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BV  Bestuursverslag   
 

1 Inleiding College van Bestuur 
Houtens is in 2016 voortgegaan op de ingeslagen weg en de school heeft zich verder ontwikkeld. Er is 
voldoende bevoegd en bekwaam personeel dat zich iedere dag enthousiast inzet voor de leerlingen 
en het onderwijs. Daarnaast wordt het onderwijsconcept ondersteund door het schoolgebouw. In 2016 
heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. De heer van Loo heeft het bestuur verlaten en 
mevrouw Bergsma is in het najaar van 2016 toegetreden. In de directie van de school vond eveneens 
een wisseling plaats. De heer Smid, afdelingsleider trad vervroegd uit en werd vervangen door 
mevrouw Hoorens, een interne kandidaat.    

 
In 2010 hebben de besturen van College de Heemlanden en het Anna van Rijn College hun mavo-
opleiding, respectievelijk vmbo-opleidingen, ingebracht in VMBO Houtens. Beide schoolbesturen 
dragen een gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Houtens. Mede als gevolg van de 
kwetsbare financiële situatie van Houtens is in 2016 besloten Houtens als zelfstandige school over te 
dragen aan het bestuur van College de Heemlanden. Voorwaarde voor deze oplossing is dat de 
schuld van Houtens op een adequate manier kan worden gefinancierd. In 2016 zijn hier met het 
ministerie van OCW en de gemeente Houten constructieve gesprekken over gevoerd, die ons 
vertrouwen geven in een adequate oplossing. Wij zijn blij met deze mogelijkheid, omdat Houtens en 
College de Heemlanden elkaar kunnen versterken en gezamenlijk op een goede wijze de 
onderwijsmarkt binnen de gemeente Houten af kunnen dekken, gericht op behoud van diversiteit in 
het onderwijsaanbod en met ruime keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen. 
 
In 2016 heeft het derde cohort leerlingen van Houtens deelgenomen aan het Centraal Examen. De 
resultaten waren deze keer goed tot voldoende. Van de leerlingen uit de basis en 
kaderberoepsgerichte leerweg slaagde 96,75%, landelijk was dat  96,8%. Van de leerlingen in de 
theoretische leerweg behaalde 90,5 % het diploma, landelijk was dat 94%. Met dit resultaat behoort 
Houtens opnieuw tot de betere vmbo-scholen van de regio Utrecht-Zuid.  
 
Houtens telde in oktober 2015 618 leerlingen, bij de telling van oktober 2016 waren dat er 658 
geworden. Deze toename wordt veroorzaakt door de belangstelling voor het eerste leerjaar. 175 
leerlingen stroomden in vanuit het PO en de zij-instroom in leerjaar 2 bedroeg 10 leerlingen, in leerjaar 
drie 21 leerlingen en in leerjaar vier was de zij-instroom in totaal 5 leerlingen. De doorstroom naar de 
havo richting leerjaar 2 was 7 leerlingen en 7 leerlingen richting leerjaar 3 havo van de Heemlanden.  
In totaal was de op stroom naar de havo vanuit de onderbouw 10 % vanuit leerjaar 2 en vanuit leerjaar 
1, 16 %.  
 
In 2016 eindigde de looptijd van het eerste schoolplan. Daarom heeft in de eerste helft van 2016 een 
evaluatie van het onderwijsconcept, de didactiek (specifiek: het omgaan met verschillen, ontwikkeling 
van de digitale leeromgeving) en de inhoud van het mentoraat plaatsgevonden. Alle teams zijn daarbij 
betrokken. Naast het nieuwe schoolplan dat in 2016 gereed kwam zijn ambities geformuleerd die in 
het voorjaar van 2017 inhoudelijk vastgesteld zijn.  
 
Dit bestuursverslag, geeft een beeld van de opbrengsten en een toelichting op verschillende posten in 
de jaarrekening. Houtens realiseert voor het eerst in haar bestaan niet de verwachte cijfers van de 
begroting.  
Wij gaan er van uit dat het negatieve resultaat over 2016 een eenmalig incident is. Niettemin is de 
noodzaak voor een stevige aanscherping van de planning- en control cyclus noodzakelijk om goed in 
control te komen. Daar zal in 2017 de meeste aandacht naar uitgaan.  
 

 
Houten, mei 2017 
Aukje Bergsma en Dick Looyé 
Bestuurders Houtens  
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2 Verslag Raad van Toezicht  
 

2.1 Governance 

De werkwijze van het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) sluit aan bij de per 1 augustus 2015 in 
werking getreden Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad. De RvT houdt integraal toezicht op 
alle aspecten van de stichting en in het bijzonder op de realisatie van de doelstellingen, zoals 
genoemd in de statuten van de stichting en het hiervan afgeleide strategische beleid zoals 
geformuleerd in het schoolplan 2016-2020.  
  
Het toezicht omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De Raad van 
Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken zoals die zich heeft voorgedaan, 
maar ook op de strategie en het beleid. 
De missie en het strategisch beleid van de stichting en de vertaling daarvan in concrete doelstellingen 
voor de onderwijsorganisatie leggen de bestuurders ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.  
De bestuurders leggen in het bestuursverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde 
missie en doelstellingen worden gehaald.  
De begroting en jaarrekening worden jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. 
De Raad van Toezicht heeft ook een klankbordfunctie. De Raad van Toezicht reflecteert op de 
keuzevraagstukken waarmee de bestuurders worden geconfronteerd en geeft daarover advies. 
  

   
2.2 Raad van Toezicht: samenstelling en werkwijze 

De RvT bestaat uit vier leden die elkaar aanvullen op het terrein van onderwijs, governance, financiën, 

bestuurlijke en politieke kennis en ervaring. De leden van de RvT zijn afkomstig uit de beide RvT van 

de moederscholen van Houtens, respectievelijk College de Heemlanden uit Houten en het Anna van 

Rijn College uit Nieuwegein.   

  

Naam  Functie in 

RvT 
Functie  Tevens 

lid  RvT 

van: 

1e termijn Herbenoem-

baar 

De heer E.R.M. 

(Eric) Balemans 
Lid Wethouder 

gemeente Stichtse 

Vecht   

Anna van 

Rijn College 
01-01-2012 ja 

Drs. A.M. (Anke) 

van Bodegom 
Lid Bestuurder Soma 

College 
Anna van 

Rijn College 
01-01-2014 ja 

Dr. K.G.  (Klaas) 

Druijf 
voorzitter Directeur faculteit 

Bètawetenschappen 

Universiteit Utrecht 

College de 

Heemlanden 
01-10-2015 ja 

Drs. M.J.G. 

(Maaike) van 

Leuken 

lid Directeur 

bedrijfsvoering 

Openbaar Ministerie 

College de 

Heemlanden 
01-10-2015 ja 

  

De Raad van Toezicht heeft vier leden en heeft in 2016 vier keer vergaderd. Alle in dit jaarverslag 

genoemde grote thema’s zijn in deze vergaderingen aan de orde geweest. Hierbij is extra aandacht 

besteed aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs. 

Daarnaast is aandacht besteed aan de toekomstplannen voor Houtens. 
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Vier keer per jaar vindt een reguliere vergadering plaats met de beide bestuurders.  De leden van de 

RvT ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden. De bestuurders zijn in dienst bij de twee 

moederscholen en ontvangen voor hun werkzaamheden eveneens geen vergoeding.  

  

2.3 Inhoudelijk toezicht 

 

Bestuurlijke overdracht Houtens  

Houtens is tot stand gekomen door afsplitsingen van College de Heemlanden en het Anna van 

Rijncollege. Beide scholen vormen ook Bestuur en Raad van Toezicht van Houtens en hebben de 

start van de school financieel mogelijk gemaakt. Houtens heeft als kleine eenpitter een lastige 

financiële situatie. De belangrijkste oorsprong hiervan ligt in de oprichtingsfase van de school, toen 

beide moederscholen hebben geïnvesteerd in de school. Dit heeft geresulteerd in een schuld van       

€ 1.203.452 (ultimo 31 december 2016).  

Behalve vanuit financiële motieven is ook vanuit governance de huidige situatie ongewenst. Na 

gesprekken met OCW, advisering door KPMG en diverse bijeenkomsten met de RvT is de keuze 

gemaakt voor een bestuurlijke overdracht aan College de Heemlanden.  Voorwaarde is dat er een 

oplossing is voor het afbetalen van de schuld van Houtens aan Anna van Rijn en College de 

Heemlanden. In 2016 is hiervoor de mogelijkheid onderzocht van het Schatkistbankieren bij de 

overheid. Hoewel deze aanvraag haalbaar lijkt te zijn, is na overleg met de gemeente Houten in 

principe gekozen voor een lening bij de gemeente Houten. In de loop van 2017 wordt hierover door 

het College van BW en de gemeenteraad een beslissing genomen. 

Nadat deze financiering definitief is toegekend zal het bevoegd gezag van Houtens worden 

overgedragen aan het bestuur van College de Heemlanden. 

 

Houtens en de Raad van Toezicht werken sinds vijf 
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3 Verslag Medezeggenschapsraad 

Samenstelling, aantal vergaderingen, commissies 
De medezeggenschapsraad wijzigde in 2016 van samenstelling door een wisseling in de 
oudergeleding en de leerling geleding. De MR 2015–2016 bestaat uit drie personeelsleden, allen uit 
de geleding van het OP, twee ouders en twee leerlingen. De directeur van Houtens is gemandateerd 
vertegenwoordiger van het bestuur; hij woont de vergaderingen van de MR bij. De 
medezeggenschapsraad kwam in 2016 acht maal bijeen. De MR kent geen commissies. Jaarlijks 
bezoekt het bestuur van Houtens de medezeggenschapsraad in een reguliere vergadering. Er heeft 
dit jaar geen overleg tussen de bestuurders en MR en tussen een afvaardiging van de Raad van 
Toezicht en de MR plaats gevonden.  Dit is een aandachtspunt voor volgend schooljaar. 

Leden medezeggenschapsraad 
Chris Sloezarwij                              personeelsgeleding        secretaris 
Louis Dalenberg                              personeelsgeleding  waarnemend secretaris 
Shannen Draaijer                            leerlingengeleding 
Danielle Budding       leerlingengeleding  
Albert Jan Stuitje       oudergeleding 
Hilleke Steenveld                            personeelsgeleding 
Jan Pieter van Waasbergen           oudergeleding                  voorzitter 
  
Aangenomen voorstellen 
Advies 
De MR heeft positief advies uitgebracht over de jaarrekening 2015, de bijgestelde meerjarenbegroting 
2015-2018, de schoolgids en de schoolrekening.  
  
Instemming 
De MR heeft ingestemd met het formatieplan 2016-2017. 
  
Professionalisering 
In 2016 heeft geen aanvullende scholing door de MR plaatsgevonden.  
  
Samenwerking 
In de terugblik op de werkzaamheden van de MR wordt de sfeer in de bijeenkomsten benoemd als 

transparant, constructief en prettig. De relatie tussen MR en schoolleiding/bestuur is wederzijds 

gekwalificeerd als positief. De ontwikkelingen rond de bestuurszaken van Houtens en de ontwikkeling 

van het eigen vermogen is door het bestuur rechtstreeks in twee bijeenkomsten gedeeld en 

besproken. De openheid is positief benoemd. De directeur van Houtens is de adviserend 

gesprekspartner van de MR namens het bestuur van Houtens.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2.1 agendapunt 2 RvT Houtens 170629



 
8 

 

4 Profiel Houtens 

Juridische structuur 
De Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten/Nieuwegein is een stichting die ten doel 
heeft vmbo te verzorgen in Houten. De stichting verwezenlijkt dit doel door het in standhouden van 
Houtens. 

Identiteit 
De identiteit van Houtens kent als grondslag:  
a. Het onderwijs is open oecumenisch en algemeen toegankelijk voor alle leerlingen, zonder 
 onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 
b. De maatschappelijke vorming is gericht op goed burgerschap en op volwaardige participatie in 
 de samenleving met het besef van verantwoordelijkheid voor de gehele wereld. 
c. Het onderwijs besteedt aandacht aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en 
 maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving met reflectie op en 
 de onderkenning van de betekenis van die verscheidenheid van waarden. Kennis van en 
 inzicht in de (religieuze) inspiratie in wat mensen beweegt is daar een noodzakelijke 
 component van. 

Missie en visie 
In de missie van Houtens staat, dat we leerlingen de ruimte geven om op ontdekkingstocht te gaan, 
talenten van zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op deze manier en met deze insteek 
vertrouwen we erop dat leerlingen goed presteren en stevig in de samenleving komen te staan. Dit 
heeft als resultaat dat ze met meer zelfvertrouwen en bewustzijn doorstromen naar 
vervolgopleidingen.  

Er liggen vier kernwaarden ten grondslag aan de missie van Houtens: 
Ieder mens binnen onze school is van waarde    
Ieder mens is aan elkaar gelijkwaardig 
Ieder mens is van betekenis voor de ander 
Ieder mens heeft recht op perspectief     

  
Ten aanzien van de visie op beroepsonderwijs gelden voor Houtens zes pijlers: 

 De belangrijkste functie van beroepsonderwijs is dat de leerling ontdekt welke talenten hij 
heeft en zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor de eigen ontwikkeling. Dat laatste gaat 
niet vanzelf. Daarvoor is goede ondersteuning en intensieve begeleiding nodig. Tevens vraagt 
dit om een afwisselend, motiverend onderwijsaanbod, dat aanzet tot zelfstandig en actief 
leren. Keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat ontdekken, ontwikkelen en ontplooien vorm 
wordt gegeven. 

 Brede ontwikkeling is belangrijk. In ons onderwijs is aandacht nodig voor schoolse 

vaardigheden, zoals die zijn geformuleerd in eindtermen en exameneisen. Maar ook aandacht 

voor meer algemene sociale en maatschappelijke vaardigheden, die de mogelijkheden van 

leerlingen vergroten. Daarbij denken we onder meer aan vaardigheden op het gebied van 

communicatie, reflectie, creativiteit, samenwerken en internationaal burgerschap. 

Onderwerpen die voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding van groot belang zijn: ontdekken, 

ontwikkelen en ontplooien. 

 Het leren verbinden van theorie en praktijk is nodig. Daarom is er ruimte om projectmatig te 

werken met praktijkopdrachten in authentieke leersituaties en in beroepsgerichte en 

maatschappelijke stages: ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. 

 We willen het beste uit de leerling naar boven halen. Leerlingen volgen onderwijs op het 

maximaal haalbare niveau. Als het kan en passend is, stroomt een leerling door. 

 Een sterke samenhang laten zien tussen school en samenleving, aansluiting bij regionale, 

landelijke en internationale ontwikkelingen die leerlingen voorbereiden op hun toekomst. 

Leerlingen kunnen merken dat leren leuk is. Dit gaat het beste in een kleinschalig, veilig schoolklimaat met een 
goede sfeer en een gemotiveerd, betrokken team. 
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De kortste samenvatting van de visie van Houtens is: “Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien” zoals ook 
weergegeven in het logo.  

Onderwijsaanbod 
Houtens kent vier leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, 
theoretische leerweg en de theoretische leerweg PLUS. 

De PLUS-variant heeft als doel de aansluiting met de havo van College De Heemlanden, optimaal en 
laagdrempelig te laten zijn. Leerlingen volgen een specifiek programma, waarin voor kernvakken 
wiskunde, mens en maatschappij, Nederlands en Engels de aansluiting inhoudelijk en wat betreft 
vaardigheden richting havo wordt gerealiseerd.  

Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen leerwegondersteuning (LWOO) krijgen of op 
specifieke vraagstukken rond leren, een extern arrangement van het samenwerkingsverband Utrecht 
Zuid. Door deze leerlingen extra aandacht en ondersteuning in een kleine klas te bieden, is het voor 
deze groep leerlingen mogelijk een vmbo-diploma te halen. 

Voor de beroepsgerichte leerlingen biedt Houtens in de bovenbouw vanaf 2014 het profiel diensten en 

producten aan. Houtens is landelijk pilotschool in de vernieuwing van het VMBO onderwijs. Houtens 

wil de leerlingen meer bieden dan alleen onderwijs in de algemeen vormende vakken. De school 

besteedt ook aandacht aan de profielen dans, drama/theater en sport. Er zijn diverse buitenschoolse 

activiteiten, leerlingen kunnen op het toneel laten zien wat ze kunnen. Voorbeelden hiervan zijn 

Houtens Spektakel dat in 2016 voor de zesde maal in de Slinger is gehouden en afsluiting kunst en 

cultuur bovenbouw met de Kunstbende-avonden. Daarnaast zijn er sporttoernooien en lessen dans en 

drama binnen Kunst en Cultuur aangeboden.   

 

De organisatie 

 Het organogram van Houtens ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

   =  Schoolleiding 

   =  Advies en instemming MR 

Raad van Toezicht 

Vier leden 

Bestuur 

Twee leden 

Directeur 

 

Afd.leider 

onderbouw 

Afd.leider  

bovenbouw 
OOP 

Teamcoördinator 

B/Klwoo  3-4 

Teamcoördinator 

B/Klwoo  1-2 

 Teamcoördinator 

1-2 TL 
Teamcoördinator 

3-4 TL 

MR 
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Samenstelling Raad van Toezicht 
mevrouw drs. A.M. van Bodegom 
de heer E.R.M. Balemans 
de heer dr. K.G. Druijf 
mevrouw drs. M. van Leuken 
Samenstelling Bestuur 
de heer drs. M. van Loo, interim voorzitter  
vanaf 1 augustus 2016: mevrouw drs. A.F.E. Bergsma  
vanaf 1 augustus 2015 de heer D. Looyé 
  
Directie 
de heer drs. A. van Andel 
  
Afdelingsleiders 
de heer drs. G. Smid, afdelingsleider bovenbouw 
vanaf 1 september 2016 : mevrouw K. Hoorens.  
Mevrouw S. Snippe, afdelingsleider onderbouw  
 
Teamcoördinatoren 
de heer B. Laureij, teamcoördinator OB LWOO en BK 
mevrouw H. Steenveld, teamcoördinator TL/TL+, leerjaar 1 en 2 
mevrouw N. Koraichi, teamcoördinator BB LWOO en BK 
de heer R. Folsche, teamcoördinator TL 3 en 4  
 
OOP 
Het onderwijsondersteunend personeel faciliteert de dagelijkse gang van zaken op Houtens en 
bestaat uit onder andere conciërge, receptie, technisch onderwijsassistent, onderwijsassistentie en 
realiseert leerlingenadministratie en de kantinefaciliteit.  

In 2015–2016 heeft een onderwijsassistente een opleiding gevolgd tot pedagogisch medewerker. 

Tevens is in eerste instantie via vergoeding van het samenwerkingsverband een begeleider passend 
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5 Onderwijs 
 
Het onderwijsproces 
De school kiest in haar onderwijsconcept voor het zogenaamde directe instructiemodel en het 
stimuleren van handelingsgericht werken. De competenties van docenten ontwikkelt men vanuit de 
principes van de ‘vijf rollen van de docent’. In de geobserveerde lessen blijkt dat de basiskwaliteit van 
de lessen op orde is en van voldoende niveau. Wat betreft de meer complexe docentvaardigheden is 
zeker nog ontwikkeling mogelijk om het onderwijs uitdagender te maken en daarbij meer rekening te 
houden met de meer individuele leerbehoeften van leerlingen. In de interactie tussen docent en 
leerlingen is in nog beperkte mate sprake van feedback. Positieve feedback in de zin van 
complimenten geven aan leerlingen over het werk en het gedrag van leerlingen, is gemeengoed. De 
structuur en opbouw van de lessen is voor leerlingen helder en wordt geborgd door afspraken 
hierover. Zorg en begeleiding zijn voldoende geïnstrumenteerd en kennen de voor vmbo gebruikelijke 
structuur met aanvullende procedures en voorzieningen voor de lwoo-leerlingen. De zorg wordt 
planmatig uitgevoerd. Leerlingen voelen zich veilig op deze school zoals blijkt uit de leerling enquêtes. 
In 2017 worden opnieuw enquêtes uitgezet. 
 
Kwaliteitszorg 
Het kwaliteitszorgsysteem is volop in ontwikkeling. Het management monitort de processen en stuurt 
op het bereiken van voldoende opbrengsten via de plannen voor toetsing en afsluiting en via de 
afspraken met de vakgroepen. Het te ontwikkelen beleid zoals vastgelegd in het schoolplan is 
concreet vertaald in doelstellingen die evalueerbaar zijn en waarbij de planning- en controlcyclus voor 
de noodzakelijke borging van resultaten zorgdraagt. De kwaliteit van het onderwijsproces wordt 
bewaakt via het integraal personeelsbeleid. De gesprekscyclus wordt inhoudelijk gevoed met 
lesobservaties met behulp van de vijf rollen van de docent en individuele 360% feedback en het 
Houtens competentieprofiel. 

7.2 Onderwijsresultaten 
In 2016 heeft het derde cohort leerlingen op Houtens deelgenomen aan het Centraal Examen. 
Van de leerlingen uit de beroepsgerichte leerweg slaagde 96,75 %, terwijl 90,5% van de 
leerlingen uit de theoretische leerweg het diploma behaalde. Hiermee behoort Houtens voor de 
derde keer tot de beter scorende VMBO-scholen van de regio Utrecht Zuid. In 2016 vond een 
brede analyse plaats van de centrale examen resultaten zowel voor beroepsgerichte leerweg als 
theoretische leerweg. De beroepsgerichte vakken scoorden op het landelijk gemiddelde, de inzet 
is om dit te handhaven. De organisatie van CSPE is verbeterd door alle onderdelen in 
chronologische volgorde af te nemen, wat voor leerlingen duidelijker is. Alle docenten van 
diensten en producten hebben scholing gevolgd op specifieke technische onderdelen bijvoorbeeld 
3D printen. Voor de theoretische leerweg zijn door mentoren frequenter en effectievere leerling 
besprekingen ingericht met als focus resultaten monitoring. In het PTA voor de theoretische 
leerweg zijn voor wiskunde tussentoetsen ingevoerd en het vak Nederlands wijzigde haar 
curriculum waarin het accent vergroot is wat betreft tekstbegrip. De vakgroep Duits heeft dezelfde 
keuze gemaakt. In 2016 heeft het derde cohort leerlingen van Houtens deelgenomen aan het 
Centraal Examen. De resultaten waren deze keer goed tot voldoende. Van de leerlingen uit de 
basis en kaderberoepsgerichte leerweg slaagde 96,75%, landelijk was dat  96,8%. Van de 
leerlingen in de theoretische leerweg behaalde 90,5 % het diploma, landelijk was dat 94%. Met dit 
resultaat behoort Houtens opnieuw tot de betere vmbo-scholen van de regio Utrecht-Zuid. 
Houtens telde in oktober 2015 618 leerlingen, bij de telling van oktober 2016 waren dat er 658 
geworden. Deze toename wordt veroorzaakt door de belangstelling voor het eerste leerjaar. 175 
leerlingen stroomden in vanuit het PO en de zij-instroom in leerjaar 2 bedroeg 10 leerlingen, in 
leerjaar drie 21 leerlingen en in leerjaar vier was de zij-instroom in totaal 5 leerlingen. De 
doorstroom naar de havo richting leerjaar 2 was 7 leerlingen en 7 leerlingen richting leerjaar 3 
havo van de Heemlanden. In totaal was de opstroom naar de havo vanuit de onderbouw 10 % 
vanuit leerjaar 2 en vanuit leerjaar 1, 16 %.  

Ambities schoolplan 
In oktober 2016 is het nieuwe schoolplan vastgesteld. Dit plan omvat de gewenste ontwikkeling van 
Houtens voor de komende vier jaar. De ambities worden hieronder weergegeven:  
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1. Teamontwikkeling realiseren, gericht op een continue verbetering van de onderwijsresultaten 
(o.a. de onderwijsprestaties binnen de kernvakken) en begeleiding (mentorrol). Uitvoering van 
een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de team(s)(structuur) en de teamontwikkeling 
en het onderling verdelen van activiteiten binnen de gegeven formatie.   

2. De bovenbouw uitbouwen met gemengde leerweg, economie en ondernemen en 
beroepsgerichte modules inpassen in de theoretische leerweg.  

3. Kunstvakken worden schoolexamenvak en/of examenvak.  
4. Taal- en rekenbeleid scoort naar verwachting conform referentieniveaus.  
5. Borgen en uitbouwen van handelingsgericht werken binnen de teams en de borging en de 

uitvoering van het directe instructiemodel en opbrengstgericht werken (systematisch werken 
aan het maximaliseren van prestaties).   

6. Borging en verdieping van het gebruik van ICT en de digitale leeromgeving met daarbij 
aandacht voor toetsen en handelingsgericht werken en het gebruik van notebook 
optimaliseren. 

7. Jaarlijks actualiseren van social media beleid met betrekking tot maatschappelijke 
bewustwording bij leerlingen en het bewerkstelligen van veilig groepsgedrag. 

8. Onderwijzend personeel werkt aan een optimale invulling van de vijf rollen van de docent en 
het mentoraat, jaarlijks vindt scholing hiertoe plaats.  

9. Ondersteunend personeel werkt als team samen volgens de competenties van het OOP en 
stelt duurzaamheid en gastheerschap centraal.  

10. Schoolleiding: realiseert effectiviteit en efficiëntie binnen de structuur van Houtens met 
afdelingsleiders onder- en bovenbouw, teamcoördinatoren, mentorcoaches en 
ondersteuningsteam en draagt zorg voor borging in de organisatieontwikkeling met daarin 
aandacht voor de voorspelbaarheid van de organisatie.  

11. Borging van de zorg en ondersteuning binnen de school: onder andere het signaleren van, en 
de omgang met, verschillen tussen leerlingen. Uitgaande van de ambities binnen het 
samenwerkingsverband Utrecht Zuid.  

12. Het te actualiseren handboek IPB Plezier in ons werk realiseren en implementeren. 
13. Kwaliteitszorgsysteem wordt bijgesteld met borging als uitgangspunt.    
14. De invulling van het internationale karakter borgen van de school door excursies in Europa en 

uitwisseling met leeftijdgenoten te realiseren en verder te ontwikkelen. 
15. Loopbaanoriëntatie op studie en beroep integreren in het curriculum van zowel onder- als 

bovenbouw waarbij elk personeelslid een pedagogisch en didactisch klimaat realiseert dan 
bijdraagt aan de inhoud van LOB.   

Toelating en plaatsing 
De plaatsingscommissie bestaat uit een ondersteuningscoördinator, de afdelingsleider en een tweetal 
personeelsleden. De commissie is verantwoordelijk voor de warme overdracht en de plaatsing van de 
leerlingen in de juiste leerstroom. Afhankelijk van het dossier van de leerling wordt extra overleg met 
ouders en basisschool gevoerd om te komen tot zorgvuldige plaatsing. In 2016 was deze manier van 
handelen nodig voor 12 % van de inschrijvingen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. Begin 
2017 vindt de evaluatie plaats van de basisschooladviezen, die door de verplaatsing in tijd van de cito 
scores op basis van de schoolvorderingen van het PO tot stand zijn gekomen. In een 
gemeenschappelijke bijeenkomst met de scholen van Houten werden in april 2016 de bevindingen 
gedeeld. De Houtense basisscholen deden het goed, leerlingen waren op Houtens succesvol conform 
hun advisering.      

Vertrouwenspersoon 
Houtens kent 2 vertrouwenspersonen, een vrouwelijke collega en een mannelijke collega. Houtens 
onderhoudt een contract met een externe vertrouwenspersoon die op afroep beschikbaar is. De kern 
van het jaarverslag van de vertrouwenspersonen wordt hieronder weergegeven. 
De vertrouwenspersoon heeft als taak om voorlichting te geven, klagers op te vangen, te 
ondersteunen en door te geleiden, klachten te registreren en advies aan de schoolleiding uit te 
brengen aangaande zaken rondom seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en geweld.  
De vertrouwenspersonen hebben zich in 2016 opnieuw geprofileerd in de klassen tijdens 

mentorlessen. Zij participeren met de vertrouwenspersonen van College de Heemlanden in een 

collegiale consultatie. In schooljaar 2015-2016 is een vijftal klachten behandeld en naar tevredenheid 

afgerond. De klachtenregeling zoals opgenomen in het Handboek Governance is hierbij gevolgd. 
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Personeelsbeleid & omgang omtrent ontslag 
De kern van het personeelsbeleid is opgenomen in het Handboek Governance. In het Handboek 
Personeelsbeleid is het personeelsbeleid verder uitgewerkt, sterk gericht op (strategische) 
ontwikkeling. Indien noodzakelijk, volgt de bestuurder in ontslagzaken wet- en regelgeving conform 
NBW en CAO.  
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6. Bedrijfsvoering 

6.1. Algemeen 
Houtens is een relatief kleine school. Een aantal diensten kan de school daarom niet zelf verzorgen 
tegen een aanvaardbare prijs/kwaliteit verhouding. Daarom maakt Houtens gebruik van diensten van 
de moederscholen. Zo wordt de ICT-ondersteuning (hardware) verzorgd door College De 
Heemlanden. Voor personeelszaken en de financiële administratie doet Houtens een beroep op het 
Anna van Rijn College. De begrote bekostiging van 140.000 euro voor de te leveren dienstverlening is 
helaas overschreden door een fors hogere last van 43.000 euro die door het administratie kantoor 
Driessen is gerealiseerd. 

6.2 Personeelsbeleid  
 
Realisatie functiemix 
In 2016 is de functiemix realisering geëvalueerd. Twee collega’s die in de wachtkamer waren 
geplaatst kregen de ruimte om LC in te gaan vullen. Collega’s solliciteren conform het beleid op een 
LC functie en worden op grond van de geldende kwaliteitscriteria in LC aangesteld. Houtens streeft 
naar 50 % LC binnen het OP.   

Omvang functiegroepen  
 
Op 31 december 2016 was het personeelsbestand als volgt opgebouwd: 

Functiecategorie Aantal fte per 31.12.2016 

OP 44,8125 

OOP 10,491 

Directie 2,65 

Totaal 57,9535 

  

Leeftijdscategorie 20-29 in % 30-39 in % 40-49 in % 50-59 in % >60 in % 

OP 8,33 30 25 25 11,67 

OOP 14,29 7,14 28,57 41,86 7,14 

Directie  66,67  33  

 

Functiecategorie Bepaalde tijd in fte’s Onbepaalde tijd in fte’s 

OP 7,045 39,58 

OOP 2,64 7,891 

Directie 0,95 1,7 

 

Functiemix OP* LB in fte’s LC in fte’s 

Totaal fte 45,7625 29,2625 16,5 

 
* norm conform beleid functiemixnotitie is 50% van totale aantal fte’s 

 

Het handboek IPB ‘Plezier in ons werk’ realiseren en implementeren 
Functioneringsgesprekken zijn conform plan uitgevoerd, evenals begeleidings- en 
beoordelingsgesprekken. Houtens kenmerkt zich door hoge ambitie binnen het team. In het hierboven 
genoemde overzicht van ambities uit het schoolplan komt dit tot uiting. Deze ambities zijn gerealiseerd 
door raadpleging van alle teams en de aanbevelingen om te zetten in ambities.  
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Verzuim en vervanging 
 
Overzicht verzuimpercentages per functiecategorie:    

      

Omschrijving Laag 9 % Kort verzuim 
% Middellang 
verzuim 

% Lang 
verzuim % ELV  

% Totaal 
verzuim 

Medewerkers onderbouw 1,28 0,60 7,02 0,00 8,90 

Medewerkers directeur 1,00 0,80 12,57 0,00 14,36 

Medewerkers bovenbouw 1,38 0,55 3,27 0,00 5,20 

Afdelingsleider 
onderbouw 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49 

Directeur Het Houtens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Afdelingsleider 
bovenbouw 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 

Eindtotaal 1,23 0,57 5,99 0,00 7,79 

      

      

Verzuimduurklassen      

Kort verzuim: 0 t/m 7 dagen      

Middellang verzuim: 8 t/m 42 dagen     

Lang verzuim: 43 t/m 365 dagen     

Extra lang verzuim: > 365 dagen     

Het langdurend verzuim binnen OOP en OP heeft sterk bijgedragen aan de overschrijding van de 
personele lasten. Lag het verzuimpercentage in de beginperiode van Houtens gemiddeld op minder 
dan 4 % dan kunnen we constateren dat er bijna een verdubbeling is opgetreden. Deze wordt vooral 
gevoed door langdurig verzuim.  

Professionalisering 
In 2016 is conform het schoolplan en op verzoek van teamleden de scholing gecontinueerd ter 
versterking van het mentoraat in de school. De training ‘In gesprek met ouders’, met inzet van acteurs 
van de oefencoach, is aangeboden aan teams. In de eerste helft van 2017 krijgt dat een vervolg. Alle 
trainingen zijn in de evaluatie door de deelnemers unaniem als voldoende tot positief beoordeeld. In 
2016 is scholing gericht op effectieve leerlingbespreking in de eerste helft van het kalenderjaar 
vervolgd. 
In de tweede helft van 2016 is een interne opleiding LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) gestart 
in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Het uiteindelijk resultaat zal zijn dat er 12 LOB 
specialisten in de school zijn gerealiseerd. Sinds augustus 2016 is voor alle leerlingen LOB bij wet 
verplicht. Houtens geeft daar op eigen wijze vorm aan en zet hiervoor ontvangen gelden van het 
samenwerkingsverband in. (VSV gelden)  
In 2016 heeft de intervisiegroep haar werkzaamheden doorgezet. De evaluatie van deze groep was 
unaniem positief. Het is goed om te zien dat personeelsleden elkaar kunnen scholen, op de werkvloer 
kan dan vervolgens consultatie plaatsvinden. Deze activiteit is binnen de formatie en taken uitgevoerd.  

In 2016 hebben twee medewerkers de opleiding mentorcoach afgerond, bedoeld om op de werkvloer 
de mentoren te ondersteunen. Dit is uitvoering van bestaand beleid en draagt bij aan bewaking van de 
inhoud van mentor activiteiten.  

Domeinen, vakken en teams werden in 2016 opnieuw in de gelegenheid gesteld ontwikkeldagen te 
realiseren over begeleiding, onderwijsaanbod en –inhoud. Kunst en cultuur, de vakgroep Engels en 
Wiskunde hebben in 2016 van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Opnieuw heeft in 2016 een 
personeelslid de PABO-bevoegdheid omgezet in een VO-bevoegdheid voor het vak Nederlands.  
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Facilitaire zaken en Huisvesting 

Huisvesting 
Naast regulier onderhoud zijn in 2016 op de tweede verdieping twee extra werkplekken gerealiseerd 
voor de roostermaker en het decanaat. 

ICT  

Houtens werkt met een elektronische leeromgeving, leerlingen- en docentenlaptops en smartboards. 
Dit betekent dat het onderwijsproces gefaciliteerd moet worden door stabiliteit in de ICT omgeving. In 
2016 was deze stabiliteit op orde. Wekelijks werkoverleg van directeur, en de dienst ICT van de 
Heemlanden draagt hieraan bij.  Het ordenen van documenten en daarin samenwerken verdient een 
vervolg in 2017. Doel is een gemeenschappelijk share-point te realiseren. In 2016 hebben de 
smartboard specialisten binnen Houtens tweemaal training aan collega’s verzorgd ter verdieping van 
het smartboard gebruik.  
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7 Financiële kengetallen en continuïteit 
 

7.2 Treasury 

Houtens volgt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 van OCW. 

Indien bovenmatige liquide middelen zouden voorkomen, worden deze uitsluitend op een 

spaarrekening ondergebracht. Er wordt derhalve behoudend met de liquide middelen omgegaan. 

7.2 Financiële kengetallen 

Uit de hierna opgenomen jaarrekening blijken de volgende financiële kengetallen:  

Financiële kengetallen     
  2016   2015  Benchmark 

Solvabiliteit 1 -0,92  -0,62  
Solvabiliteit 2 -0,77  -0,57 0.68 
     
Liquiditeit (current ratio) -0,81  -1,13 4,04 
Liquiditeit (quick ratio) -0,81  -1,13  
     
Rentabiliteit (%) -0,04  0,02 0,03 
     
Kapitalisatiefactor -0,27  -0,34  
Weerstandsvermogen -0,25  -0,22 

 
0,49 

Huisvestingsratio 0,07  0,07 NB 
     

Hierna is de analyse opgenomen waarbij de realisatie is afgezet tegen de begroting over 2016. 
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Analyse verschillen tussen begroting en gerealiseerde cijfers 

 

 Baten    
  Realisatie 

2016 
Begroot 2016  Verschil 

  EUR 
 

EUR EUR 

3.1 Rijksbijdragen 5.328.853 5.112.019 216.834 
3.2 Overige overheidsbijdragen 

en –subsidies 
112.222 135.222 -23.000 

3.5 Overige baten 185.955 139.680 46.275 

     
 Totaal Baten 5.627.030 5.386.921 240.109 
     
 Lasten    
   Realisatie 

2016 
Begroot 2016  Verschil 

  EUR 
 

EUR EUR 

4.1 Personeelslasten 4.514.342 4.113.464 400.878 
4.2 Afschrijvingen 236.498 222.308 14.190 
4.3 Huisvestingslasten 437.119 406.495 30.624 
4.4 Overige lasten 658.404 549.500 108.904 

     
 Totaal Lasten 5.846.363 5.291.767 554.596 
     
     
 Saldo Baten en Lasten -219.333 95.154 -314.487 
     
     
5 Financiële baten en lasten -27.077 -27.077 0 
     
     
 Totaal resultaat -246.410 68.077 -314.487 
     
 
 
De gerealiseerde baten ad € 5.627.030 zijn hoger dan begroot omdat de 
opbrengsten uit het samenwerkingsverband ad € 144.524 laag begroot waren  
(€ 23.000).  
De rijksbijdragen zijn € 216.834 hoger dan begroot omdat de Prestatiebox volledig 
ten gunste geboekt is van het jaar 2016. Dit conform de grondslagen van College 
van Heemlanden. 
De ouderbijdragen zijn circa € 7.000 hoger dan begroot. Tevens voert de school 
sinds 2016 zelfstandig beleid over het innen van de ouderbijdragen met positief 
resultaat. 
 
De werkelijke lasten ad € 5.846.363 zijn fors hoger dan begroot. Belangrijkste 
oorzaken voor de overschrijding van de begroting zijn: 
 

 Hogere personeelslasten 
o De hogere dan begrote personeelslasten worden veroorzaakt door 

een verkeerde inschatting van de kosten van de Fte’s. Het aantal 
Fte’s is niet toegenomen. De stijging van het leerlingaantal is hierop 
niet van invloed geweest.    

o Hoger dan begrote ingehuurde werkzaamheden 
De kosten voor ingehuurde werkzaamheden bedragen € 348.086 
tegen een begroting van € 155.000. De extra kosten zijn ontstaan 
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doordat voor vervanging is gekozen voor dure externe inhuur van 
personeel.  

o Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid 
In 2016 heeft een dotatie aan de voorziening levensfasebewust 
personeelsbeleid plaatsgevonden ad € 84.965 (begroot € 50.000). 
Deze dotatie was hoger omdat meteen de dotatie voor de jaren 
2014 en 2015 is meegenomen.  

 Huisvestingslasten 
o De werkelijke huisvestingslasten zijn circa € 30.000 hoger dan 

begroot. Houtens huurt de Dome als sporthal en tevens sportvelden 
van de gemeente Houten. Met sportvelden was in de begroting 
2016 geen rekening gehouden.  

o De onderhoudskosten waren hoger dan begroot (werkelijk circa € 
97.000, begroot circa € 57.000).  

o De overige huisvestingskosten zoals o.a. schoonmaak en heffingen 
zijn lager uitgevallen.  

o In 2016 is de voorziening groot onderhoud opnieuw bepaald en 
lager gezet. Dit is gebeurd op basis van de onderhoudsstaat van 
het gebouw en nieuwe inzichten met betrekking tot het vormen van 
de voorziening. Klein onderhoud die voorheen in de voorziening 
opgenomen is, word niet meer hier opgenomen maar rechtstreeks 
in de lopende begroting van een jaar. 

 

 Overige lasten 
De overige lasten zijn hoger dan begroot. Hieronder worden enkele grote 
posten weergegeven: 

 Realisatie 2016 Begroting 2016 

Gratis leermiddelen 172.520,68 125.000,00 

Kosten administratiekantoor 42.572,60 25.000,00 

PR en marketing 24.863,13 5.000,00 
Dotatie voorziening 
debiteuren 36.000,00  

   

Totaal 275.956,41 155.000,00 
 
 
Er is gekozen om een aantal methodes te vervangen vanwege onder andere 

nieuwe exameneisen en beperkte levering van methoden. Hiermee is het begrote 

bedrag overschreden. 

De post administratiekantoor is in de begroting ingezet vanuit de gedachte dat er 
lagere lasten voor de school gerealiseerd zouden worden wat betreft 
dienstverlening. Helaas is dit niet bewaarheid.  
 
De fors hoger dan begrote kosten worden slechts ten dele gecompenseerd door 

hogere opbrengsten. De jaarrekening 2016 kent daardoor een negatief resultaat 

van € 246.410 terwijl een overschot van € 69.000 was begroot. 
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7.3 Continuïteitsparagraaf 

Gegeven de ingewikkelde financiële situatie van Houtens en het negatieve resultaat over 2016 is door 

de RvT besloten om een bijgestelde meerjarenbegroting op te laten stellen. Deze bijgestelde 

meerjarenbegroting is in juni door de RvT goedgekeurd. In deze continuïteitsparagraaf zullen we met 

de meest recente gegevens werken om een zo actueel als mogelijk beeld te schetsen. 

 

De ontwikkeling in het aantal leerlingen is als volgt geprognotiseerd: 

 

 

Voor de bekostiging van 2017 werken we met het leerlingaantal op peildatum 1 oktober 2016. Voor de 

komende jaren verwachten we een min of meer gelijkblijvend aantal leerlingen. In de 

langetermijnprognoses van DUO zien we na 2021 wel een daling van het leerlingenaantal. 

 

Overige gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de meerjarenbegroting: 

- Geen uitbreidingen in de formatie t.o.v. 2017 

- Wel is de ziektevervanging van 1 naar 1,5 fte gezet voor de jaren 2018 t/m 2021 

- Daar waar er personeelsmutaties te verwachten zijn door (vroegtijdige) pensionering is 

vervanging ingezet op schaal LB5. Dit levert een kleine besparing op in de loonkosten 

- Er zijn geen mutaties meegenomen in de bekostiging of in de personeelskosten die niet 

bekend zijn (uitgangspunt is dat cao stijgingen volledig bekostigd worden). 

- In de rijksbijdragen zijn alleen een stijging van de prestatiebox en de ophoging in het kader 

van het convenant leerkracht meegenomen. 

- De overige overheidsbijdragen zijn een vrijval van 1e inrichtingsgelden van de gemeente (t/m 

2020) en baten van het samenwerkingsverband. 

- De financiële lasten zijn vanaf 2018 lager begroot in verband met  de waarschijnlijke 

herfinanciering van de langlopende lening. 

 

Op de volgende pagina ziet u de financiële uitwerking van de bijgestelde meerjarenbegroting. Het te 

verwachten resultaat de komende jaren is licht positief. Dit kan echter alleen gerealiseerd worden door 

zeer scherp te sturen op kostenbeheersing en de begroting als taakstellend te zien. 

 

Door het wegvallen van de vrijval van de subsidie van de gemeente inzake eerste inrichting in 2021 

wordt het resultaat negatief. Dit gecombineerd met de verwachte leerlingdaling vanaf 2021 zorgt 

ervoor dat er nog een aantal maatregelen genomen moeten worden om ook na 2020 een positief 

resultaat te kunnen blijven behalen.  

Als er gezocht wordt naar mogelijkheden om te bezuinigen om dit tekort weg te werken kan er aan de 

volgende oplossingsrichtingen gedacht worden. 

- Verder bezuinigen op personele formatie bijvoorbeeld door aanpassen lessentabel en 

taakbeleid. 

- Terugdringen huisvestingslasten 

o Niet meer aanbieden van binnen- en buitengym (huur alleen zaal of alleen velden) 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Aant. leerlingen bekostiging 658 650 650 650 650
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o Bezuinigen op klein onderhoud en onderhoudscontracten 

o Opnieuw aanbesteden schoonmaak om kosten naar beneden te brengen 

- Leermiddelenbeleid opnieuw bekijken om kosten terug te brengen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Aant. leerlingen bekostiging 658 650 650 650 650

Baten

Rijksbijdragen 5.479.886 5.437.000 5.437.000 5.437.000 5.437.000

Overige overheidsbijdragen    en -subsidies 217.406 217.406 217.406 217.406 105.184

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Overige baten 134.471 130.000 130.000 130.000 130.000

Totaal baten 5.831.763 5.784.406 5.784.406 5.784.406 5.672.184

Lasten

Personeelslasten 4.571.323 4.534.962 4.512.568 4.507.690 4.547.164

Afschrijvingen 242.344 230.000 220.000 210.000 200.000

Huisvestingslasten 475.600 485.112 494.814 504.711 514.805

Overige lasten 506.677 480.000 484.800 489.648 494.544

Totaal lasten 5.795.944 5.730.074 5.712.182 5.712.049 5.756.513

Saldo baten en lasten 35.819 54.332 72.224 72.357 -84.329

Financiële baten en lasten -24.069 -12.000 -11.000 -10.000 -9.000

Resultaat 11.750 42.332 61.224 62.357 -93.329

Belastingen

Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen 11.750 42.332 61.224 62.357 -93.329

Aandeel derden in resultaat*

Bijzondere en buitengewone baten en lasten

Nettoresultaat 11.750 42.332 61.224 62.357 -93.329
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Uitgangspunten Baten 
In de begroting is uitgegaan van het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2016 en is een 
prognose gemaakt van het aantal leerlingen voor 2017 tot en met 2021. Bij de berekening van de 
rijksbijdragen is uitgegaan van de meest actuele bekostigingsinformatie en ontwikkelingen in de 
bekostiging. 
 
De overige overheidsbijdragen en overige bijdragen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op beschikkingen 
en contracten. 
 
Uitgangspunten Lasten 
De personele lasten zijn op individuele basis begroot en er is rekening gehouden met de individuele 
loonstijging (periodieken). Geen rekening is gehouden met algemene loonmaatregelen, veranderingen 
in de afdracht van sociale premies en pensioenlasten. Ook in de rijksbijdrage is dit buiten 
beschouwing gelaten. Zie ook de financiële - en de risicoparagraaf.  
 
In de afschrijvingen is rekening gehouden met vervanging van de bestaande actiefposten 
(vervangingsafschrijving) en met beperkte aanschaf van nieuwe activa. 
 
 

7.3.1 Prognose kasstroom en balans periode 2017 – 2021 

De aflossing van beide langlopende leningen aan de moederscholen legt een zware druk op de 

liquiditeit. In onderstaand kasstroomoverzicht gaan we er van uit dat Houtens een herfinanciering krijgt 

van beide leningen per 1/1/2018 zodat er voldoende liquide middelen blijven om aan alle (middel-) 

lange termijn verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

 

 

Kasstroomoverzicht 2017 2018 2019 2020 2021

Exploitatie 11.750          42.332          61.224          62.357          -93.329    

Af: afschrijvingen 242.344        230.000       220.000       210.000       200.000   

Af: voorzieningen 52.000          52.000          52.000          52.000          52.000     

Bij/Af: mutatie vorderingen / schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten 306.094        324.332       333.224       324.357       158.671   

Investeringen (inclusief groot onderhoud) -200.000      -200.000      -200.000      -200.000      -200.000 

Desinvesteringen -                 -                -                -                -            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -200.000      -200.000      -200.000      -200.000      -200.000 

Aflossingen -150.000      -60.000        -60.000        -60.000        -60.000    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -150.000      -60.000        -60.000        -60.000        -60.000    

Kasstroom -43.906        64.332          73.224          64.357          -101.329 
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Door de positieve resultaten zien we de kengetallen licht verbeteren, echter gezien het beperkte 

positieve resultaat gaat dit met hele kleine stappen. 

 

Prognose  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansprognose 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Materiele vaste activa 736.616 706.616 686.616 676.616 676.616

Vorderingen 132.021 132.021 132.021 132.021 132.021

Liquide middelen 545.725 610.057 683.281 747.638 646.309

Activa 1.414.362 1.448.694 1.501.918 1.556.275 1.454.946

Eigen Vermogen -1.369.787 -1.327.455 -1.266.231 -1.203.874 -1.297.203

Voorzieningen 275.535 325.535 375.535 425.535 475.535

Langlopende schulden 1.502.564 1.330.564 1.158.564 986.564 1.046.564

Kortlopende schulden 1.006.050 1.120.050 1.234.050 1.348.050 1.230.050

Passiva 1.414.362 1.448.694 1.501.918 1.556.275 1.454.946

Kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit 1 -0,97 -0,92 -0,84 -0,77 -0,89

Solvabiliteit 2 -0,77 -0,69 -0,59 -0,50 -0,56

Liquiditeit 0,67 0,66 0,66 0,65 0,63

Rentabiliteit 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,02

Weerstandsvermogen -0,23 -0,23 -0,22 -0,21 -0,23
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7.3.2 Beknopte weergave van de geldende risicoanalyse 

Om een zinvolle aanduiding van de noodzakelijk geachte reserves c.q. het weerstandsvermogen te 

kunnen uitwerken maakt de school gebruik van een overwogen en vastgestelde risicoanalyse.  

 

 

inschatting risico 

 Aard risico Laag midden hoog 

A.1 Daling Leerlingaantal  X  

A.2,3 Concurrentiepositie / PR+marketingstrategie  X  

B.1,2,3 Kwaliteit onderwijs  X  

C.1 Gevolgen CAO afspraken   X 

C.2 Leeftijdsopbouw personeel  X  

C.3,6 Ziekteverzuim en vervanging, personeelsverloop   X 

C.4 Eigen risicodragerschap VF/PF   X 

C.5 Kwaliteit personeel  X  

D.1,4 Kwaliteit bestuur en management   X 

D.2,3 Kwaliteit beleidscyclus / planning & controlcyclus   X 

D.5 Werking AO/IC  X  

E.1,2 Stand van zaken onderhoud X   

E.3 Bezettingsgraad gebouwen  X  

F.1,2,3 Uitbreiding en achterstand vervanging inventaris X   

G.1 Onzekerheid over bekostiging   X 

 

RISICOPROFIEL HOOGTE 

WEERSTANDSVERMOGEN 

laag < 10% 

laag – midden 10 – 15% 

midden + 15% 

midden – hoog 15 – 20% 

hoog >20% 

 

A. Algemeen  

 Het verbeteren van de Planning & Control-cyclus blijft een continuproces en hier zal in de 

komende jaren hoog op worden ingezet. Hierdoor worden financiële risico’s sneller gesignaleerd 

en gelokaliseerd, waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. In algemene zin geldt dat de komende 

jaren een nog betere grip en bewustzijn van de financiële kant van Houtens verbeterd moet 

worden. Een van deze punten is verdere digitalisering van de loonadministratie, waaronder 

personeelsdossiers, en financiële administratie. Daarnaast wordt de administratie per 1 augustus 

2017 overgedragen van Anna van Rijn naar College de Heemlanden. De aansturing vanuit de 

Heemlanden zal de komende jaren zeer strak moeten blijven en ruimte voor tegenvallers is er 

feitelijk niet. 
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De VO-Raad is nog druk in gesprek met OCW over een nieuw bekostigingsmodel. De discussie 

gaat vooral over de wijze van toekenning van de vaste voet (op het niveau van de vestiging, 

Brinnummer of per bestuur). Het financiële risico dat we hierbij lopen is derhalve nog niet in te 

schatten en het zal nog een paar jaar duren voordat de volledige effecten van deze wijziging 

merkbaar zijn. Nadat het definitieve voorstel gereed is, moet eerst nog een wetsvoorstel worden 

aanvaard en dan zal er ook nog sprake zijn van een overgangsregeling. 

 

B. Leerlingen 

Een belangrijke risicofactor blijft de prognose van het aantal leerlingen. Ondanks de nauwkeurige 

aanpak blijft het een prognose en kunnen diverse externe ontwikkelingen van invloed zijn op de 

instroom van nieuwe leerlingen. We zien dit risico vooral als het om verwachtingen gaat op 

langere termijn. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, zal de huidige leerlingprognose worden 

afgezet tegen de prognose van een gespecialiseerd bureau. Mocht dit tot substantiële verschillen 

leiden, dan zal de werkbegroting worden bijgesteld. 

 

C. Lening o/g en Liquiditeit 

Het Anna van Rijn College en College de Heemlanden hebben in 2009 een lening verstrekt aan 

Houtens. Op dit moment bedraagt deze lening € 1.203.452,80 en wordt vanaf 2015 in 10 gelijke 

termijnen afgelost. De verschuldigde rente wordt jaarlijks vastgesteld en is gelijk aan de 

wettelijke rente “niet handelstransacties” per 1 juli van het betreffende kalenderjaar. In de 

begroting is rekening gehouden met een percentage van 2%. Er bestaat een risico dat de 

werkelijk verschuldigde rente zal afwijken. 

De aflossing van de lening legt druk op de liquiditeit van Houtens. Het bestuur en de Raad van 

Toezicht hebben de focus op deze liquiditeitsdruk. De verwachting is dat de lening per 1/1/2018 

wordt geherfinancierd waardoor de aflossingstermijn (flink) verlengd kan worden. Hierna 

ontstaat weer een positieve cashflow. 
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Jaarrekening   
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MAB  Model A Balans (na voorstel resultaatbestemming)   
     
1 Activa    
  31-12-2016  31-12-2015 
  EUR 

 
 EUR 

 Vaste Activa    
     
1.2 Materiële vaste activa 778.960  879.867 
     

     
 Totaal vaste activa 778.960  879.887 
     
 Vlottende activa    
     
1.5 Vorderingen 132.021  135.482 
1.7 Liquide middelen 589.631  812.372 

     
 Totaal vlottende activa 721.652  947.754 
     
 Totaal activa 

 
 

1.500.612  1.827.721 

     
2 Passiva    
  31-12-2016  31-12-2015 
  EUR 

 
 EUR 

 Eigen vermogen -1.381.537   -1.135.127 
2.2 Voorzieningen 225.535  98.798 
2.3 Langlopende schulden 1.764.564  2.027.218 
2.4 Kortlopende schulden 892.050  836.832 

     
 Totaal passiva 1.500.612  1.827.721 
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MB  Model B Staat van Baten en Lasten 
     

 Baten    
   2016 Begroot 2016  2015 
  EUR 

 
EUR EUR 

3.1 Rijksbijdragen 5.328.853 5.112.019 5.180.731 
3.2 Overige overheidsbijdragen en –

subsidies 
112.222 135.222 112.222 

3.5 Overige baten 185.955 139.680 142.097 

     
 Totaal Baten 5.627.030 5.386.921 5.435.050 
     
 Lasten    
   2016 Begroot 2016  2015 
  EUR 

 

EUR EUR 

4.1 Personeelslasten 4.514.342 4.113.464 4.132.733 
4.2 Afschrijvingen 236.498 222.308 267.918 
4.3 Huisvestingslasten 437.119 406.495 384.010 
4.4 Overige lasten 658.404 549.500 515.425 

     
 Totaal Lasten 5.846.363 5.291.767 5.300.086 
     
     
 Saldo Baten en Lasten -219.333 95.154 134.964 
     
     
5 Financiële baten en lasten -27.077 -27.077 -30.144 
     
     
 Totaal resultaat -246.410 68.077 104.820 
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MC  Model C Kasstroomoverzicht 
      

  31-12-2016  31-12-2015  
  EUR  EUR  
      
  

Kasstroom uit operationele activiteiten 
    

      
 Saldo Baten en Lasten -219.333  134.964  
      
 Aanpassing voor:     
 Afschrijvingen 236.498  267.918  
 Mutaties voorzieningen 126.737  33.412  
      
 Verandering in vlottende middelen:     
 Vorderingen (-/-) 3.461  743  
 Schulden 55.218  -5.908  
 Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 202.581  431.129 * 
      
 Ontvangen interest 0  0  
 Betaalde interest (-/-) 27.077  30.144  
  -27.077  -30.144  
      
 Totaal kasstroom uit operationele 

activiteiten 
 175.504  400.985 

      
      
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
      
 Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 135.591  213.375  
      
      
 Totaal kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 
 -135.591  -213.375 

      
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
      
 Nieuw opgenomen leningen 0  0  
 Aflossing langlopende schulden (-/-) 262.654  262.654  
      
      
 Totaal kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 
 -262.654  -262.654 

      
      
 Mutatie liquide middelen  -222.741  -75.044 
      
 

 
 

 In de Jaarrekening 2015 stond dit bedrag verkeerd als 413.129. Hier is dit rechtgezet. 
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Algemene Toelichting 

D Gegevens over de rechtspersoon 
 

Bestuursnummer 41877 

Naam instelling 
 

Stg Sw VO Houten/Nieuwegein 
Houtens 

Kernactiviteiten Houtens  is een school voor MAVO en 
Beroepsgericht Onderwijs te Houten 

Adres Kruisboog 1 

Postadres Kruisboog 1 
3994 AE Houten 

Postcode / Plaats 3994 AE Houten 

Statutaire vestigingsplaats Houten 

KvK-nummer 30255592 

Telefoon  030-6009165 

E-mail ase@annavanrijn.nl 

Internetsite www.hetHoutens.nl 

Contactpersoon Mw. A. Segredaki 

Grondslagen 
 

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs van het ministerie van OCW en de Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen (RJ 660) zijn toegepast. 
 
Titel 9 boek 2 van het Burgelijk Wetboek (BW2T9) en de daarop gebaseerde Richtlijnen van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) vormen de basis voor de jaarverslaggeving van 
onderwijsinstellingen. De onderwijs specifieke regels zijn in een afzonderlijke richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen (RJ 660) opgenomen. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 
 
 

Waardering van de activa en passiva 
 
Algemeen                 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

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

balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde.  

      
Materiële vaste activa 
      
Gebouwen en terreinen                 
Het economisch eigendom van de gebouwen berust bij de gemeente. Deze gebouwen zijn 
dan ook niet opgenomen in de balans. Er zijn geen terreinen in eigendom.          
                   
Inventaris en apparatuur                 
De inventaris en apparatuur zijn geactiveerd tegen de historische verkrijgingprijs minus 
afschrijving. De afschrijvingen worden gebaseerd op geschatte economische levensduur. 
ICT- investeringen  4 jaar 
Audiovisuele middelen  5 jaar 
Overige inventarisgoederen   7 tot 15  jaar (afhankelijk van de verwachte levensduur)  
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Machines en installaties 10 tot 25 jaar (afhankelijk van de verwachte levensduur)         
Duurzaam gereedschap 5 jaar 
 
De activeringsgrens is € 500,-.      
 

Financiële vaste activa         

De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen de reële waarde. 

                
Vorderingen (vast en vlottend)       
  
De vorderingen zijn in eerste instantie opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid van deze vorderingen wordt een 
voorziening gevormd. De voorziening is zowel statisch als dynamisch gevormd. 
 
Liquide middelen 
         

De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.   

  
Pensioenen 
Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten / Nieuwegein 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 Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten / 
Nieuwegein.  
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP betaalt hiervoor premies waarvan 70% 
door de werkgever wordt betaald en 30% 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 ultimo december 2016 is de beleidsdekkingsgraad van het 
pensioenfonds 96,7% (bron: website https://www.abp.nl/over-abp/financiele-
situatie/dekkingsgraad/). In 2016 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten 
minste 128% te hebben. Het pensioenfonds voldoet hier op dit moment niet aan, echter er 
wordt gewerkt aan een herstelplan. Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten 
/ Nieuwegein 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. 
Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten / Nieuwegein heeft daarom alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord. 
 
Voorzieningen                 
1) Voorzieningen zijn opgebouwd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op 
de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten.           
      
2) Voorzieningen zijn opgebouwd voor op de balansdatum aanwezige risico's van bepaalde 
te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te 
schatten.                 
3) voorzieningen zijn opgebouwd voor lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden 
gemaakt, als de oorsprong van die lasten in het verslagjaar of een voorgaand verslagjaar 
ligt, en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal 
verslagjaren.                    
       
Voorziening jubilea         
De voorziening is berekend op individuele basis, uitgaande van een disconteringsvoet van 
3% (in 2015 was dit 5%) en de volgende inschatting: 
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Kans dat jubilea gehaald wordt 
   
                 25 jaar 40 jaar 
  0 -  5 jaar 25% 5% 
  5 - 10 jaar 40% 10% 
10 - 15 jaar 60% 20% 
15 - 20 jaar 80% 40% 
20 - 25 jaar 95% 50% 
25 - 30 jaar 0% 70% 
30 - 35 jaar 0% 80% 
35 - 40 jaar 0% 90% 
 
 
Voorziening levensfase bewust personeelsbeleid 

Tot en met vorig jaar werd er geen voorziening persoonlijk budget gevormd. Nu blijkt dat het 

aantal uren substantieel is, is er besloten om over te gaan tot de vorming van een 

voorziening hiervoor. Deze voorziening wordt bepaald door het daadwerkelijk aantal 

gespaarde uren uit Foleta te bepalen en deze te vermenigvuldigen met een gemiddeld 

uurtarief. 

Onderhoudsvoorziening 
De voorziening voor onderhoud wordt gevormd ter egalisatie van de kosten verbonden aan 

het meerjarige onderhoud ter zake van het gebouw en installaties van de school. Jaarlijks 

wordt een vanuit het meerjarig onderhoudsrapport, vastgesteld bedrag van de exploitatie ter 

zake aan de voorziening toegevoegd.  

Uitgaven voor meerjarig onderhoud in het lopend jaar worden ten laste van de voorziening 

gebracht. De dotatie dient gebaseerd te zijn op: 

a.) De verwachte kosten vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan 

b.) De periodiciteit waarmee deze naar verwachting dienen te worden uitgevoerd. 

Ten opzichte van de vorige jaarrekening is de voorziening Groot Onderhoud gewijzigd.  

In de berekening van de voorziening groot onderhoud werden ook een aantal posten 

meegenomen die bij nader inzien onder klein (jaarlijks) onderhoud vallen. Hierop is de 

voorziening gecorrigeerd en worden alleen nog de kosten van groot onderhoud (20 jarig 

gemiddelde) meegenomen.  

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Investeringssubsidies (van gemeente Houten) 
De investeringssubsidie ontvangen van gemeente Houten is opgenomen tegen de 

nominale waarde minus afschrijvingen. 

    
 
Bepaling van het exploitatiesaldo              
   
Het exploitatiesaldo is als volgt bepaald:              
   
Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
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Baten en lasten zijn opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Baten en lasten en risico's, welke na de balansdatum bekend zijn geworden, die betrekking 
hebben op het verslagjaar zijn verwerkt in het exploitatiesaldo.   
 
Baten 

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van eventuele kortingen. Opbrengsten van diensten 

worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van 

deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Afschrijvingen 

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 residuwaarde. Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming. 

Overige lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben. 

De stichting heeft een pensioenregeling. De Nederlandse regeling wordt gefinancierd door 

afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De pensioenverplichtingen uit de Nederlandse 

regeling wordt gewaardeerd volgens de Verplichting-aan-de-pensioenuitvoerder-

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

last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Financiële baten en lasten 

De rentebate en –lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden 

betaalde interest. 

 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, 

worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen uit 

hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

aflossing als een uitgave ut financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 

 
 
Vooruitzicht financiële positie Houtens / Continuïteit 
 
Door de groei van Houtens in de afgelopen jaren naar de huidige grootte en de hiermee 
samenhangende noodzakelijke investeringen kon geen opbouw van eigen vermogen 
plaatsvinden en is dus sprake van vreemd vermogen en een negatief eigen vermogen. 
Hoewel het boekjaar 2015 positief is afgesloten laat het boekjaar 2016 een negatief 
resultaat zien. 
Houtens is tot stand gekomen door afsplitsingen van College de Heemlanden en het Anna 

van Rijncollege. Beide scholen vormen ook Bestuur en Raad van Toezicht van Houtens en 

hebben de start van de school financieel mogelijk gemaakt. Houtens heeft als kleine 

eenpitter een lastige financiële situatie. De belangrijkste oorsprong hiervan ligt in de 
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oprichtingsfase van de school, toen beide moederscholen hebben geïnvesteerd in de 

school. Dit heeft geresulteerd in een schuld van € 1.203.452 (ultimo 31 december 2016).  

Behalve vanuit financiële motieven is ook vanuit governance de huidige situatie ongewenst. 

Na gesprekken met OCW, advisering door KPMG en diverse bijeenkomsten met de RvT is 

de keuze gemaakt voor een bestuurlijke overdracht aan College de 

Heemlanden. Voorwaarde is dat er een oplossing is voor het afbetalen van de schuld van 

Houtens aan Anna van Rijn en College de Heemlanden. In 2016 is hiervoor de mogelijkheid 

onderzocht van het Schatkistbankieren bij de overheid. Hoewel deze aanvraag haalbaar lijkt 

te zijn, is na overleg met de gemeente Houten in principe gekozen voor een lening bij de 

gemeente Houten. In de loop van 2017 wordt hierover door het College van BW en de 

gemeenteraad een beslissing genomen. 

Nadat deze financiering definitief is toegekend zal het bevoegd gezag van Houtens worden 

overgedragen aan het bestuur van College de Heemlanden. 

Vanaf 1 augustus 2017 zal de complete administratie overgedragen worden van Anna van 

Rijn College naar College de Heemlanden. Hier komt de taak te liggen om zeer strak de 

kosten te bewaken. De begroting voor 2017 is taakstellend en er is geen ruimte om extra 

uitgaven te doen. De komende jaren zal hier sterk op gestuurd worden om zo tot een 

financieel gezonde organisatie te komen. 

 
 

 

Bijlage 2.1 agendapunt 2 RvT Houtens 170629



 
35 

 

Toelichting op de balans 

 
VA  Vaste activa   
           

1.2 Materiële vaste activa          
  Aanschaf 

prijs 
Afschrijving 
cumulatief 

Boekwaarde Investering 
2016 

Des-         
investering 

Afschrijving 
2016 

Aanschaf 
prijs 

Afschrijving 
cumulatief 

Boekwaarde 

  1-1- 2016 1-1- 2016 1-1- 2016    31-12- 2016 31-12- 2016 31-12- 2016 
  EUR 

 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

           
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.191.266 1.311.399 879.867 135.591 0 236.498 2.326.857 1.547.897 778.960 
           

           
 Materiële vaste activa 2.191.266 1.311.399 879.867 135.591 0 236.498 2.326.857 1.547.897 778.960 
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VV  Voorraden & Vorderingen   
     
     
     
1.5 Vorderingen    
  31-12- 2016  31-12- 2015 
  EUR 

 
 EUR 

1.5.1 Debiteuren 203.768  141.379 
1.5.2 OCW/EZ 0  18.578 
1.5.7 Overige vorderingen 1.696  20.449 
1.5.8 Overlopende activa 22.557  15.075 
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens 

oninbaarheid 
-96.000  -60.000 

 Vorderingen 132.021  135.482 
     

 Uitsplitsing    
     
1.5.7.1 Personeel 1.696  20.449 
1.5.7.2 Overige 0  0 

 Overige vorderingen 1.696  20.449 
     
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 22.557  15.075 

 Overlopende activa 0  15.075 
     
1.5.9.1 Stand per 1-1 -60.000  -17.935 
1.5.9.2 Onttrekking 0  13.756 
1.5.9.3 Dotatie -36.000  -55.821 

 Af: Voorzieningen wegens 
oninbaarheid 

-96.000  -60.000 

     
 

 
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. 
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EL  Effecten & Liquide middelen   
      
1.7 Liquide middelen     
  31-12- 2016  31-12- 2015  
  EUR 

 
 EUR  

1.7.1 Kasmiddelen 323  593  
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 589.308  811.779  

 Liquide middelen 589.631  812.372  
      
 
 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
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EV  Eigen vermogen   
      
2.1 Eigen vermogen     
  Stand  

1-1-2016 
Resultaat Overige 

mutaties 
Stand  

31-12-2016 
  EUR 

 
EUR EUR EUR 

2.1.1 Algemene reserve -1.135.127 -246.410  -1.381.537 
      

 Eigen vermogen -1.135.127 -246.410  -1.381.537 
      
      
 
 

Het negatieve eigen vermogen is ontstaan doordat de school in de opstartfase zat totdat de school 
vier volledige schooljaren bevatte. 2013 was het laatste jaar dat de T-5 problematiek speelde. 
De meerjarenbegroting geeft aan dat komende jaren positieve exploitatie resultaten worden 
verwacht. Hoewel het resultaat uit 2015 positief was, is 2016 afgesloten met een negatief resultaat. 
 

8 C2 Bestemming van het exploitatiesaldo 
Het resultaat wordt in mindering gebracht op het Eigen Vermogen. 
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VL  Voorzieningen en Langlopende schulden   
          

2.2 Voorzieningen         
          
  Stand per     

1-1- 2016 
Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente 

mutatie - 
contant 

Stand per   
31-12- 2016 

Kortlopend 
deel <1 jaar 

Langlopend 
deel >1 jaar 

2.2.1.1 Voorziening jubilea 
personeel 

46.219 34.351 0   80.570 9.528 71.042 

2.2.1.2 Voorziening levensfase 
bewust personeel 

0 84.965 0   84.965 0 84.965 

2.2.3 Overige voorzieningen 52.579 7.421    60.000 0 60.000 

 Voorzieningen 98.798 126.737 0   225.535 9.528 216.007 
          
          
2.3 Langlopende schulden         
  Stand per     

1-1- 2016 
Aangegane 

leningen 
Aflossingen Stand per   

31-12- 2016 
Looptijd  
< 1 jaar 

Looptijd  
>5 jaar 

Rentevoet  

2.3.5.1 
 
2.3.5.2 

Overige langlopende 
schulden 
Subsidie gemeente Houten 

1.353.884 
 

 673.334 

 150.432 
 

112.222 

1.203.452 
 

561.112 

150.432 
 

112.222 

451.294 
 

0 

2%  
 

 Langlopende schulden 2.027.218  262.654 1.764.564 262.654 451.294   
          
 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 

De voorziening jubilea personeel is berekend op individuele basis, uitgaande van een disconteringsvoet van 3%. 

Naast de voorziening jubilea is in 2016 een nieuwe voorziening gevormd, de voorziening levensfase bewust personeelsbeleid. Deze voorziening is 

afkomstig uit de CAO per 1 augustus 2014. De regeling betreft een basisbudget van 50 klokuren, op basis van een volledige aanstelling. De 

personeelsleden mogen naar eigen wens deze uren inzetten binnen de voorwaarden van de CAO. De hoogte van de voorziening is door het 

administratiebureau berekent en als personeelsvoorziening opgenomen. Er wordt zoveel mogelijk getracht de uren in het schooljaar zelf te 

verrekenen. 

De langlopende schulden betreft: 
 
2.3.5.1. Een oorspronkelijke lening van de moederscholen ad € 1.504.316. Op 31 december 2016 staat € 1.203.452,80 nog open. Dit betreft een 
langlopende lening van het Anna van Rijn College en College de Heemlanden aan Houtens. De lening is verstrekt onder de volgende voorwaarden:  
       - de aflossing geschied in tien jaarlijkse termijnen vanaf kalenderjaar 2015 
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       - de rente is jaarlijks opeisbaar en wordt berekend o.b.v. de wettelijke rente niet-handelstransacties per 1 juli van het kalenderjaar (op 1 juli 2016 
is de rente 2%). 
    Er is geen sprake van een onderpand. 
 
2.3.5.2 Dit betreft vooruit ontvangen investeringssubsidies ter grootte van € 900.000 van de gemeente Houten die in tien jaarlijkse termijnen 
vrijvallen waarvan de eerste termijn reeds in 2012 is vrijgevallen. 
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KS  Kortlopende schulden   
        

2.4 Kortlopende schulden       
  31-12- 2016  31-12- 2015    
  EUR 

 
 EUR    

2.4.3 Crediteuren 190.396  121.107    
2.4.7 Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 
279.639  182.980    

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 43.439  42.246    
2.4.9 Overige kortlopende schulden 72.673  181.909    
2.4.10 Overlopende passiva 305.903  308.590    

 Kortlopende schulden 892.050  836.832    
        
        
  

Uitsplitsing 
      

        
2.4.7.1 Loonheffing 273.698  177.710    
2.4.7.4 Overige belastingen 5.941  5.270    

 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

279.639  182.980    

        
2.4.9.2 Overige kortlopende schulden 72.673  181.909    

 Overige kortlopende schulden 72.673  181.909    
        
2.4.10.1 Vooruitontvangen ouderbijdragen 124.720  95.539    
2.4.10.5 Vakantiegeld en –dagen 135.960  132.984    
2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 16.395  11.500    
2.4.10.8 Overige 28.828  68.567    

 Overlopende passiva 305.903  308.590    
        
        
 
 

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 
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9 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en 

regelingen 
 

Er is een schoonmaakcontract aangegaan met Two4Clean. 

Het contract loopt door tot en met 31 december 2018 met mogelijkheid tot verlenging.  

De jaarlast bedraagt circa € 116.000. 

Er is een overeenkomst afgesloten met Sportcentrum Houten ten behoeve van sportactiviteiten. 

Het contract loopt door tot en met 31 december 2030.  

De jaarlast bedraagt circa € 89.000. 

 

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling 

"onvoorziene 

gevallen bij invoering vereenvoudiging voorgezet onderwijs' (kenmerk: WJZ2005/54063802) 

toegestaan een 

vordering op te nemen op de Minister van OCW/EZ. Deze mogelijke vordering is niet opgenomen in 

de balans en 

wordt derhalve als niet uit de balans blijkend actief toegelicht. De mogelijke vordering op het ministerie 

OCW/EZ 

dient jaarlijks berekend te worden op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het 

desbetreffende jaar. 

Voor 2016 zou dit een vordering kunnen betreffen van € 306.375. 
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MG  Model G Verantwoording subsidies 
          

          

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule 
 

      

 Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar 

Prestatie 
afgerond? 

   

    EUR 
 

EUR Ja/Nee 
 
 

   

 Lerarenbeurs 709020-1 21-9-2015 € 8.877 € 8.877 Ja    

 Totaal   € 8.877 € 8.877     
          

          
 
 G2 

 
G2A 

Subsidies met verrekeningsclausule 
 
Aflopend per ultimo verslagjaar 
 

       

 Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Ontvangen t/m 
verslagjaar 

Totale 
kosten 

 

Te verrekenen    

    EUR EUR EUR EUR    

           

 Totaal          
 

G2B 

 

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar  
 

         

Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Saldo  
1-1-2016 

Ontvangen 
in 

verslagjaar 

Lasten in 
verslagjaar 

 

Totale kosten 
31-12-2016 

Saldo nog te 
besteden 

31-12- 2016 

   

   EUR EUR EUR EUR EUR EUR    

            

Totaal            
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 

OB  Overheidsbijdragen   
     

3.1 Rijksbijdragen    
   2016   2015 
  EUR 

 
 EUR 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 4.733.595  4.664.171 
3.1.2 
3.1.3 

Overige subsidies OCW/EZ 
Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 

450.734 
87.961 

 456.101 
 

3.1.4 Inkomensoverdracht van 
rijksbijdragen 

56.563  60.639 

 Rijksbijdragen 5.328.853  5.180.911 
     
     
 Uitsplitsing    
     
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 4.733.595  4.664.171 

3.1.1.3 Rijksbijdragen OCW/EZ 4.733.595  4.664.171 
     
3.1.2.1.1 Overige subsidies OCW 450.734  456.101 

 Overige subsidies OCW/EZ 450.734  456.101 
     
     
     
3.2 Overige overheidsbijdragen en –

subsidies 
   

   2016   2015 

  EUR 
 

 EUR 

     
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 
112.222  112.222 

 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 

112.222  112.222 

     
     

De overige overheidsbijdragen en – subsidies betreft een in het verleden ontvangen 
investeringssubsidie waarvan de vrijval genomen wordt in het jaar waarin de 
afschrijvingslasten vallen. 
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AB  Andere baten   
     

     
3.5 Overige baten    
   2016   2015 
  EUR 

 
 EUR 

3.5.1 Verhuur 5.244  8.263 
3.5.5 Ouderbijdragen 152.293  171.227 
3.5.6 Overige 28.418  -37.392 

 Overige baten 185.955  142.097 
     
 

De overige baten 2016 waren negatief, omdat de dotatie voor voorziening 
incourantheid debiteuren hieronder is opgenomen. 
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LA  Lasten   
     

4.1 Personeelslasten    
   2016   2015 
  EUR 

 
 EUR 

4.1.1 Lonen en salarissen 3.982.868  3.838.152 
4.1.2 Overige personele lasten 554.527  349.118 
4.1.3 Af: uitkeringen -23.053  -54.537 

 Personeelslasten 4.514.342  4.132.733 
     
 Uitsplitsing    
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 3.170.218  3.066.907 
4.1.1.2 Sociale lasten 430.774  385.632 
4.1.1.3 Pensioenpremies 381.876  385.613 

 Lonen en salarissen 3.982.868  3.838.152 

     
 Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE)   
 DIR 3  3 
 OP 43  46 
 OOP 11  9 
     
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 119.317  0 
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 348.087  255.032 
4.1.2.3 Overig 87.123  94.086 

 Overige personele lasten 554.527  349.118 
     
4.2 Afschrijvingen    
4.2.2 Materiële vaste activa 236.498  267.918 

 Afschrijvingen 236.498  267.918 
     
4.3 Huisvestingslasten    

4.3.1 Huur 144.465  60.782 
4.3.3 Onderhoud 97.649  93.080 
4.3.4 Energie en water 38.870  56.108 
4.3.5 Schoonmaakkosten 116.610  117.630 
4.3.6 Heffingen 18.147  14.260 
4.3.7 Dotatie overige 

onderhoudsvoorzieningen 
7.421  33.412 

4.3.8 Overige 13.957  8.738 

 Huisvestingslasten 437.119  384.010 
     
4.4 Overige lasten    
4.4.1 Administratie en beheerlasten 70.584  49.458 
4.4.2 Inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 
228.310  201.872 

 
 

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 36.000  0 
4.4.4 Overige 323.510  264.095 

 Overige lasten 658.404  515.425 
     
 Specificatie honorarium    
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 16.396  19.825 

 Accountantslasten 16.396  19.825 

 
In 2016 is de dotatie voorziening groot onderhoud opnieuw berekend.   
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FB  Financieel en buitengewoon   
     
5 Financiële baten en lasten    
   2016   2015 
  EUR 

 
 EUR 

5.5 Rentelasten (-/-) 27.077  30.144 

 Financiële baten en lasten -27.077  -30.144 
     
     
     
 
 

Toelichting bij post:  Rentelasten (-/-) 
Dit betreft rentelasten behorende bij de langlopende leningen van het Anna van 
Rijn College en College de Heemlanden. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum opmaak jaarrekening:  26-06-2017 

 

Het bestuur van Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten/Nieuwegein 
 
 
 
 
Mevr. drs. A.F.E. Bergsma                                                 Dhr. D. Looyé 
 
 
De Raad van Toezicht van Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten/Nieuwegein 
 
 
 
 
Dhr. E.R.M. Balemans                                          Mevr. drs. A.M. van Bodegom 
 
 
 
 
Dhr. K.G. Druijf                                                   Mevr. M. van Leuken 
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VT  Verplichte Toelichting   
            
 

Model E: Verbonden partijen 
       

            

 Naam Juridische 
vorm 2016 

Statutaire 
zetel 

Code 
activiteiten 

Eigen 
vermogen     

31-12- 2016 

Resultaat 
jaar 2016 

Art 2:403 BW Deelname Consolidatie   

     EUR 
 

EUR Ja/Nee % Ja/Nee   

 Stichting Anna van Rijn College Stichting Nieuwegein 4   N 0 N   

 College de Heemlanden Stichting Houten 4   N 0 N   

            
 Samenwerkingverband VO 

‘Zuid-Utrecht’ 
 

Stichting Nieuwegein    N 0 N   
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Model F: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 
 
WNT-verantwoording 2016 Houtens 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Houtens van toepassing zijnde regelgeving: Ministerie van OCW en de 

Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen (RJ 660). 

 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Houtens is € 117.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een 

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

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

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

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
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bedragen x € 1 
Mevr. drs. A.F.E. 

Bergsma 
Dhr. D. Looyé 

Dhr. drs. M. van 

Loo 

Functiegegevens bestuurder Bestuurder Interim voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/8 - 31/12 1/1-31/12 1/1-31/7 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? ja ja Ja 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee 

    

Individueel WNT-maximum € 49.044 € 117.000 € 67.956 

    

Beloning 0 0 - 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 - 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 - 

Subtotaal 0 0 0 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 - 
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Totaal bezoldiging 0 0 0 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 N.v.t. 1/1-31/12  

Omvang dienstverband 2015 (in fte) N.v.t. 1,0  

    

Beloning - 0  

Belastbare onkostenvergoedingen - 0  

Beloningen betaalbaar op termijn - 0  

Totaal bezoldiging 2015 0 0  

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

 

bedragen x € 1 
Dhr. drs. M. 

van Loo 
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Functiegegevens Interim 

voorzitter 

  

Aanvang en einde functievervulling 

(uiterlijk maand 12) 

01/01/2015 

31/12/2015 

  

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling vóór 2016 
12   

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling in 2016 
7   

Aantal uren functievervulling in 2016 296   

    

Individueel WNT-maximum € 117.000   

Maximum uurtarief 175   

     

Uitgekeerde bezoldiging in 2016 

(t/m maand 12) 
-   

Bezoldiging per uur -   

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -   
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Totaal bezoldiging 0 - - 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 Dhr. dr K.G. Druijf Dhr. E.R.P. Balemans 
Mevr. drs M. van 

Leuken 
Mevr. drs A.M. van Bodegom  

Functiegegevens VOORZITTER LID LID LID 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2016 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

     

Individueel WNT-

maximum 
€ 17.550 € 11.700 € 11.700 € 11.700 

     

Beloning - - - - 

Belastbare 

onkostenvergoedingen 
- - - - 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 
- - - - 

Subtotaal 0 0 0 0 
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-/- Onverschuldigd betaald 

bedrag 
- - - - 

     

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 

     

Verplichte motivering 

indien overschrijding 
PM PM PM PM 

     

Gegevens 2015     

Aanvang en einde 

functievervulling in 2015 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/11-31/12 1/11 - 31/12 

     

Beloning - - - - 

Belastbare 

onkostenvergoedingen 
- - - - 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 
- - - - 

Totaal bezoldiging 2015 0 0 0 0 
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Nvt 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Nvt 

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen 

Nvt 
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C3 Gebeurtenissen na balansdatum 
Het bestuur van het Anna van Rijn College is voornemens om zich terug te trekken uit het 

Houtens. College de Heemlanden wordt dan de enige moederschool. De verwachting is dat 

de besluitvorming plaats zal vinden tijdens de vergadering van de gemeenteraad Houten in 

september 2017. De overdracht van de Personele en Financiële zaken van Anna van Rijn 

naar Houtens zal vervolgens plaatsvinden per 1 augustus 2017. Op het moment van de 

overdracht bedraagt de lening van Anna van Rijn aan Houtens € 492.965,60 en van College 

de Heemlanden € 710.487,20 (stand 1 januari 2017). De gemeente Houten heeft de intentie 

uitgesproken om de schuld over te nemen. Hierover wordt tevens in september een besluit 

genomen. 
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Raad van Toezicht besluit inzake jaarverslag 2016 

 

Nieuwegein, 29 juni 2017 

De Raad van Toezicht van het Anna van Rijn College hecht in zijn vergadering d.d. 29 juni 

2017 zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2016. 

 

De heer Dr. K.G. Druijf, voorzitter 

 

 

 

De heer E.R.M. Balemans 

 

 

 

Mevrouw drs. A.M. van Bodegom 

 

 

 

Mevrouw M.J.G. van Leuken 
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Controleverklaring 
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