieel verminderd worden door 

lokalen te sluiten. 

Ook wordt in 2016 opnieuw onderzocht of het mogelijk is subsidie te krijgen voor de aanschaf van 
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zonnepanelen. Met zo’n subsidie kunnen de jaarlijkse energiekosten verminderd worden. Uiteraard 

vraagt dit een investering. Deze investering is niet opgenomen in de begroting van 2016. De 

Waldheim-mavo beschikt over voldoende liquide middelen om deze investering te kunnen doen. 

In de bekostiging is uitgegaan van volledige compensatie door de rijksoverheid van de loonstijging 

die het gevolg is van het loonakkoord van zomer 2015. Het ABP lijkt echter aarzelend om de 

berekende bijdrage aan de loonsverhoging door verlaagde pensioenpremies te realiseren. Voor 

Waldheim-mavo geldt dat het aandeel van het ABP ca. € 30.000 is. 
 

Griftland College 
 

De begroting 2016 is een overgangsbegroting. In het jaar 2016 loopt immers het beleidsplan voor 

de periode 2012-2016 af, de voorbereidingen voor het plan voor de periode 2016-2020 zijn in volle 

gang. Dit betekent voor de begroting 2016 dat het lopende beleid wordt voortgezet en afgerond.  

De plannen voor de periode 2016-2020 zijn nog niet uitgewerkt, de financiële  gevolgen zullen in 

de begrotingen vanaf 2017 zichtbaar worden. Het formatieplan voor het schooljaar 2016-2017 is 

de eerste mogelijkheid om nieuw beleid vorm te geven.  Eventuele aanpassingen van de begroting 

2016 zullen dan besproken worden.  

De begroting 2016 sluit met een negatief resultaat.  

 

Dit is in de lijn van de meerjarenraming die bij de begroting 2015 is opgesteld. De inleiding van de 

begroting 2015 sloot af met ‘gezien het perspectief dat vanaf 2017 de opwaartse tendens in de 

begroting zichtbaar wordt, is het verantwoord om in de periode 2014-2016 de tekorten per jaar uit 

het weerstandsvermogen op te vangen.’ Het weerstandsvermogen is in 2013 met incidentele 

subsidies (ca € 450.000) van de rijksoverheid verhoogd. De incidentele subsidies zijn aan het 

weerstandsvermogen toegevoegd om de verwachte tekorten in de periode 2014-2016 op te 

kunnen vangen. Eerder doorgevoerde beleidsaanpassingen leveren hun opbrengst vanaf 2017.  In 

de begroting 2016 met de bijbehorende meerjarenraming blijkt dat deze ontwikkeling – zelfs 

versterkt - doorgaat. In de periode 2014-2020 stijgt het Eigen Vermogen van CVO Baarn/Soest  

naar 22,67%. Het is daarom verantwoord om de begroting 2016 met een negatief resultaat te 

presenteren.  

 

De strategische visie van CVO Baarn/Soest is dat de twee scholen zich onafhankelijk van elkaar 

ontwikkelen. Bij de uitwerking van de visie is bij de organisatorische dimensie beschreven dat er 

onderscheid en samenwerking is tussen de twee scholen. Voor de begroting geldt dat in principe 

elke school een positieve begroting en meerjarenraming heeft, in combinatie met een gezond 

weerstandsvermogen.  

Op de Waldheim-mavo ontbreekt dit perspectief momenteel. De huisvestingslasten zijn hoog, veel 

hoger dan bij de bouw bekend was. In de afgelopen jaren is, met succes, actief beleid gevoerd om 

het aantal leerlingen te verhogen. Met een hoger aantal leerlingen worden de huisvestingslasten 

per leerling uiteraard lager. Tot en met de begroting 2015 en de bijbehorende meerjarenraming 

was het financiële perspectief positief. De lagere aanmelding voor de brugklas 2015-2016 heeft dit 

perspectief verstoord.  

 

Er worden op de Waldheim-mavo initiatieven voorbereid en uitgevoerd om zowel de leerling 

instroom te verhogen als de huisvestingslasten te verlagen. De opbrengst hiervan moet een 

positieve kentering in de financiële ontwikkeling geven. Deze opbrengst is momenteel niet te 

kwantificeren. Het nieuwe beleid wordt verwerkt in de begroting 2017.  
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Met de genoemde voornemens, die verder worden benoemd in het voorwoord begroting 

Waldheim-mavo, en gezien de grote omvang van het eigen Vermogen van de Waldheim-mavo, is 

het verantwoord om de begroting 2016 met het negatieve resultaat te presenteren.  

Op het Griftland College is de omvang van de leerling populatie voor de nabije toekomst stabiel. 

Dit blijkt uit de prognoses waarin de demografische ontwikkeling is gecombineerd met de 

aanmeldingen van de laatste jaren. Uiteraard geeft dit rust in de organisatie, er is geen onrust over 

terugloop van het aantal medewerkers, in ieder geval speelt dit niet op de korte termijn.  

Zoals hierboven al is gesteld, zijn er in de begroting 2016 geen echte wijzigingen met betrekking 

tot het onderwijskundig beleid opgenomen. De onderwijsvisie in het schoolplan 1216 is het 

invoeren van betekenisvol leren, als aanpak van de motivatieproblematiek bij veel leerlingen. Een 

uitwerking van dit betekenisvol leren op de mavo-afdeling is de start met het vak 

Informatietechnologie in de Theoretische Leerweg (ITTL). Voor deze impuls in betekenisvol leren 

op de mavo-afdeling is € 10.000 in de begroting opgenomen. 

 

Op twee terreinen sturen wij bij in de begroting 2016. 

Het medewerkers onderzoek op het Griftland College dat in mei 2015 is gehouden heeft o.a. 

opgeleverd dat de werkomstandigheden in een aantal lokalen negatief worden beïnvloed door de 

gebrekkige ventilatie. In 2016 worden aanpassingen gerealiseerd. 

Een ander onderdeel van de materiele begroting is de ICT-begroting. De beschikbaarheid van ICT 

heeft een grote invloed op de werkomstandigheden van de docenten en is de basis van eigentijds 

en betekenisvol onderwijs. Er is een vertraging in de ontwikkeling van de ICT-voorzieningen 

ontstaan, onder andere vanwege personele wisselingen. Voor de komende maanden wordt 

externe ondersteuning ingeschakeld waarbij het doel is om de kwaliteit van ICT-systemen en –

beheer te verbeteren.  De kosten voor deze ondersteuning zijn € 27.000.  

De meerjarenraming voor het Griftland College is positief. Er lijkt ruimte te zijn voor nieuw beleid in 

de periode 1620. Twee waarschuwingen zijn evenwel op zijn plaats. 

In de bekostiging is uitgegaan van volledige compensatie door de rijksoverheid van de loonstijging 

die het gevolg is van het loonakkoord van zomer 2015. Het ABP lijkt echter aarzelend om de 

berekende bijdrage aan de loonsverhoging door verlaagde pensioenpremies te realiseren. Het 

aandeel van het ABP is op CVO-niveau ca. € 150.000. 

Het stabiele leerlingaantal is gebaseerd op prognoses. Het is altijd spannend of deze worden 

gerealiseerd. Zowel krimp als groei hebben op korte en middellange termijn financiële gevolgen. 

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen van CVO Baarn/Soest als geheel is gezond. Op 

basis hiervan en rekening houdend met de zorgelijke ontwikkeling in de financiën van de 

Waldheim-mavo moeten we ons de komende periode bezinnen op de vraag of de onderlinge 

financiële onafhankelijkheid van beide scholen in de toekomst realistisch is. 

 
Investeringen 

Bij de Waldheim-mavo zijn geen grote investeringen gepland voor dit jaar. Er is rekening gehouden 

met beperkte vervanging van leerlingenmeubilair. Totale investering € 53.000,00. 

Bij het Griftland College staat een beperkte investering in verbouw en renovatie van de oude 

gebouwdelen op stapel. Voor het overige vooral vervangingsinvesteringen. Bij elkaar een totale 

investering van  € 377.363,00.  
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Financiën Begroting 2016 

 

De financiële gegevens van de begroting zijn beknopt opgenomen in dit jaarverslag. Er wordt een 

tekort voorzien. Bij het Griftland College een negatief saldo van € - 72.005 en bij de Waldheim-

mavo een tekort van € - 126.512. Op stichtingsniveau is dit € - 198.517 tekort. Het Centraal bureau 

is kosten neutraal omdat deze kosten worden gedragen door de scholen. Doordat de 

leerlingenaantallen uiteindelijk hoger zullen zijn zal er ook meer bekostiging binnen komen. Het 

begrote tekort zal naar alle waarschijnlijkheid beduidend minder worden.  

 

Treasuryplan 2016 

 

Ook in het begrotingsjaar zal conform het treasury-statuut worden gehandeld. Er zal gebruik 

gemaakt worden van rendement rekeningen en deposito’s bij de huisbankier. Door de crisis in 

Europa en de daarmee gepaard gaande risico’s zijn de intrestbaten nog steeds aan de lage kant. 

De toename van de liquide middelen kan voor een verbetering zorgen. De liquide middelen zijn 

voor het grootste deel vastgelegd in deposito’s. Voor 2016 zal een deel van het vermogen wellicht 

voor een langere periode worden vastgezet. 

De liquiditeitsplanning is conform begroting gemaakt.  

De liquiditeitspositie van de stichting is goed. In 2015 moest het treasury-statuut worden 

geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Dit is nog niet gebeurd en wordt daarom doorgeschoven 

naar 2016. 

 

Bijzonderheden meerjarenbegroting 

 

Het meerjarenperspectief van de Waldheim-mavo geeft een somber beeld. De geprognotiseerde 

groei van het aantal leerlingen is naar beneden bijgesteld in de begroting voor 2016.  Door de 

recente aanmelding kan dit beeld weer in positieven zin veranderen. Door de bijstelling van de 

prognoses zal er weer optimaler gebruik van het gebouw kunnen worden gemaakt. Ook zijn er 

maatregelen genomen om de kosten te beperken. 

In komende jaren wordt er gewerkt aan een sluitende begroting. Het weerstandsvermogen kan 

zeker nog enkele jaren tekorten opvangen, maar op termijn zal dit ook op het gewenste niveau zijn 

en is een sluitende begroting noodzakelijk. Waar mogelijk zal het weerstandsvermogen in het 

bijzonder ingezet worden voor kortlopende projecten die een verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs als doel hebben. 

 

Het meerjarenperspectief van het Griftland College vertoont in 2016 nog een negatief saldo, maar 

voor de langere termijn is het beeld zeer positief. Vanaf 2020 wordt een sterke daling van het 

aantal leerlingen verwacht en zal het resultaat minder worden. Het Griftland College heeft nog 

steeds een ruime reserve krimp om eventuele tekorten op te vangen. 
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CONTINUÏTEIT 
 
Cijfermatige gegevens 
Op pagina 36 en volgende is de begroting 2016 opgenomen en een aantal kengetallen met 
betrekking tot de jaren daarna. De verwachte ontwikkelingen van leerlingenaantallen en de 
gevolgen daarvan voor personeel en financiën zijn opgenomen in het hoofdstuk statistieken.  Er is 
een meerjarenraming gemaakt voor de financiële exploitatie voor de komende 5 jaar (pagina 38) 
en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van het eigen vermogen van de stichting. 
 
 
 
Intern risicobeheersings- en controlesysteem. 
 
De volgende onderdelen vormen samen een deel van het beheersings- en controle systeem. 
 
Strategisch beleidsplan 
Meerjarenplannen 
Jaarplannen 
Begroting 
Uitputtingsoverzichten 
Financiële rapportages 
Loonkosten rapportages  
Formatieplannen 
Jaarrekening 
Benchmarks regionaal 
Benchmarks landelijk 
 
Er wordt binnen de CVO gewerkt met een planning en controle cyclus. Op basis van de 
strategische beleidsplannen worden meerjarenplannen en jaarplannen uitgewerkt per school. Deze 
plannen vinden hun financiële vertaling in begroting en meer jaren raming. Deze begroting wordt, 
na goedkeuring door de RVT, vastgesteld door het bestuur. Aan de hand van de uitputting van de 
begroting wordt 4 maal per jaar een financiële rapportage gemaakt, die wordt besproken in de 
audit commissie. Deze rapportage is bedoeld voor het management en bestuur om tijdig te kunnen 
bijsturen op mogelijk overschrijding van de begroting. Maandelijks vindt er een 
loonkostenrapportage plaats, waarmee op het grootste deel van de uitgaven (80%) de vinger aan 
de pols wordt gehouden.  
Het formatieplan is de uitwerking van de personele formatie op basis van 5 jaar. De basis voor dit 
plan is de leerlingenprognose en de meerjarenbeleidsplannen. Het formatieplan is mede basis 
voor begroting en meerjarenraming. 
 
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële 
gevolgen hiervan. Gemaakte keuzes worden toegelicht en verantwoordt. 
 
Regelmatig wordt door benchmarks vergelijkingen gemaakt met scholen en/of organisaties in de 
regio en met landelijke gegevens. Hieruit blijken meestal dat het CVO Baarn/Soest niet significant 
afwijkt van andere organisaties. 
 
 
Belangrijke risico’s en onzekerheden 
 

1. Bezuinigingen door de overheid 
De overheid is meerdere malen onbetrouwbaar gebleken als het gaat om continuïteit in de 
geldstromen 
Dit wordt gezien als een risico met een hoog effect op de organisatie. Maatregelen om dit 
risico te beperken zijn o.a. het maken van een meer nauwkeurige meerjarenbegroting, 



Stichting CVO Baarn/Soest 
31 

waarbij onzekerheden in kaart worden gebracht met maatregelen. Ook het vergroten van 
lobbyactiviteiten is een maatregel. Het bestuur is hiertoe vertegenwoordigd in de VO-raad. 
Hiermede worden ontwikkelingen op de voet gevolgd en kunnen tijdig worden vertaald naar 
strategie en beleid.  
 

2. Afschaffing van bepaalde subsidies 
Subsidies van de overheid zijn steeds vaker incidenteel. In toenemende mate moet hier op 
projectbasis mee worden omgegaan. Duidelijk monitoren of er geen langdurige 
consequenties zijn verbonden aan eenmalige projecten, bijvoorbeeld ICT kosten of 
werkloosheidskosten voor eigen rekening. 
 

3. Bezuinigingen lokale overheid 
De lokale overheid is ook geconfronteerd met bezuinigingen vanuit de politiek. Hierdoor 
komen ook lokale subsidies onder druk te staan. Het gaat dan voornamelijk om 
huurvergoedingen en culturele subsidies. Ook hier geldt dat steeds meer gewerkt moet 
worden met eenmalige projecten. 
 

4. Ernstige fluctuaties in leerlingenaantallen en concurrentie. 
Ook dit is een risico met een hoog effect op de organisatie. De tegenvallende aanmelding 
op de Waldheim-mavo in schooljaar 15/16 heeft dat weer duidelijk aangetoond. Door 
diverse maatregelen op het gebied van PR, communicatiebeleid, relatiemanagement en 
huisvesting is het tij gekeerd en is de aanmelding voor 16/17 weer terug op het streef 
niveau.  
 

5. Bovenmatig ziekteverzuim 
Dit boekjaar was er gelukkig geen sprake van bovenmatig ziekteverzuim. Het verzuim is 
voor een groot deel veroorzaakt door langdurig verzuim. Gelukkig is veel vervanging 
mogelijk geweest binnen vaste baanomvang van medewerkers, zodat het 
vervangingsbudget niet geheel is verbruikt.  
 
Het is goed mogelijk om dit voor eigen risico te nemen, omdat het weerstandsvermogen 
voldoende buffer biedt om eventuele calamiteiten op te vangen.  

 
6. Brandschade, onderverzekering 

Afbranden van het schoolgebouw is een risico wat voor een groot deel wordt gedekt door 
verzekeringen van de gemeente. Deze verzekering wordt jaarlijks geïndexeerd. Gevolgen 
kunnen optreden op het gebied van herbouwperikelen en onderverzekering inventaris. Bij 
de verzekering is de inventaris verzekerd op basis van eerste inrichting. Dit kan in de 
praktijk ver uiteenlopen met de daadwerkelijk aanwezige inventaris, met name voor ICT. In 
2016 zal worden onderzocht of er op het gebied van inventaris een aanvullende polis kan 
en moet worden afgesloten. 
 

7. Onverwacht groot onderhoud 
In principe is in het groot onderhoud geregeld in de voorziening groot onderhoud. Daarbij 
zijn voor de komende 20 jaar alle onderhoudsuitgaven voorzien. Eventuele calamiteiten 
kunnen veelal worden opgevangen door het schuiven in de planning. 
 

8. Arbeidsconflicten 
Arbeidsconflicten worden gezien als een normaal bedrijfsrisico. In de IPB-cyclus wordt 
uiteraard gestreefd naar het voorkomen van conflicten. 
 

9. Administratieve procedures 
Het risico bestaat dat door een inadequate AO/IC er onduidelijkheid is over beleid en 
procedures. Procedures zijn veelal wel duidelijk maar schriftelijke vastlegging zal verder 
verbeterd kunnen worden. Door toenemende automatisering verlopen steeds meer 
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processen digitaal. Deze processen worden opgenomen in een workflow. Door koppeling 
en uitwisseling tussen de verschillende programma’s worden fouten voorkomen.   
 

Er is een goed beeld van de bestaande risico’s en de stichting heeft op voldoende wijze voorzien 
in controle en beheersing van deze risico’s. Hiermee rekening houdend is het toekomst perspectief 
in de meerjarenraming goed.  
 
 
Genomen maatregelen ter beheersing van de risico’s  
 
Om de risico’s beheersbaar en continuïteit van de organisatie te waarborgen zijn een aantal 
concrete stappen genomen. 
 
1 Er is meer aandacht besteed aan de meerjarenbegroting, waardoor verrassingen tot een 

minimum beperkt worden. 
2 Veel zaken worden meer projectmatig ingericht. 
3 Lokale subsidies zijn er nauwelijks meer en daar waar ze zich nog wel voordoen, wordt op 

projectbasis gewerkt. 
4 Op beide scholen wordt veel aandacht besteed aan continuering van de PR-activiteiten. 

Het effect daarvan is duidelijk gebleken en dit effect moet worden vastgehouden. 
5 Het ziekteverzuim wordt nauwlettend gemonitord. Daar waar nodig worden preventieve 

maatregelen genomen om uitval te voorkomen. In de begroting is hier een speciaal budget 
voor opgenomen.  

6 De gemeente Soest heeft voor 2016 een aanbestedingsprocedure voor de verzekering in 
de planning staan, waarbij bestaande onzekerheden eveneens onder de loep worden 
genomen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een herinventarisatie van gebouwen 
en inrichting. 

9 De centrale administratie is bezig met uitbreiding van workflows in Afas Insite. Deze 
processen worden in 2016 opgenomen in de voor iedereen toegankelijke site van de 
werkgever. 

 



BEGROTING 2016 CVO

Begroting 2016

Rijksbijdragen 12.788.470          

Overige overheidsbijdragen en subsidies 79.165                 

Overige baten 692.030               

Totaal Baten 13.559.665      

Personeelslasten 10.934.523          

Afschrijvingen 377.573               

Huisvestingslasten 635.550               

Overige lasten 1.827.535            

Totaal Lasten 13.775.181      

Saldo baten en lasten 215.517-           

Financiele baten 18.000                 

Financiele lasten 1.000                   

Financiële baten en lasten 17.000             

Netto resultaat 198.517-           
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2016 SCVO

BATEN Begroting 2016

Rijksbijdragen normvergoeding 11.916.940                   

Overige subsidies OC&W geoormerkt -                                    

Overige subsidies OC&W niet geoormerkt 644.208                        

Ontvangen doorbetaling bijdragen SWV 227.322                        

Rijksbijdragen 12.788.470       

Bijdragen Gemeente 70.000                          

Overige overheidsbijdragen 9.165                            

Overige overheidsbijdragen en subsidies 79.165              

Verhuur 20.000                          

Baten ouders 550.200                        

Overige Baten 121.830                        

Overige baten 692.030            

Totaal Baten 13.559.665       

LASTEN Begroting 2016

Lonen en salarissen 10.397.464                   

Overige personele lasten 551.759                        

Uitkeringen -/- 14.700-                          

Personeelslasten 10.934.523       

Afschrijving gebouwen 64.019                          

Afschrijving inventaris en apparatuur 239.757                        

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 73.797                           

Afschrijvingen 377.573            

Huur 12.200                          

Verzekeringen 1.500                            

Onderhoud en reparatie 319.000                        

Energie en water 142.200                        

Schoonmaakkosten 93.250                          

Heffingen 6.000                            

Overige huisvestingslasten 61.400                          

Huisvestingslasten 635.550            

Administratie en beheer 555.810                        

Inventaris, apparatuur en leermidddelen 732.900                        

Dotatie overige voorzieningen -                                    

Overige kosten 118.000                        

Uitgaven uit ouderbijdragen 420.825                        

Overige lasten 1.827.535         

Totaal lasten 13.775.181       

Saldo baten en lasten 215.517-            

Financiele baten 18.000                          

Financiele lasten 1.000                            

Saldo financiele baten en lasten 17.000              

Netto resultaat 198.517-            
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MEERJARENRAMING STICHTING GECONSOLIDEERD 

Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

BATEN

Rijksbijdragen 12.788.470 13.106.857 13.150.293 13.049.333 12.933.323

Overige overheidsbijdragen en subsidies 79.165 79.383 79.393 79.303 79.198

Overige baten 692.030 671.249 696.689 665.004 683.532

Totaal Baten 13.559.665 13.857.489 13.926.375 13.793.640 13.696.053

 LASTEN

Personeelslasten 10.934.524 10.979.051 10.956.218 10.896.839 10.985.106

Afschrijvingen 377.573 373.645 380.946 374.310 340.988

Huisvestingslasten 635.550 620.350 620.350 620.350 620.350

Totaal overige lasten 1.827.535 1.744.303 1.757.902 1.723.613 1.738.689

Totaal Lasten 13.775.182 13.717.349 13.715.416 13.615.112 13.685.133

Saldo baten en lasten -215.517 140.140 210.959 178.528 10.920

Financiele baten 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Financiele lasten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo financiële baten en lasten 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Saldo Exploitatie -198.517 157.140 227.959 195.528 27.920

Eliminatie centraal 270123 270833 270833 268645 266572

27500 27500 27500 27500 27500

TOELICHTING 

Algemeen uitgangspunt voor de meerjarenraming is dat de normrijksbijdragen volgens de huidige regelgeving zullen dalen voor de beide 

scholen. De bijdragen zijn berekend op basis van de meerjaren- leerlingenprognoses.    Bij de overige baten zijn we ervan uitgegaan dat deze 

behoudens incidentele gevallen niet zullen stijgen. In de prognose is wel rekening gehouden met daling van het leerlingenaantal bij beide 

scholen.

De personele lasten zijn voor wat betreft de loonkosten ook berekend op basis van leerlingprognoses. Zie hiervoor de personele 

meerjarenbegroting. De overige personele lasten zijn hierin ook opgenomen. De afschrijvingskosten zijn direct gerelateerd aan de meerjaren-

investeringsbegroting. De huisvestingslasten zijn gelijkgehouden, maar bij de overige instellingslasten is ook gerekend met de  

leerlingenprognoses van de scholen.  De rente inkomsten zijn voorlopig nog gelijk gehouden.

35



BALANS ONTWIKKELING CVO 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 1.921.648 1.974.453 1.829.409 1.633.963 

1.4 Voorraden 25.375      25.000      25.000      25.000      

1.5 Vorderingen 227.603    219.145    219.145    219.145    

1.7 Liquide middelen 3.236.644 3.064.584 3.466.768 3.990.173 

Totaal Activa 5.411.270 5.283.182 5.540.322 5.868.281 

2

2.1 Eigen vermogen 2.716.879 2.518.362 2.675.502 2.903.461 

2.2 Voorzieningen 1.149.820 1.249.820 1.349.820 1.449.820 

2.4 Kortlopende schulden 1.544.571 1.515.000 1.515.000 1.515.000 

Totaal Passiva 5.411.270 5.283.182 5.540.322 5.868.281 

31 december 2017

31 december 2017

31 december 2018

31 december 2018

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2016

PASSIVA 31 december 2015 31 december 2016
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1.05 Verwachte ontwikkeling Eigen Vermogen SCVO

2014 V&W 2015 2015 V&W 2016 2016 V&W 2017 2017 V&W 2018 2018 V&W 2019 2019 V&W 2020 2020

Publiek 1.521.947    2.559-             1.519.388        188.392-     1.330.996    170.643         1.501.639        240.684     1.742.323    209.267         1.951.590        41.259       1.992.849    

Privaat 1.185.681    11.810           1.197.491        10.125-       1.187.366    13.503-           1.173.863        12.725-       1.161.138    13.739-           1.147.399        13.339-       1.134.060    

Totaal 2.707.628    9.251             2.716.879        198.517-     2.518.362    157.140         2.675.502        227.959     2.903.461    195.528         3.098.989        27.920       3.126.909    

Baten 13.363.242  13.500.781     13.486.623  13.569.311     13.660.147  13.856.971     13.792.314  

% weerstands. Vermogen 20,26% 20,12% 18,67% 19,72% 21,25% 22,36% 22,67%

Griftland College

2014 V&W 2015 V&W 2016 V&W 2017 V&W 2018 V&W 2019 V&W 2020

Publiek 394.540       23.868-       370.672       63.155-       307.517       181.099     488.616       213.032     701.648       289.694     991.342       123.494     1.114.836    

Privaat 1.081.117    11.958       1.093.075    8.850-         1.084.225    12.228-       1.071.997    11.450-       1.060.547    12.464-       1.048.083    12.064-       1.036.019    

Totaal 1.475.657    11.910-       1.463.747    72.005-       1.391.742    168.871     1.560.613    201.582     1.762.195    277.230     2.039.425    111.430     2.150.855    

Baten 10.305.949  -                 10.609.076  -                 10.780.572  -                 10.863.260  -                 10.843.316  -                 10.860.289  -                 10.779.468  

% weerstands. Vermogen 14,32% 13,80% 12,91% 14,37% 16,25% 18,78% 19,95%

Waldheim-mavo

2014 V&W 2015 V&W 2016 V&W 2017 V&W 2018 V&W 2019 V&W 2020

Publiek 1.127.407    21.309           1.148.716        125.237-     1.023.479    10.456-           1.013.023        27.652       1.040.675    80.427-           960.248           82.235-       878.013       

Privaat 104.564       148-                 104.416           1.275-         103.141       1.275-             101.866           1.275-         100.591       1.275-             99.316             1.275-         98.041         

Totaal 1.231.971    21.161           1.253.132        126.512-     1.126.620    11.731-           1.114.889        26.377       1.141.266    81.702-           1.059.564        83.510-       976.054       

Baten 2.716.340    -                      2.856.841        -                 2.706.051    -                      2.706.051        -                 2.816.831    -                      2.996.682        -                 3.012.846    

% weerstands. Vermogen 45,35% 43,86% 41,63% 41,20% 40,52% 35,36% 32,40%

De verwachte ontwikkeling laat zien dat het eigen vermogen van de stichting CVO  licht zal toenemen met een kleine fluctuatie. Gemiddeld  zo rond de 20%.  Voor het Griftland College 

loopt het percentage op naar de 20% en bij de Waldheim neemt het iets af naar  32,4%. 
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CP kengetallen 2015

Ontwikkeling Kengetallen Stichting 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solvabiliteit 1 0,48 0,48 0,42 0,44 0,51 0,50 0,50

Solvabiliteit 2 0,73 0,66 0,61 0,64 0,68 0,68 0,71

Liquiditeit 1 2,28 2,06 1,40 1,68 2,07 1,99 2,26

Liquiditeit 2 2,27 2,04 1,38 1,67 2,06 1,98 2,24

Rentabiliteit 1,43% -2,79% -2,93% 0,79% 4,46% -1,37% 0,07%

Kapitalisatiefactor 38,44% 38,03% 35,02% 34,50% 37,63% 37,65% 36,99%

Weerstandsvermogen 23,07% 19,73% 16,67% 16,99% 20,91% 20,79% 20,12%

Rijksbijdrage/baten 93,26 93,45 93,87 93,62 93,53 94,54 93,82

Personele lasten/totale lasten 77,94 77,29 76,62 78,77 78,96 78,88 78,84

Alg.reserve/baten 24,47 19,73 16,67 16,99 20,91 20,79 20,12

Personele lasten/Rijksbijdrage 84,01 82,49 82,79 83,72 80,86 84,75 84,08

Griftland College 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solvabiliteit 1 0,22 0,18 0,20 0,23 0,49 0,48 0,48

Solvabiliteit 2 0,35 0,34 0,39 0,44 0,75 0,73 0,77

Liquiditeit 1 1,10 1,08 0,99 1,16 2,11 1,81 2,09

Liquiditeit 2 1,09 1,07 0,97 1,15 2,07 1,78 2,05

Rentabiliteit -0,04% -2,17% -0,32% 1,54% 5,09% -1,26% -0,11%

Kapitalisatiefactor 26,79% 27,25% 26,11% 27,53% 24,74% 25,21% 24,96%

Weerstandsvermogen 10,89% 8,37% 8,21% 9,52% 14,38% 14,32% 13,80%

rijksbijdrage/baten 90,44 92,32 93,28 93,16 93,74 94,50 93,95

Personele lasten/totale lasten 77,71 78,86 78,74 79,10 79,28 79,51 79,78

Materiele lasten/totale lasten 22,29 21,14 21,26 20,90 20,72 20,49 20,22

Personele lasten/Rijksbijdrage 86,53 87,47 84,87 83,75 80,41 85,30 85,08

Materiele lasten/Rijksbijdrage 22,29 21,14 21,26 20,90 20,72 20,49 20,22

Totale lasten per leerling 6228,03 6747,27 6773,95 6934,15 7017,47 7130,58 7259,45

Personele lasten per leerling 5304,98 5550,24 5369,76 5484,96 5563,78 5669,39 5791,44

Huisvestings lasten per leerling 431,89 465,94 432,46 384,07 408,27 396,64 411,93

Waldheim-mavo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solvabiliteit 1 0,86 0,83 0,73 0,76 0,78 0,77 0,75

Solvabiliteit 2 0,92 0,90 0,78 0,84 0,87 0,88 0,90

Liquiditeit 1 11,11 9,17 3,14 4,23 5,51 6,46 7,93

Liquiditeit 2 11,11 9,17 3,14 4,22 5,51 6,46 7,93

Rentabiliteit 8,52% -5,77% -14,22% -2,45% 1,83% -1,78% 0,74%

Kapitalisatiefactor 94,09% 90,45% 72,98% 63,70% 62,67% 59,17% 58,74%

Weerstandsvermogen 81,48% 75,57% 53,07% 48,78% 48,60% 45,35% 43,86%

Rijksbijdrage/baten 92,52 93,83 92,20 93,20 92,65 94,69 94,50

Personele lasten/totale lasten 78,70 78,41 68,72 75,44 77,63 76,53 75,07

Materiele lasten/totale lasten 21,30 21,59 31,28 24,56 22,37 23,47 24,93

Personele lasten/Rijksbijdrage 80,56 89,35 85,93 83,57 82,80 82,67 79,08

Materiele lasten/Rijksbijdrage 21,81 24,61 39,11 27,20 23,85 25,35 26,27

Totale lasten per leerling 6.387,42 6.898,49 7.847,54 7.210,27 6.976,02 7.181,66 7433,77

Personele lasten per leerling 5.026,62 5.408,84 5.392,95 5.439,75 5.415,72 5.496,34 5580,18

Huisvestings lasten per leerling 264,72 235,05 1.045,36 347,35 419,89 514,88 591,95

Juni 2016, Drs. J.C. Nieuwland, Bestuurder

Begrip betekenis kengetal oordeel

Solvabiliteit 1 Eigen Vermogen/Totaal Vermogen exclusief voorzieningen 0,50 voldoende

Solvabiliteit 2 Eigen Vermogen/Totaal Vermogen inclusief voorzieningen 0,71 voldoende

Liquiditeit 1 Current ratio Vaste Activa/Kortlopende Schulden 2,26 goed

Liquiditeit 2 Quick ratio Vaste Activa/Kortlopende Schulden minus voorraad 2,24 goed

Rentabiliteit Resultaat/Totaal Baten 0,07% goed

Kapitalisatiefactor Balans totaal-gebouwen/totale baten 36,99% op niveau

Weerstandsvermogen Eigen Vermogen/Totale baten 20,12% goed

In dit overzicht is opgenomen de kapitalisatiefactor. Dit is een kengetal geintroduceerd door de commissie Don. Daarbij wordt een bovengrens 

aangegeven van 35%. Bedoeld is dat er een reserve bestaat voor Risico's, investeringen en transactieliquiditeit. De Vo-raad heeft berekend dat 

voor grote besturen de bovengrens zou moeten uitkomen op 50% en voor kleine besturen op 70%. Voor middelgrote besturen ontstaat dan een 

marge van 50-70%. In dit licht gezien staat de stichting er goed voor met een percentage van 36,99%. Bij de Waldheim is het weer iets naar 

beneden bijgesteld naar 58,74%. Het Griftland College zit op 24,96%. De stichting voldoet op dit moment aan de bovengrens van de Commissie 

Don. 
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A. Jaarrekening 2015
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A. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs is statutair gevestigd en feitelijk gevestigd aan de Noorderweg 

79, 3761 EV, te Soest. De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk exploiteren van twee 

onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs, te weten het Griftland College te Soest en de waldheim-mavo te 

Baarn.

De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 

overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn 

zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Rapporteringsvaluta

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in 

sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening 

niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Financiële instrumenten

Algemeen 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 

de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.  

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 

kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de 

stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde 

van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt 

gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico’s en marktrisico’s. 

Kredietrisico 

Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. 

Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. 

Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in 

het treasurystatuut. 

Renterisico en kasstroomrisico 

De stichting heeft geen rentedragende vorderingen en rentedragende kortlopende schulden.  

Reële waarde 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in 

de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname. 

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de 

overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van 

deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

De afschrijving start in de maand van in gebruikneming. Bij projecten wordt geactiveerd na afronding van het 

project.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

* Terreinen                             nihil
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* Gebouwen en verbouwingen   5-20%

* Machines en installaties        5-20%

* Computers                           20-25%

* Schoolmeubilair                      5%

* Kantoormeubilair                   10%

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 

onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Voorraden

Voorraden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-

opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

Vorderingen.

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen

De debiteuren bestaan uit de (niet wettelijk vastgestelde) vorderingen op (ouders/verzorgers van) leerlingen met 

betrekking tot de verschuldigde ouderbijdragen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen 

die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting worden verwerkt 

onder de financiële vaste activa.

 

Grondslag pensioenverplichtingen

Stichting CVO heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij CVO. 

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

pensioenfonds ABP. CVO betaalt hiervoor premies waarvan ongeveer 2/3e door de werkgever wordt betaald en 

1/3e door de werknemer. 

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

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 

Naar de stand van december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,2%. Vanaf 2015 werken 

pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Voor 

maart 2016 was de beleidsdekkingsgraad ten minste 96,8%. De beleidsdekkingsgraad zal langzaam in de 

richting van de actuele dekkingsgraad bewegen. In maart 2016 was de actuele dekkingsgraad 90,4%. Het 

pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad van 128% hebben. Wettelijk is bepaald dat deze niet langer dan 

5 jaar onder de 104,2% mag liggen. CVO heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 

geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. CVO heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op de balansdatum 

bestaan. Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is maar die redelijkerwijs zijn in te 

schatten;

- op de balansdatum bestaande plannen of risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;

De voorzieningen zijn gesplitst naar de aard der verplichting, verliezen en kosten, waartegen zij worden 

getroffen. Voorzieningen worden niet aangewend voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn gevormd.

Onder de voorzieningen is de voorziening  Jubilea en spaarverlof personeel opgenomen. De voorziening jubilea 

is op contante waarde gewaardeerd. Het intrest % is gewijzigd naar 1%. Dit is het rendement wat momenteel 

gemaakt wordt. Deze wijziging betekent een verschil van ongeveer € 4000,00 in de voorziening.

42



Onder overige voorzieningen staat de voorziening voor groot onderhoud, ter dekking van verwachte 

toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud van schoolgebouwen. De dotatie aan de voorziening is 

gebaseerd op het jaargemiddelde van de verwachte uitgaven in minimaal de komende tien jaren. Onttrekkingen 

bestaan uit uitgevoerd groot onderhoud.

Spaarverlof 

De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 klokuren 

hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen. 

Voorziening inactieven 

Deze nieuwe voorziening is gevormd voor de kosten van personeelsleden die gedurende een bepaalde periode 

nog wel in dienst zijn en salaris ontvangen, maar geen werkzaamheden meer verrichten. Het zijn werknemers 

die voorafgaand aan hun pensionering hun spaarverlof opnemen of gebruik maken van de levensloopregeling. 

Voorziening basisbudget

Deze nieuwe voorziening is gevormd voor personeelsleden die gedurende een aantal jaren hun basisbudget uit 

de CAO kunnen opsparen. Er mag maximaal 4 jaar worden gespaard.  Volgens de cao-VO 2015.

Uitgestelde beloningen

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

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is 

opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte 

blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van 

deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden 

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

schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van 

de schuld.

Overlopende passiva

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

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

plaatsen.

Bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, voor zover zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

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

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt 

als bate in de staat van baten en lasten. 

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

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

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

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

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

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

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

verlopen op balansdatum.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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A. BALANS CVO PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING

1

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 417.453               472.161              

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.101.618            1.260.342            

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 402.577               209.156              

1.921.648            1.941.659            

Vlottende activa

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen 25.375                 22.339                

25.375                 22.339                 

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 94.145                 92.363                

1.5.2 OCW/EZ -                          -                          

1.5.3 Groepsmaatschappijen -                          -                          

1.5.6 Overige overheden -                          -                          

1.5.7 Overige vorderingen 39.726                 266.639              

1.5.8 Overlopende activa 113.732               162.216              

1.5.9 Af: Voorziening wegens oninbaarheid 20.000-                 20.000-                

227.603               501.218               

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.145                   2.947                  

1.7.2 Tegoeden op banken 235.499               606.893              

1.7.3 Deposito's 3.000.000            2.300.000            

3.236.644            2.909.840            

Totaal Activa 5.411.270            5.375.056            

2

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 1.169.388            1.171.947            

2.1.2+3 Bestemmingsreserve 1.547.491            1.535.681            

2.716.879            2.707.628            

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 349.697               217.491              

2.2.3 Overige voorzieningen 800.123               728.221              

Totaal voorzieningen 1.149.820            945.712               

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 194.277               231.889              

2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen -                          1.398                  

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 455.704               448.016              

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen -                          -                          

2.4.9 Overige kortlopende schulden 74.759                 124.489              

2.4.10 Overlopende passiva 819.831               915.924              

1.544.571            1.721.716            

Totaal Passiva 5.411.270            5.375.056            

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014
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B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN CVO 2015

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen 12.666.785          12.307.131          12.311.444          

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 94.681                 319.957               77.279                 

3.5 Overige baten 739.315               600.172               633.566               

Totaal Baten 13.500.781          13.227.260          13.022.289          

4 LASTEN

4.1 Personeelslasten 10.649.625          10.544.564          10.434.183          

4.2 Afschrijvingen 364.815               360.142               358.332               

4.3 Huisvestingslasten 829.630               810.060               780.421               

4.4 Overige lasten 1.664.174            1.691.911            1.654.437            

Totaal Lasten 13.508.244          13.406.677          13.227.373          

Saldo baten en lasten -7.463 -179.417 -205.084

5.1 Financiële baten 18.428                 30.000                 28.390                 

5.2 Financiële lasten 1.714                   1.200                   1.784                   

5 Saldo financiële baten en lasten 16.714                 28.800                 26.606                 

Netto resultaat 9.251                   150.617-               178.478-               
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C. KASSTROOMOVERZICHT 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat gewone bedrijfsvoering 7.463-              205.084-         

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 364.815          358.332         

- Mutaties voorzieningen 204.108          58.754-           

Verandering in werkkapitaal

- Voorraden 3.036-              4.000             

- Vorderingen 273.615          159.097-         

- Schulden 177.145-          81.705-           

Afrondingen 1-                     1-                    

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 654.893        142.309-        

Ontvangen intrest 18.428            28.390           

Betaalde intrest -/- 1.714-              1.784-             

Buitengewoon resultaat -                      -                     

Totaal financiele baten 16.714           26.606          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 671.607        115.703-        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 344.803-          345.633-         

Investeringen in financiële vaste activa -                      -                     

Totaal kasstroom uit Investeringsactiviteiten 344.803-        345.633-        

Kasstroom uit financieringactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                      -                     

Aflossing langlopende schulden -                      -                     

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                     -                    

Mutatie liquide middelen 326.804        461.336-        

2015 2014
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

VA. Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa. 

Aanschaf-

waarde

Cumulatieve

afschrijving

Boek-

waarde

In-

 vesteringen

Desin- 

vesteringen

Correctie 

cum.afschrij-

vingen

Afschrij-

 vingen

1.2.1 Gebouwen en terreinen 886.584             414.422         472.161                    350               15.000-              15.000-              55.058               

1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.179.695          1.909.657      1.270.038                 72.388          -                        -                        240.806             

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 604.364             404.904         199.460                    272.066        -                        -                        68.949               

Totaal 4.670.642          2.728.983      1.941.659                 344.803        15.000-              15.000-              364.812             

stand per 31 december 2015

Aanschaf-

waarde

Cumulatieve

afschrijving

Boek-

waarde

1.2.1 Gebouwen en terreinen 871.935             454.481         417.453                    

1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.252.083          2.150.464      1.101.619                 

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 876.429             473.854         402.577                    

Totaal 5.000.447          3.078.799      1.921.649                 

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen. bedrag peildatum

OZB-waarde gebouwen 17.588.000 31-dec-14

Verzekerde waarde gebouwen 22.980.714 31-dec-14

Verzekerde waarde inventaris 3.138.728 31-dec-14

VV. Voorraden en Vorderingen

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen

1.4.1.1 Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen 25.375           22.339              

Totaal gebruiksgoederen 25.375                      22.339              

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

1.5.1.1 Debiteuren 94.145           92.363              

94.145                      92.363              

1.5.2 OCW/EZ

1.5.2.1 Vorderingen op OCW -                     -                        

-                                -                        

1.5.3 Groepsmaatschappijen

1.5.3.1 Verbonden partijen -                     -                        

-                                -                        

1.5.6 Overige overheden

1.5.6.1 Overige overheden -                     -                        

-                                -                        

1.5.7 Overige vorderingen

1.5.7.1 Overige vorderingen 39.726           266.639            

39.726                      266.639            

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 113.732         162.216            

113.732                    162.216            

1.5.9 Voorziening wegens oninbaarheid

1.5.9.1 Voorziening wegens oninbaarheid 20.000-           20.000-              

20.000-                      20.000-              

1.5 Totaal vorderingen 227.603                    501.218            

Verloop vz.dub.deb. 1-jan-14 Ontrekkingen Dotatie 31-12-2014

Vz.dub.deb. 20.000           -                                -                   20.000              

1,7. Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.145             2.947                

1.7.2 Tegoeden op Banken 235.499         606.893            

1.7.3 Deposito's 3.000.000      2.300.000         

3.236.644                 2.909.840         

De liquide middelen van de stichting bestaan uit kas, bankrekeningen en vermogensrekening en zijn volledig vrij beschilkbaar. 

stand per 1 januari 2015 mutaties in het boekjaar 2015

Voor de post vorderingen is een bedrag ad € 20.000,00 opgenomen als voorziening voor oninbare bedragen.  De overlopende activa zijn  vooruitbetaalde 

bedragen, voorschotten algemeen, voorschotten salaris. De afname van de vordering komt door een ontvangen vordering op het ABP.

31-dec-15 31-dec-14

31-dec-15 31-dec-14

Het gaat hier om de voorraden van drukkerij, papier en overige verkoopartikelen. 

Omschrijving actief

In 2015 is ongeveer 140% van de begroting gerealiseerd. Hierbij is wel een verschuiving waar te nemen van enerzijds niet uitgevoerde inversteringen en 

anderzijds grotere investeringen dan begroot. In 2015 zorgt met name de investering in zonnepanelen op het griftland College voor deze overschrijding.

Omschrijving actief

31-dec-15 31-dec-14
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EV Eigen vermogen

2.1. Eigen vermogen. Stand Bestemming Overige Stand

1-jan-15 resultaat mutaties 31-dec-15

Algemene reserve

totaal gewenst niveau

2.1.1 Algemene Reserve Griftland College Publiek 44.540           23.868-                      -                   20.672              GC 1.463.747          1.060.908          

Algemene Reserve Waldheim-mavo Publiek 1.127.407      21.309                      -                   1.148.716         WH 1.253.132          1.142.736          

2.1.2 Bestemmings Reserve Griftland College Publiek 350.000         -                                350.000            

Bestemmings Reserve Waldheim-mavo Publiek -                     -                                -                   -                        

2.1.3 Bestemingsreserve Griftland College Privaat 1.081.117      11.958                      -                   1.093.075         

Bestemingsreserve Waldheim-mavo Privaat 104.564         148-                           -                   104.416            -                     -                     

Totaal 2.707.628      9.251                        -                   2.716.879         2.716.879          2.203.644          

VL Voorzieningen 

2.2 Voorzieningen. mutaties in boekjaar saldo 31-dec-15 naar looptijd

Stand Dotaties Vrijval Stand < 1 jaar 1-5 jaar > 5jaar

1-jan-15 31-dec-15

2.2.1 Personeels voorzieningen

2.2.1.2 Voorziening basisbudget 41.462               151.968         -                                -                   193.430            -                        193.430             -                         

2.2.1.2 Voorziening spaarverlof 69.304               3.113             16.373-                      -                   56.044              -                        56.044               -                         

2.2.1.2 Voorziening niet actieven 13.500               -                     2.202-                        -                   11.298              11.298              -                         -                         

2.2.1.3 Voorziening jubilea 93.225               19.262           23.562-                      -                   88.925              -                        -                         88.925               

217.491             174.343         42.137-                      -                   349.697            11.298              249.474             88.925               

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Voorziening groot onderhoud 728.221             180.000         108.098-                    -                   800.123            -                        800.123             -                         

Totaal voorzieningen 945.712             354.343         150.235-                    -                   1.149.820         11.298              1.049.597          88.925               

KS Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren

Crediteuren 194.277         231.889            

194.277                    231.889            

2.4.5 Verbonden partijen

R/C scholen -                     1.398              

-                              1.398              
2.4.7 Belastingen en premies 

2.4.7.1 Belastingen 455.704         448.016            

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen -                     -                        

455.704                    448.016            

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen

Premies pensioenen -                     -                        

-                                -                        

2.4.9 Overige kortlopende schulden 

2,4,9,1 kortlopende schulden personeel 74.759           124.489            

-                     -                        

74.759                      124.489            

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.2 Vooruitontvangen subs.OC&W niet geoormerkt -                     54.967              

2.4.10.3 Vooruitontvangen subs.OC&W geoormerkt 29.926           30.000              

2.4.10.3 Egalisatierekening investerings subsidies 108.509         130.212            

2.4.10.4 Vooruitontvangen ouderbijdragen 250.845         251.581            

2.4.10.5 N. t. bet. Vakantiegeld en Bindingstoelage 340.539         369.994            

2.4.10.8 Overige saldi vooruitontvangen 52.413           52.007              

2.4.10.8 Kruisposten 161-                167-                   

2.4.10.9 netto salarissen 1.386             5.410                

2.4.10.10 nog te betalen salarissen -                     -                        

2.4.10.11 nog te betalen overig 36.375           21.919              

819.832                    915.923            

2.4 Totaal kortlopende schulden 1.544.572                 1.721.715         

31-dec-15 31-dec-14

Onttrekkingen

De Egalisatierekening bestaat uit de inventarissubsidies van de gemeenten. Het bedrag van deze subsidie zal gedurende een resterende looptijd van  5 jaar in 

gelijke delen vrijvallen. € 108.510 heeft een looptijd van 1-5 jaar. De overige overlopende passiva zijn vooruitontvangen ouderbijdragen, excursiegelden en 

waarborgsommen.  De overige saldi zijn de eventuele saldi van personeelsfonds, leerlingenvereniging kwissut en huiswerkcursus. De tussenrekeningen met 

betrekking tot de loonheffingen en pensioenpremies zijn ondergebracht bij de stichting.

De kortlopende schulden aan het personeel hebben betrekking op de nog te betalen uren OP (Griftland College). Het gaat hier om een beperkt aantal uren. Bij 

het saldo verlof- en overuren OOP(Griftland College en Waldheim-mavo) is sprake van een lichte toename.  

Bij de personele voorzieningen zijn dotaties en ontrekkingen opgenomen. Er is in 2015 een forse toename van de voorziening basisbudget te zien aangezien meer werknemers 

hun basisbudget sparen. Voor dit boekjaar is schooljaar 14/15 volledig en 5/12e deel van het jaarbedrag van  schooljaar 15/16 in de voorziening opgenomen. De voorziening 

groot onderhoud  kent ook een forse toename op basis van het grootonderhoudsplan . In 2015  zijn op de Waldheim-mavo beperkt  uitgaven gedaan voor groot onderhoud. 

Gestreefd wordt naar een gelijkmatige onderhoudspost voor de komende jaren.  Bij het Griftland College is de dotatie conform afspraak en is  voortgegaan met de aanpassing 

van de oude gebouwdelen. Uit de voorziening zal  een deel van het meerjaren projectplan worden bekostigd.

Een risico-inventarisatie om de doelstelling met betrekking tot het weerstandsvermogen te onderbouwe wordt opgenomen in de begroting 2017. 

De reserve is opgebouwd uit de algemene reservel en een bestemmingsreserves. De reserves vormen het weerstandsvermogen, waarvoor een doelstelling is vastgesteld. Het 

weerstandsvermogen (eigen vermogen in verhouding tot totale baten) voor het Griftland is minimaal 10%. Voor de Waldheim is de doelstellin 40% vanwege de kleinere omvang 

van de school. 

De bestemmingsreserve ad 350.000 is gevormd met het doel de tekorten op de bekostiging in de komende jaren op te vangen en gevolgen van de personele krimp op te vangen. 

Dit is door het bestuur besloten bij de bespreking van de begroting 2014. In het boekjaar is geen deel van het resultaat al ten laste van deze reserve gebracht.

De bestemmingsreserves privaat worden gevormd uit de resultaten die voortvloeien uit de ouderbijdragen. De kosten ten laste van de ouderbijdragen en opbrengsten 

ouderbijdragen worden apart geadministreerd in de financiële administratie.
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G. 2A Geoormerkte doelsubsidies OC&W

Omschrijving kenmerk/beschikking Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Totale kosten Te verrekenen ultimo 

verslagjaar

Lerarenbeurs 1.725,36              1.725,36                         1.725,36            -                                 

VSV 2015 543017-1 30.000,00            30.000,00                       30.000,00          -                                 

VSV var bek-12/64563 m 10.000,00            10.000,00                       10.000,00          

Totaal 41.725,36            41.725,36                       41.725,36          -                                 

G. 2.B Geoormerkte doelsubsidies OC&W

Omschrijving kenmerk/beschikking Bedrag toewijzing saldo 1-1-2015 Ontvangen t/m Jaar Lasten verslagjaar Totale kosten Saldo nog te besteden

VSV 2016 711366-1 en 711323-1 29.925,81            -                         29.925,81                       -                        -                     29.925,81                      

-                                 

Totaal 29.925,81            -                         29.925,81                       -                        -                     29.925,81                      

Totaal doelsubsidies OC&W 71.651,17            -                          71.651,17                       -                         41.725,36          29.925,81                      

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn een aantal meerjarige contracten, waarvan de verplichtingen niet uit de balans blijken.

Het gaat om de onderstaande contracten met verplichting > 10.000 per jaar :

Soort contract Leverancier totale looptijd looptijd na boekjaar omvang in euro/jaar

Lesmateriaal Iddink 4 jaar 2,5 jaar ± 720.000 inclusief Waldheim-mavo

Detachering cleanfors 1 jaar 1 jaar ±60.000

Gaslevering Grfitland Eneco 1 jaar 1 jaar ± 55.000

Electralevering Griftland Eneco 2 jaar 1 jaar ± 50,000

Gaslevering Waldheim Dong collectief besturenraad ± 22,500

Electralevering Waldheim Energie direct collectief besturenraad ± 20,000

Service kopieermachines GriftlandOCE 5 jaar 0 jaar ± 20,000

Tuinonderhoud Griftland Bouwer 5 jaar 3 jaar ± 20,000

Arbo 2015 Leunisse consultancy 1 jaar 1 jaar ± 15000

Leeromgeving It's learning 3 jaar 7 maanden ± 15000

Keiwijzercontract NBT 3 jaar 7 maanden ± 36000

De lerarenbeurs is besteed aan studieverlof van de werknemers en vervanging. Dit is in de lasten opgenomen onder de Loonkosten.

Er bestond een vordering op OC&W ad € 544.749. Deze vordering is in 2010 door middel van stelselwijziging ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Deze 

vordering wordt hier vermeld als een niet uit de balans blijkend recht.

Voor het schoonmaakcontract is besloten te stoppen met Gom en het in eigen beheer uitvoeren van de schoonmaak per 1 februari 2016. Hiervoor zijn 3 

schoonmakers in dienst gekomen. Voor een deel van de werkzaamheden worden werknemers van Cleanfors gedetacheerd. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen

311 Totaal normvergoeding 11.731.082                    11.653.267                    11.450.403                    

312 Overige subsidies OCW geoormerkt 41.725                           -                                    43.988                           

312 Overige subsidies OCW niet geoormerkt 667.544                         653.864                         654.367                         

314 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 226.434                         -                                    162.686                         

Totaal rijksbijdragen 12.666.785                    12.307.131                    12.311.444                    

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

321 Gemeente bijdragen 71.912                           68.000                           68.759                           

322 Overige overheidsbijdragen 22.769                           251.957                         8.520                             

Totaal overige overheidsbijdragen 94.681                           319.957                         77.279                           

3.5 Overige Baten

351 Verhuur 29.398                           20.000                           26.141                           

355 Baten ouderbijdrage 528.490                         471.724                         503.396                         

356 Overige baten 181.427                         108.448                         104.029                         

Totaal overige baten 739.315                         600.172                         633.566                         

Totaal Baten 13.500.781                    13.227.260                    13.022.289                    

4 LASTEN

4.1 Personeelslasten

411.1 Salariskosten 7.936.752                      7.828.240                      7.711.850                      

411.2 Sociale lasten 1.027.263                      1.049.399                      1.033.796                      

411.3 Pensioenlasten 1.041.278                      1.198.048                      1.180.235                      

412 Overige personeelskosten 669.997                         494.077                         640.119                         

413 Uitkeringen -/- 25.665-                           25.200-                           131.817-                         

Totaal Personeelslasten 10.649.625                    10.544.564                    10.434.183                    

4.2 Afschrijvingen

422 Afschrijvingen gebouwen 55.058                           62.479                           55.115                           

423 Afschrijvingen inventaris en apparatuur 240.807                         237.158                         244.059                         

424 Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen 68.950                           60.505                           59.158                           

Totaal Afschrijvingen 364.815                         360.142                         358.332                         

4.3 Huisvestingslasten

431 Huur 12.109                           12.200                           12.109                           

432 Verzekeringen -                                    1.500                             -                                    

433 Onderhoud 310.016                         297.000                         302.460                         

434 Energie en water 149.711                         152.460                         138.199                         

435 Schoonmaakkosten 296.150                         282.900                         264.660                         

436 Heffingen 2.207                             6.000                             6.583                             

438 Overige 59.437                           58.000                           56.410                           

Totaal Huisvestingslasten 829.630                         810.060                         780.421                         

4.4 Overige lasten

441 Administratie en beheer 462.633                         507.470                         467.523                         

442 Inventaris apparatuur en leermiddelen 699.653                         695.769                         731.293                         

443 Dotatie overige voorzieningen -                                    -                                    -                                    

444 Overige kosten 124.709                         146.500                         109.401                         

446 Uitgaven Ouderbijdrage 377.179                         342.172                         346.220                         

Totaal overige lasten 1.664.174                      1.691.911                      1.654.437                      

Totaal Lasten 13.508.244                    13.406.677                    13.227.373                    

Saldo baten en lasten 7.463-                             179.417-                         205.084-                         

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiele Baten 18.428                           30.000                           28.390                           

5.2 Financiele Lasten 1.714                             1.200                             1.784                             

Saldo financiële baten en lasten 16.714                           28.800                           26.606                           

Netto resultaat 9.251                             150.617-                         178.478-                         
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TOELICHTING RESULTAAT STICHTING

Ten opzichte van begroting 2015 Ten opzichte van jaar 2014

Saldi hogere baten GC WH Totaal GC WH Totaal

3.1 Rijksbijdragen 216.424 143.230 359.654 227.788 127.553 355.341

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies -153.959 -71.317 -225.276 7.021 10.381 17.402

3.5 Overige baten 88.922 15.357 104.279 68.318 2.567 70.885

Totaal hogere baten 151.387 87.270 238.657 303.127 140.501 443.628

Saldi hogere of lagere lasten

4.1 Personeelslasten 121.781 -51.584 70.197 171.859 8.719 180.578

4.2 Afschrijvingen 6.423 -1.750 4.673 12.673 -6.190 6.483

4.3 Huisvestingslasten -24.692 44.262 19.570 21.911 27.298 49.209

4.4 Overige lasten -15.067 -12.670 -27.737 -26.368 36.105 9.737

Totaal hogere of lagere lasten 88.445 -21.742 66.703 180.075 65.932 246.007

5 Saldo financiële baten en lasten -5.643 -6.443 -12.086 -4.946 -4.946 -9.892

9 Toename netto resultaat 57.299 102.569 159.868 118.106 69.623 187.729

Ad.3.1 De stijging van de rijksbijdragen wordt veroorzaakt door:

GC WH Totaal GC WH Totaal

Totaal normvergoeding 62.766 15.049 77.815 195.364 85.315 280.679

Overige subsidies OCW geoormerkt 27.725 14.000 41.725 -2.267 4 -2.263

Overige subsidies OCW niet geoormerkt -13.202 26.882 13.680 -8.828 22.005 13.177

Ontvangen doorbetaling rijksbijdrage SWV 139.135 87.299 226.434 43.519 20.229 63.748

Totaal 216.424 143.230 359.654 227.788 127.553 355.341

Ad.3.2 De daling van de overige overheidsbijdragen wordt veroorzaakt door de verschuiving van passend onderwijs naar rijksbijdragen. 

GC WH Totaal GC WH Totaal

Totaal overige overheidsbijdragen -153.959 -71.317 -225.276 7.021 10.381 17.402

Ad.3.5 De stijging van de overige baten wordt veroorzaakt door: 

GC WH Totaal GC WH Totaal

Verhuur 5.725 3.673 9.398 1.299 1.958 3.257

Ouderbijdragen 50.768 5.998 56.766 23.139 1.955 25.094

Overige baten 32.429 5.686 38.115 43.880 -1.346 42.534

Totaal overige baten 88.922 15.357 104.279 68.318 2.567 70.885

Ad.4.1 De stijging van de personele lasten wordt veroorzaakt door:

GC WH Totaal GC WH Totaal

Salariskosten -44.954 -63.599 -108.553 80.303 6.535 86.838

Overige personeelskosten 171.400 7.815 179.215 -14.596 2.184 -12.412

Uitkeringen -/- -4.665 4.200 -465 106.152 0 106.152

Totaal 121.781 -51.584 70.197 171.859 8.719 180.578

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totaal fte SCVO 154,48 158,71 156,93 149,04 143,63 143,99 142,77

Totaal aantal werknemers SCVO 207 214 207 196 190 193 189

De toelichtende opmerkingen hebben betrekking op de realisatie 2015 in vergelijking tot de begroting 2015. 

De lumpsumvergoeding personeel is gestegen door aanpassing van de GPL in verband met de CAO maatregelen. De overige subsidies zijn hoger 

doordat er extra subsidie voor VSV is binnengekomen en bij de Waldheim-mavo een subsidie voor de zomerschool. Dit was niet in de begroting 

opgenomen. Bij het Griftland College zijn de niet geoormerkte subsidies lager door andere berekening. De ontvangen gelden voor passend onderwijs 

zijn verschoven van overige overheidsbijdragen naar rijksbijdragen.

Er zijn iets meer ouderbijdragen binnengekomen bij het Griftland College en bij de Waldheimmavo. Het grote verschil met de begroting heeft te maken 

met diverse acties, zoals de roparun en jubileumactiviteiten. Bij de overige baten Griftland College is opgenomen de opbrengst van detachering. Hier 

staan ook loonkosten tegenover.

De salariskosten zijn licht gestegen door de CAO, maar ook door wijzigingen in pensioenpremies en soc.lasten. Bij de Waldheim-mavo is de begrote 

uitbreiding met 1 klas niet doorgegaan en zijn begrote externe uitgaven voor passend onderwijs opgenomen in de bestaande loonkosten. Dit laatste 

geldt ook voor het Griftland College. De ziektevervangingskosten zijn bij beide scholen binnen het begrote budget gebleven. Een deel van deze kosten 

is opgenomen in de loonkosten en een deel in de personele lasten onder vervanging door externen. De overige personeelskosten zijn ook 

toegenomen door dotatie aan de voorziening basisbudget, die niet in de begroting was opgenomen. Bij het Griftland College hebben een aantal 

werknemers bijzonder verlof opgenomen, waardoor de loonkosten wat lager uitvallen. Voor een deel is dit verlof ook ingevuld door externen, die zijn 

opgenomen onder overige personeelskosten. Ook de kosten van nascholing en personeelszorg en personeelsverzekeringen zijn hoger geweest.

De ontwikkeling van het gemiddeld aantal fte's is als volgt:
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Ad.4.2 Toename afschrijvingen wordt veroorzaakt door:

GC WH Totaal GC WH Totaal

Afschrijvingen gebouwen -7.423 2 -7.421 -57 0 -57

Afschrijvingen inventaris en apparatuur 4.799 -1.150 3.649 3.196 -6.448 -3.252

Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen 9.047 -602 8.445 9.534 258 9.792

Totaal Afschrijvingen 6.423 -1.750 4.673 12.673 -6.190 6.483

Ad.4.3 De stijging van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door:

GC WH Totaal GC WH Totaal

Huren -91 0 -91 0 0 0

Verzekeringen -1.500 0 -1.500 0 0 0

Onderhoud -11.716 24.732 13.016 -2.591 10.147 7.556

Energie en water -5.298 2.549 -2.749 10.843 669 11.512

Schoonmaakkkosten -6.409 19.659 13.250 12.163 19.327 31.490

Heffingen -45 -3.748 -3.793 157 -4.533 -4.376

Overige 367 1.070 1.437 1.339 1.688 3.027

Totaal -24.692 44.262 19.570 21.911 27.298 49.209

Ad.4.4 De daling van de overige lasten wordt veroorzaakt door:

GC WH Totaal GC WH Totaal

Administratie en beheer -47.703 2.866 -44.837 -25.816 20.926 -4.890

Inventaris apparatuur en leermiddelen 11.642 -7.758 3.884 -35.349 3.709 -31.640

Dotatie overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Overige kosten -10.508 -11.283 -21.791 13.872 1.436 15.308

Uitgaven Ouderbijdrage 31.502 3.505 35.007 20.925 10.034 30.959

Totaal -15.067 -12.670 -27.737 -26.368 36.105 9.737

HONORARIA ACCOUNTANT 2013 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Honorarium onderzoek jaarrekening 13915 29579 26614 27715 23366 20.718        18.255           

Honorarium andere controleopdrachten -                  -                   -                  -               -                   -                 -                     

Totaal 13.915        29.579         26.614        27.715     23.366          20.718        18.255           

Ad.5 Afname financiële baten 

GC WH Totaal GC WH Totaal

Saldo financiële baten en lasten -5.643 -6.443 -12.086 -4.946 -4.946 -9.892

Totaal -5.643 -6.443 -12.086 -4.946 -4.946 -9.892

Ad.9 Toename Saldo exploitatie 57.299 102.569 159.868 118.106 69.623 187.729

De financiële baten zijn nog verminderd. De rentetarieven zijn nog verder verslechterd. 

Bij administratie en beheer een flinke daling bij het Grfitland College. Deze wordt onder andere veroorzaakt door minderuitgaven voor 

accountantskosten, abonnementen, repro en ondersteuning ICT.  Bij inventaris,apparatuur en leermiddelen zijn de uitgaven bij de Waldheim-mavo 

lager dan begroot, voor het grootste deel dankzij onderbesteding. Bij het Griftland zijn de uitgaven juist hoger door meeruitgaven op het lesmateriaal 

en uitgaven voor onderwijsontwikkeling. Bij de overige kosten is er lichte onderbesteding bij het Griftland College. De uitgaven ouderbijdrage laten 

hogere uitgaven zien bij beide scholen. Hier staan ook hogere baten tegenover. Voor het grootste deel veroorzaakt door acties en jubileumactiviteiten.

Bij de Waldheim zijn de meeste posten wat hoger uitgevallen met name voor onderhoud en schoonmaak. Dit heeft te maken met een hogere dotatie 

aan de grootonderhoudsvoorziening en ziektevervanging door het schoonmaakbedrijf. Voor het Griftland College geldt het tegengestelde. Op de 

meeste posten lagere uitgaven met name onderhoud, energie en schoonmaak. 

Bij beide scholen is meer geinvesteerd dan begroot. Ongeveer 137% is gerealiseerd. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden tussen de 

verschillende categorieën. Zo is de investering in gebouwen voor een groot deel niet gerealiseerd en is er beduidend meer geinvesteerd in overige 

vaste bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de zonnepanelen op het Griftland College en een netwerkaanpassing op de Waldheim-mavo.
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VT Verplichte Toelichting

E. VERBONDEN PARTIJEN

Overige verbonden partijen.

Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteiten Eigen 

vermogen 

31/12

Resultaat 

2015

Art 2: 

403BW

Deelname % Consolidatie

Stichting Nieuwbouw Voortgezet 

Onderwijs Baarn Stichting Baarn 3 ± 11.250,00 0 Nee 50% Nee

Stichting Samenwerkingsverband 

V(S)O Eemland Stichting Leusden 1.486.409 336.926 Nee 1/11e Nee

F. VERMELDING OP BASIS VAN DE WOPT.

H. BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Vermelding van alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie Voorzitters-clausule van 

toepassing

Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverand

Omvang 

dienst-

betrekking

Beloning Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoeding

Voorzieninge

n beloning 

betaalbaar 

op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Rector/Voorzitter College van Bestuur nee J.C. Nieuwland 1-8-2004 1,00        134.087    -                     -                -                   

Vermelding van alle interimbestuurders

Functie Voorzitters-clausule van 

toepassing

Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverand

Omvang 

dienst-

betrekking

Beloning Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoeding

Voorzieninge

n beloning 

betaalbaar 

op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Geen

Vermelding alle toezichthouders

Functie Voorzitters-clausule van 

toepassing

Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverand

Beloning Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoeding

Voorzieninge

n beloning 

betaalbaar 

op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Voorzitter nee R. Blom 1-1-2014 1-8-2017 -               1.250              -                -                   

Vice voorzitter A. Westland 1-1-2014 1-8-2015 -               730                -                -                   

Secretaris M. van Buiten 1-1-2014 1-8-2018 -               1.250              -                -                   

lid J. Pronk 1-1-2014 1-8-2016 -               1.250              -                -                   

lid J. van Hall 1-8-2015 1-8-2019 -               -                     -                -                   

lid S. Staal 1-8-2015 1-8-2019 -               520                -                -                   

lid W. Janse 1-8-2015 1-8-2019 -               520                -                -                   

lid J. van Dasler 1-1-2014 1-8-2015 -               730                -                -                   

Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT - norm te boven gaat

Functie Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverand

Omvang 

dienst-

betrekking

Beloning Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoeding

Voorzieninge

n beloning 

betaalbaar 

op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Er zijn geen functionarissen van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat.

Jaarrekening vastgesteld:  14 juni 2016

……………………………

drs. J.C. Nieuwland, Bestuurder Stichting voor CVO in Baarn/Soest 

Door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 14 juni 2016

………………………. ……………………….

C.J. Blom, voorzitter J. Pronk, lid auditcommissie

Er zijn geen functionarissen in dienst, die voldoen aan de voorwaarden voor  WOPT-melding.

De bezoldiging van de bestuurder bestaat uit 20% van het totale salaris. De totale loonkosten bedragen over 2015 € 134.087.  De kosten van het aandeel bestuur ad  € 25.085 zijn gelijk 

verdeeld over beide scholen. Er vindt geen bezoldiging van toezichthouders plaats. Wel ontvangen de leden van de raad van Toezicht een bruto vergoeding van € 104,17 per maand. Ook 

deze kosten ad € 6.240,00 worden gelijk verdeeld over beide scholen. De toezichthouders zijn in fictieve dienstbetrekking van de Stichting.

Ten behoeve van de nieuwbouw van de Waldheim-mavo en Het Baarnsch Lyceum is een stichting in het leven geroepen die als opdrachtgever voor de bouw functioneert. 

De administratie van deze stichting wordt gevoerd op de centrale administratie van de Stichting voor CVO in Baarn/Soest. De administratiekosten zullen voor gemene 

rekening gedragen worden door de Waldheim-mavo en Het Baarnsch Lyceum.

De Jaarrekening 2015 van de bouwstichting heeft een balanstotaal van ± € 11.250,00. Er zijn in 2015 geen activiteiten in deze stichting geweest.  De jaarrekening is nog niet 

vastgesteld. Er is besloten de gelden in 2015 terug te storten aan de beide scholen. Dit besluit is nog niet uitgevoerd. In 2016 zal een definitieve jaarrekening en 

eindafrekening worden gemaakt voor de schoolbesturen. Naar verwachting zal de bouwstichting dan ook kunnen worden opgeheven. Deze rechtspersoon is niet 

geconsolideerd in deze jaarrekening. Er is sprake van evenredige deelname in bestuur, waardoor er geen beslissende zeggenschap bestaat.

De Jaarrekening 2015 van het SWV Eemland is nog niet vastgesteld. Deze rechtspersoon is niet geconsolideerd in deze jaarrekening. Er is sprake van evenredige 

deelname in bestuur, waardoor er geen beslissende zeggenschap bestaat.
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Overige gegevens
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C.1. CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT
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Controle verklaring pag.2
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C2. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

C.3 BESTEMMING RESULTAAT

Samengevat is het exploitatiesaldo over 2015 als volgt bestemd:

CVO Griftland Waldheim-

geconsolideerd College mavo

Saldo exploitatie ten gunste of ten laste

van de algemene reserve publiek 2.559-                    23.868-                      21.309                       

Saldo exploitatie ten gunste of ten laste

van de bestemmings reserve publiek -                            -                                -                                 

Saldo exploitatie

toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat 11.810                  11.958                      148-                            

Totaal exploitatiesaldo 2015 9.251                    11.910-                      21.161                       

De bestemming: Het exploitatiesaldo over 2015, zijnde  € 9.251 wordt toegevoegd of onttrokken aan onderscheiden 

reserves. De bestemmingsreserve zal de komende jaren verder worden gebruikt om de gevolgen van de krimp op te 

vangen.

Binnen de algemene reserve wordt in de toelichting op de balans de specificatie naar de reserve publiek en de reserve 

privaat vermeld. 

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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H. Overige Bijlagen
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H1. CONSOLIDATIESTAAT  2015

CVO Eliminatie Griftland Waldheim- CB

totaal posten College mavo

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 417.453               417.058                    395                              -                                   

Inventaris en apparatuur 1.101.618            790.845                    310.773                       -                                   

Andere vaste bedrijfsmiddelen 402.577               375.413                    27.164                         -                                   

1.921.648            1.583.316                 338.332                       -                                   

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden 25.375                 25.375                      -                                   -                                   

25.375                 25.375                      -                                   -                                   

Vorderingen

Debiteuren 94.145                 -                                -                                   94.145                         

OCW/EZ -                           -                                -                                   -                                   

Groepsmaatschappijen -                           2.725.175-            1.394.846                 1.330.329                    -                                   

Overige overheden -                           -                                -                                   -                                   

Overige vorderingen 39.726                 33.642                      4.750                           1.334                           

Overlopende activa 113.732               26.651                      5.174                           81.907                         

Af: Voorziening wegens oninbaarheid 20.000-                 -                           -                                -                                   20.000-                         

227.603               2.725.175-            1.455.139                 1.340.253                    157.386                       

Liquide middelen

Kasmiddelen 1.145                   1.142                        3                                  -                                   

Tegoeden op bank 235.499               -                                -                                   235.499                       

Deposito's 3.000.000            -                                -                                   3.000.000                    

3.236.644            1.142                        3                                  3.235.499                    

Totaal Activa 5.411.270            2.725.175-            3.064.972                 1.678.588                    3.392.885                    

SCVO Eliminatie Griftland Waldheim- CB

totaal posten College mavo

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.169.388            20.672                      1.148.716                    -                                   

Bestemmingsreserve 1.547.491            1.443.075                 104.416                       -                                   

2.716.879            1.463.747                 1.253.132                    -                                   

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 349.697               261.751                    86.339                         1.607                           

Overige voorzieningen 800.123               630.017                    170.106                       -                                   

Totaal voorzieningen 1.149.820            891.768                    256.445                       1.607                           

Kortlopende schulden

Crediteuren 194.277               -                                -                                   194.277                       

Ministerie van OCenW -                           -                                -                                   -                                   

Verbonden partijen -                           2.725.175-            -                                -                                   2.725.175                    

Belastingen en premies soc.verz. 455.704               -                                -                                   455.704                       

Schulden ter zake van pensioenen -                           -                                -                                   -                                   

Overige kortlopende schulden 74.759                 55.644                      8.959                           10.156                         

Overlopende passiva 819.831               -                           653.813                    160.052                       5.966                           

1.544.571            2.725.175-            709.457                    169.011                       3.391.278                    

Totaal Passiva 5.411.270            2.725.175-            3.064.972                 1.678.588                    3.392.885                    

ACTIVA

PASSIVA

De eliminatie in de balans betreft de RC-verhouding tussen de scholen en de Stichting. 
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Consolidatie van de staat van baten en lasten

SCVO Eliminatie Griftland College Waldheim-mavo CB

BATEN

Rijksbijdragen

Totaal normvergoeding 11.731.082          9.292.046                 2.439.036                    -                                   

Overige subsidies OCW geoormerkt 41.725                 27.725                      14.000                         -                                   

Overige subsidies OCW niet geoormerkt 667.544               508.301                    159.243                       -                                   

Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 226.434               139.135                    87.299                         -                                   

Totaal rijksbijdragen 12.666.785          9.967.207                 2.699.578                    -                                   

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente bijdragen 71.912                 50.342                      21.570                         -                                   

Overige overheidsbijdragen 22.769                 14.076                      8.693                           -                                   

Totaal overige overheidsbijdragen 94.681                 64.418                      30.263                         -                                   

Overige Baten

Verhuur 29.398                 17.725                      11.673                         -                                   

Baten ouderbijdrage 528.490               458.347                    70.143                         -                                   

Overige baten 181.427               10.854-                 101.379                    45.184                         45.718                         

Totaal overige baten 739.315               577.451                    127.000                       45.718                         

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten 10.005.293          7.817.235                 1.885.696                    302.362                       

Overige personeelskosten 669.997               274.564-               688.306                    249.189                       7.066                           

Uitkeringen -/- 25.665-                 25.665-                      -                                   -                                   

Totaal Personeelslasten 10.649.625          8.479.876                 2.134.885                    309.428                       

Afschrijvingen

Afschrijvingen gebouwen 55.058                 54.835                      223                              -                                   

Afschrijvingen inventaris en apparatuur 240.807               173.416                    67.391                         -                                   

Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen 68.950                 60.536                      8.414                           -                                   

Totaal Afschrijvingen 364.815               288.787                    76.028                         -                                   

Huisvestingslasten

Huren 12.109                 12.109                      -                                   -                                   

Verzekeringen -                           -                                -                                   -                                   

Onderhoud 310.016               198.784                    111.232                       -                                   

Energie en water 149.711               109.702                    40.009                         -                                   

Schoonmaakkosten 296.150               241.741                    54.409                         -                                   

Heffingen 2.207                   2.955                        748-                              -                                   

Overige 59.437                 37.867                      21.570                         -                                   

Totaal Huisvestingslasten 829.630               603.158                    226.472                       -                                   

Overige lasten

Administratie en beheer 462.633               27.691-                 319.307                    143.326                       27.691                         

Inventaris apparatuur en leermiddelen 699.653               536.769                    162.884                       -                                   

Dotatie overige voorzieningen -                           -                                -                                   -                                   

Overige kosten 124.709               94.557                      30.152                         -                                   

Uitgaven Ouderbijdrage 377.179               306.889                    70.290                         -                                   

Totaal overige lasten 1.664.174            1.257.522                 406.652                       27.691                         

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiele baten 18.428                 9.214                        9.214                           -                                   

Financiele lasten 1.714                   857                           857                              -                                   

Saldo financiële baten en lasten 16.714                 8.357                        8.357                           -                                   

291.401                       

Netto resultaat 9.251                   291.401-               11.910-                      21.161                         -                                   

In de exploitatie rekening is een bedrag van € 291400 geëlimineerd, zijnde de doorbelasting van het CB. De posten overige baten en 

overige lasten zijn daardoor beide lager dan de som van beide instellingen.
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H2. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 GRIFTLAND COLLEGE

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 417.058         471.543        

Inventaris en apparatuur 790.845         898.073        

Andere vaste bedrijfsmiddelen 375.413         191.372        

1.583.316    1.560.988      

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad gebruiksgoederen 25.375           22.339          

25.375         22.339           

Vorderingen

Debiteuren -                    -                    

OCW/EZ -                    -                    

Groepsmaatschappijen 1.394.846      1.410.699     

Overige overheden -                    -                    

Overige vorderingen 33.642           20.366          

Overlopende activa 26.651           52.400          

Voorziening wegens oninbaarheid -                    -                    

1.455.139    1.483.465      

Liquide middelen

Kasmiddelen 1.142             2.534            

Tegoeden op banken -                    -                    

Deposito's -                    -                    

1.142           2.534             

Totaal Activa 3.064.972    3.069.326      

Eigen vermogen

Algemene reserve 20.672           44.540          

Bestemmingsreserve 1.443.075      1.431.117     

1.463.747    1.475.657      

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 261.751         149.790        

Voorziening groot onderhoud 630.017         608.693        

891.768       758.483         

Kortlopende schulden

Crediteuren -                    -                    

OCW -                    -                    

Groepsmaatschappijen -                    -                    

Belastingen en premies sv -                    -                    

Schulden ter zake van pensioenen -                    -                    

Overige kortlopende schulden 55.644           117.730        

Overlopende passiva 653.813         717.456        

709.457       835.186         

Totaal Passiva 3.064.972    3.069.326      

Resultaat opgenomen in reserves 11.910-           -                   

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014
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H3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 01NZ GRIFTLAND COLLEGE

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

BATEN

Rijksbijdragen 

Totaal normvergoeding 9.292.046            9.229.280            9.096.682            

Overige subsidies OCW geoormerkt 27.725                 -                          29.992                 

Overige subsidies OCW niet geoormerkt 508.301               521.503               517.129               

Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 139.135               -                          95.616                 

Totaal rijksbijdragen 9.967.207            9.750.783            9.739.419            

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeentebijdragen 50.342                 48.500                 48.877                 

Overige overheidsbijdragen 14.076                 169.877               8.520                   

Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 64.418                 218.377               57.397                 

Overige Baten

Verhuur 17.725                 12.000                 16.426                 

Baten ouderbijdrage 458.347               407.579               435.208               

Overige baten 101.379               68.950                 57.499                 

Totaal overige baten 577.451               488.529               509.133               

TOTAAL BATEN 10.609.076          10.457.689          10.305.949          

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten 7.817.235            7.862.189            7.736.932            

Overige personeelskosten 688.306               516.906               702.902               

Uitkeringen -/- 25.665-                 21.000-                 131.817-               

Totaal Personeelslasten 8.479.876            8.358.095            8.308.017            

Afschrijvingen

Afschrijvingen gebouwen 54.835                 62.258                 54.892                 

Afschrijvingen inventaris en apparatuur 173.416               168.617               170.220               

Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen 60.536                 51.489                 51.002                 

Totaal Afschrijvingen 288.787               282.364               276.114               

Huisvestingslasten

Huren 12.109                 12.200                 12.109                 

Verzekeringen -                          1.500                   -                          

Onderhoud 198.784               210.500               201.375               

Energie en water 109.702               115.000               98.859                 

Schoonmaakkkosten 241.741               248.150               229.578               

Heffingen 2.955                   3.000                   2.798                   

Overige 37.867                 37.500                 36.528                 

Totaal Huisvestingslasten 603.158               627.850               581.247               

Overige lasten

Administratie en beheer 319.307               367.010               345.123               

Inventaris apparatuur en leermiddelen 536.769               525.127               572.118               

Dotatie overige voorzieningen -                          -                          -                          

Overige kosten 94.557                 105.065               80.685                 

Uitgaven Ouderbijdrage 306.889               275.387               285.964               

Totaal overige lasten 1.257.522            1.272.589            1.283.890            

TOTAAL LASTEN 10.629.343          10.540.898          10.449.268          

Saldo baten en lasten 20.267-                 83.209-                 143.319-               

Financiële baten en lasten

Financiele baten 9.214                   15.000                 14.195                 

Fininanciele lasten 857                      1.000                   892                      

Saldo financiële baten en lasten 8.357                   14.000                 13.303                 

Netto resultaat 11.910-                 69.209-                 130.016-               
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H4. BESTEDING BATEN OUDERS GRIFTLAND COLLEGE

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Baten ouders 458.347               407.579               435.208               

Uitgaven ouderbijdragen 306.889-               275.387-               285.964-               

Doorbelaste kosten OB 139.500-               139.500-               139.500-               

-                           -                           -                           

Saldo exploitatie 11.958                 7.308-                   9.744                   

Specificatie baten ouders

Ouderbijdrage 176.000               175.876               171.771               

Werkweken 100.550               110.385               103.734               

Excursies 45.105                 37.448                 40.150                 

Kennismakingsactiviteiten 25.950                 22.515                 23.467                 

Sportactiviteiten 22.774                 15.225                 16.511                 

Culturele activiteiten 9.615                   6.655                   31.669                 

Diverse activiteiten 48.655                 11.750                 19.184                 

Diversen 29.698                 27.725                 28.722                 

Baten ouders 458.347               407.579               435.208               

Specificatie uitgaven uit ouderbijdrage

Onderwijs activiteiten 7.227                   8.350                   11.252                 

Werkweken 104.839               110.385               98.495                 

Excursies 38.375                 37.452                 39.046                 

Kennismakingsactiviteiten 28.159                 25.015                 25.010                 

Sportactiviteiten 45.158                 36.835                 31.578                 

Culturele activiteiten 913                      6.000                   22.907                 

Diverse activiteiten 58.586                 25.100                 27.351                 

Diversen overig 23.632                 26.250                 30.325                 

Totaal uitgaven 306.889               275.387               285.964               

Doorbelaste kosten OB

Materiaal BV, Repro, profielkeuzemateriaal 45.000                 45.000                 45.000                 

Loonkosten zorg 20.000                 20.000                 20.000                 

Studiedag 4.500                   4.500                   4.500                   

Sportvelden 15.000                 15.000                 15.000                 

ICT en Onderwijsontwikkeling 55.000                 55.000                 55.000                 

Totaal doorbelasting 139.500               139.500               139.500               

Saldo exploitatie ouderbijdragen 11.958                 7.308-                   9.744                   

Aandeel totaal expl.saldo Griftland 11.958                 7.308-                   9.744                   

63



H5. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 WALDHEIM-MAVO na resultaatbestemmimg

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 395             618            

Inventaris en apparatuur 310.773       362.269     

Andere vaste bedrijfsmiddelen 27.164         17.784       

338.332        380.671       

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad gebruiksgoederen -                  -                 

-                    -                   

Vorderingen

Debiteuren -                  -                 

OCW/EZ -                  -                 

Groepsmaatschappijen 1.330.329    1.211.205  

Overige overheden -                  -                 

Overige vorderingen 4.750           10.708       

Overlopende activa 5.174           4.870         

Af: Voorziening wegens oninbaarheid -                  -                 

1.340.253     1.226.783     

Liquide middelen

Kasmiddelen 3                 413            

Tegoeden op banken -                  -                 

Deposito's -                  -                 

3                   413              

Totaal Activa 1.678.588     1.607.867     

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.148.716    1.127.407  

Bestemmingsreserve 104.416       104.564     

1.253.132     1.231.971     

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 86.339         66.303       

Voorziening groot onderhoud 170.106       119.528     

Totaal voorzieningen 256.445        185.831       

Kortlopende schulden

Crediteuren -                  -                 

Overige kortlopende schulden 8.959           2.989         

Overlopende passiva 160.052       187.076     

169.011        190.065       

Totaal Passiva 1.678.588     1.607.867     

Resultaat opgenomen in reserves 21.161         -                    

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014

64



H6. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 00YO WALDHEIM-MAVO

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

BATEN

Rijksbijdragen 

Totaal normvergoeding 2.439.036            2.423.987            2.353.721            

Overige subsidies OCW geoormerkt 14.000                 -                          13.996                 

Overige subsidies OCW niet geoormerkt 159.243               132.361               137.238               

Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 87.299                 -                          67.070                 

Totaal rijksbijdragen 2.699.578            2.556.348            2.572.025            

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente bijdragen 21.570                 19.500                 19.882                 

Overige overheidsbijdragen 8.693                   82.080                 -                          

Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 30.263                 101.580               19.882                 

Overige Baten

Verhuur 11.673                 8.000                   9.715                   

Baten ouderbijdrage 70.143                 64.145                 68.188                 

Overige baten 45.184                 39.498                 46.530                 

Totaal overige baten 127.000               111.643               124.433               

TOTAAL BATEN 2.856.841            2.769.571            2.716.340            

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten 1.885.696            1.949.295            1.879.161            

Overige personeelskosten 249.189               241.374               247.005               

Uitkeringen -/- -                          4.200-                   -                          

Totaal Personeelslasten 2.134.885            2.186.469            2.126.166            

Afschrijvingen

Afschrijvingen gebouwen 223                      221                      223                      

Afschrijvingen inventaris en apparatuur 67.391                 68.541                 73.839                 

Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen 8.414                   9.016                   8.156                   

Totaal Afschrijvingen 76.028                 77.778                 82.218                 

Huisvestingslasten

Huren -                          -                          -                          

verzekeringen -                          -                          -                          

Onderhoud 111.232               86.500                 101.085               

Energie en water 40.009                 37.460                 39.340                 

Schoonmaakkkosten 54.409                 34.750                 35.082                 

Heffingen 748-                      3.000                   3.785                   

Overige 21.570                 20.500                 19.882                 

Totaal Huisvestingslasten 226.472               182.210               199.174               

Overige lasten

Administratie en beheer 143.326               140.460               122.400               

Inventaris apparatuur en leermiddelen 162.884               170.642               159.175               

Dotatie overige voorzieningen -                          -                          -                          

Overige kosten 30.152                 41.435                 28.716                 

Uitgaven Ouderbijdrage 70.290                 66.785                 60.256                 

Totaal overige lasten 406.652               419.322               370.547               

TOTAAL LASTEN 2.844.037            2.865.779            2.778.105            

Saldo baten en lasten 12.804                 96.208-                 61.765-                 

Financiële baten

Rentebaten 9.214                   15.000                 14.195                 

Rentelasten 857                      200                      892                      

Saldo financiële baten en lasten 8.357                   14.800                 13.303                 

Netto resultaat 21.161                 81.408-                 48.462-                 
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H7. BESTEDING BATEN OUDERS WALDHEIM-MAVO

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Baten ouders 70.143                 64.145                 68.188                 

Uitgaven ouderbijdrage 70.290-                 66.785-                 60.256-                 

-                           -                           -                           

Saldo inkomsten/uitgaven 147-                      2.640-                   7.932                   

Specificatie baten ouders

Ouderbijdrage 20.708                 21.610                 20.858                 

Werkweken 23.450                 23.650                 22.550                 

Excursies 21.745                 18.885                 17.850                 

Bijdragen sportactiviteiten -                           -                           3.850                   

Bijdragen culturele activiteiten 1.180                   -                           3.080                   

Diverse activiteiten 3.060                   -                           -                           

Diversen -                           -                           -                           

Totaal baten 70.143                 64.145                 68.188                 

Specificatie uitgaven ouderbijdrage

Onderwijs activiteiten 6.209                   2.950                   3.077                   

Werkweken 22.685                 23.650                 21.103                 

Excursies 16.921                 18.885                 7.634                   

Kennismakingsactiviteiten 353                      750                      469                      

Sportactiviteiten 1.130                   2.150                   17.366                 

Culturele activiteiten 3.014                   4.150                   3.274                   

Diverse activiteiten 17.316                 10.800                 5.313                   

Diversen overig 2.663                   3.450                   2.020                   

Totaal uitgaven 70.291                 66.785                 60.256                 

Saldo exploitatie ouderbijdragen 148-                      2.640-                   7.932                   

Totaal saldo deelnemersbijdragen 148-                      2.640-                   7.932                   

Bij de ouderbijdragen zijn de inkomsten conform de begroting binnengekomen.  Door een lichte onderbesteding 

op enkele posten is het saldo exploitatie wat gunstiger dan begroot. Er is een klein negatief saldo gerealiseerd.
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H8.BALANS PER 31 DECEMBER 2015 CENTRAAL BUREAU/CVO

Vorderingen

Debiteuren 94.145           92.363           

OCW/EZ -                     -                    

Groepsmaatschappijen -                     1.398-             

Overige overheden -                     -                    

Overige vorderingen 1.334             235.565         

Overlopende activa 81.907           104.946         

Af: Voorziening wegens oninbaarheid 20.000-           20.000-           

157.386             411.476             

Liquide middelen

Kasmiddelen -                     -                    

Tegoeden op banken 235.499         606.893         

Deposito's 3.000.000      2.300.000      

3.235.499          2.906.893          

Totaal Activa 3.392.885          3.318.369          

Eigen vermogen

Algemene reserve -                     -                    

Bestemmingsreserve -                     -                    

-                         -                         

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 1.607             1.398             

Voorziening groot onderhoud -                     -                    

Totaal voorzieningen 1.607                 1.398                 

Kortlopende schulden

Crediteuren 194.277         231.889         

OCW -                     -                    

Groepsmaatschappijen 2.725.175      2.621.904      

Belastingen en premies sv 455.704         448.016         

Schulden ter zake van pensioenen -                     -                    

Overige kortlopende schulden 10.156           3.770             

Overlopende passiva 5.966             11.392           

3.391.278          3.316.971          

Totaal Passiva 3.392.885          3.318.369          

Resultaat opgenomen in reserves -                     -                         -                         

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014
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H9. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 CENTRAAL BUREAU

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

BATEN

Rijksbijdragen 

Totaal normvergoeding -                      -                       -                      

Overige subsidies OCW geoormerkt -                      -                       -                      

Overige subsidies OCW niet geoormerkt -                      -                       -                      

Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV -                      -                       -                      

Totaal rijksbijdragen -                      -                       -                      

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeentebijdragen -                      -                       -                      

Overige overheidsbijdragen -                      -                       -                      

Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies -                      -                       -                      

Overige Baten

Verhuur -                      -                       -                      

Ouderbijdragen -                      -                       -                      

Overige baten 45.718             -                       -                      

Totaal overige baten 45.718             -                       -                      

Totaal Baten 45.718             -                       -                      

LASTEN

Personeelslasten

Salariskosten 302.362           264.203           309.788           

Overige personeelskosten 7.066               5.000               64.930-             

Uitkeringen -/- -                      -                       -                      

Totaal Personeelslasten 309.428           269.203           244.858           

Afschrijvingen

Afschrijvingen gebouwen -                      -                       -                      

Afschrijvingen inventaris en apparatuur -                      -                       -                      

Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen -                      -                       -                      

Totaal Afschrijvingen -                      -                       -                      

Huisvestingslasten

Huren -                      -                       -                      

Verzekeringen -                      -                       -                      

Onderhoud -                      -                       -                      

Energie en water -                      -                       -                      

Schoonmaakkkosten -                      -                       -                      

Heffingen -                      -                       -                      

Overige -                      -                       -                      

Totaal Huisvestingslasten -                      -                       -                      

Overige lasten

Administratie en beheer 27.691             27.500             26.366             

Inventaris apparatuur en leermiddelen -                      -                       -                      

Dotatie overige voorzieningen -                      -                       -                      

Overige kosten -                      -                       -                      

Uitgaven Ouderbijdrage -                      -                       -                      

Totaal overige lasten 27.691             27.500             26.366             

TOTAAL LASTEN 337.119           296.703           271.224           

Saldo baten en lasten 291.401-           296.703-           271.224-           

Financiële baten

Financiële baten -                      -                       -                      

Financiële lasten -                      -                       -                      

Saldo financiële baten en lasten -                      -                       -                      

Doorbelasting naar scholen 291.401           296.703           271.224           

Netto resultaat -                      -                       -                      
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H.8. Bijlage opbouw eigen vermogen.

Publieke middelen Private middelen Totaal EV Publieke middelen Private middelen Totaal EV Publieke middelen Private middelen Totaal EV

Beginbalans 1-1-2002 124.885                 646.676              771.561               693.787              69.672                763.459            818.672                   716.348                    1.535.020               

resultaat 2002 136218 65.244                   25.982                91.226                 50.322                5.330-                  44.992              115.566                   20.652                      136.218                  

31-12-2002 190.129                 672.658              862.787               744.109              64.342                808.451            934.238                   737.000                    1.671.238               

resultaat 2003 -146536 159.882-                 26.623                133.259-               20.218-                6.941                  13.277-              180.100-                   33.564                      146.536-                  

31-12-2003 30.247                   699.281              729.528               723.891              71.283                795.174            754.138                   770.564                    1.524.702               

resultaat 2004 91644 64.900-                   150.992              86.092                 3.904-                  9.456                  5.552                68.804-                     160.448                    91.644                    

31-12-2004 34.653-                   850.273              815.620               719.987              80.739                800.726            685.334                   931.012                    1.616.346               

resultaat 2005 490400 19.922                   143.046              162.968               329.680              2.248-                  327.432            349.602                   140.798                    490.400                  

31-12-2005 14.731-                   993.319              978.588               1.049.667           78.491                1.128.158         1.034.936                1.071.810                 2.106.746               

resultaat 2006 397185 184.908                 9.576                  194.484               202.672              29                       202.701            387.580                   9.605                        397.185                  

31-12-2006 170.177                 1.002.895           1.173.072            1.252.339           78.520                1.330.859         1.422.516                1.081.415                 2.503.931               

resultaat 2007 359583 155.067                 2.944-                  152.123               205.875              1.584                  207.459            360.942                   1.360-                        359.582                  

31-12-2007 325.244                 999.951              1.325.195            1.458.214           80.104                1.538.318         1.783.458                1.080.055                 2.863.513               

rechtstreekse mutatie 86.332-                   86.332-                 12.103-                12.103-              98.435-                     -                                98.435-                    

resultaat 2008 134512 50.914                   49.367-                1.547                   127.339              5.626                  132.965            178.253                   43.741-                      134.512                  

31-12-2008 289.826                 950.584              1.240.410            1.573.450           85.730                1.659.180         1.863.276                1.036.314                 2.899.590               

rechtstreekse mutatie -                           -                        -                               -                                -                              

resultaat 2009 180.140      87.599-                   83.115                4.484-                   175.113              9.511                  184.624            87.514                     92.626                      180.140                  

31-12-2009 202.227                 1.033.699           1.235.926            1.748.563           95.241                1.843.804         1.950.790                1.128.940                 3.079.730               

rechtstreekse mutatie 98.513-                   98.513-                 77.494-                77.494-              176.007-                   -                                176.007-                  

resultaat 2010 356.771-      243.012-                 8.593                  234.419-               119.745-              5.607-                  125.352-            362.757-                   2.986                        359.771-                  

31-12-2010 139.296-                 1.042.292           902.996               1.551.322           89.634                1.640.956         1.412.026                1.131.926                 2.543.952               

rechtstreekse mutatie -                           -                        -                               -                                -                              

resultaat 2011 380.330-      51.390-                   17.884                33.506-                 346.718-              106-                     346.824-            398.108-                   17.778                      380.330-                  

31-12-2011 190.686-                 1.060.176           869.490               1.204.604           89.528                1.294.132         1.013.918                1.149.704                 2.163.622               

rechtstreekse mutatie -                           -                        -                               -                                -                              

resultaat 2012 106.236      170.084                 1.837-                  168.247               63.941-                -                          63.941-              106.143                   1.837-                        104.306                  

31-12-2012 20.602-                   1.058.339           1.037.737            1.140.663           89.528                1.230.191         1.120.061                1.147.867                 2.267.928               

rechtstreekse mutatie -                           -                        -                               -                                -                              

resultaat 2013 616.248      554.902                 13.034                567.936               43.138                5.174                  48.312              598.040                   18.208                      616.248                  

31-12-2013 534.300                 1.071.373           1.605.673            1.183.801           94.702                1.278.503         1.718.101                1.166.075                 2.884.176               

rechtstreekse mutatie -                           -                        -                               -                                -                              

resultaat 2014 178.478-      139.760-                 9.744                  130.016-               56.394-                7.932                  48.462-              196.154-                   17.676                      178.478-                  

31-12-2014 394.540                 1.081.117           1.475.657            1.127.407           102.634              1.230.041         1.521.947                1.183.751                 2.705.698               

rechtstreekse mutatie -                           -                        -                               -                                -                              

resultaat 2015 9.251          23.868-                   11.958                11.910-                 21.309                148-                     21.161              2.559-                       11.810                      9.251                      

31-12-2015 370.672                 1.093.075           1.463.747            1.148.716           102.486              1.251.202         1.519.388                1.195.561                 2.714.949               

25% 75% 100% 92% 8% 100% 56% 44% 100%

Griftland College Waldheim-mavo Stichting voor CVO
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