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Voorwoord 

 
Dit bestuursverslag 2017 is het eerste gezamenlijke jaarverslag van College de Heemlanden en Houtens. In 
het afgelopen jaar zijn alle formele stappen gezet om in 2018 de besturen van beide scholen middels een 
bestuurlijke overdracht onder één bestuur te brengen. Sinds 19 december 2017 is sprake van een personele 
unie tussen de besturen en Raden van Toezicht van beide scholen. Omdat de samenwerking tussen beide 
scholen en besturen inmiddels zo hecht is en het vooruitzicht van de besturenfusie reëel lijkt, is voor 2017 al 
gekozen voor een gezamenlijk jaarverslag. 
 
Beide scholen versterken elkaar en zorgen voor een breed en divers onderwijsaanbod in de gemeente 
Houten. College de Heemlanden en Houtens behouden hun eigen identiteit en richten zich op hun specifieke 
doelgroep van leerlingen. Het bestuur en de ondersteunende diensten zorgen voor een goede 
ondersteuning van het onderwijs op beide scholen. 
 
In dit bestuursverslag 2017 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid van beide besturen en 
scholen. 
 
Op College de Heemlanden zijn in 2017 verdere stappen gezet in de uitvoering van het schoolplan 2016-
2020. In het schooljaar 2017-2018 is gestart met de invoering van het vak Spaans voor alle leerlingen in het 
eerste leerjaar en in het vierde leerjaar van de havo is het vak informatica en voor het atheneum het vak 
wiskunde-D ingevoerd. Na een eerste pilot in 2016 is in 2017 een vervolg gegeven aan de invoering van Bring 
Your Own Device (BYOD) en er is inmiddels besloten dat in het schooljaar 2018-2019 alle eersteklassers 
zullen werken met een laptop. De school kiest voor ‘een goede mix’ van leren met en zonder schoolboeken 
en ict (blended learning). Naast nieuwe technologieën en middelen geven onze onderwijsprofessionals 
samen met de leerlingen vorm aan eigentijds onderwijs, dat leerlingen ondersteunt bij het leven in de 
wereld van nu en hen voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. In dit jaarverslag worden diverse 
voorbeelden hiervan beschreven. 
 
In 2017 bleef de aanmelding van nieuwe leerlingen achter bij de verwachtingen: 241 in plaats van 265 
leerlingen. De sterk toegenomen concurrentie tussen de scholen in de regio dwingt de school tot een actieve 
benadering van de markt. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, met o.a. een vroegtijdige start van de 
promotieactiviteiten voor basisschoolleerlingen en een duidelijker profilering van wat de school allemaal te 
bieden heeft. College de Heemlanden kiest voor een breed aanbod van uitdagend en eigentijds onderwijs 
met veel keuzemogelijkheden. Dit brede aanbod is zichtbaar in de vier pijlers van de school: Arts, Science, 
Business en Sports. Daarnaast biedt de school nog tal van extra activiteiten buiten het reguliere 
lesprogramma. Deze activiteiten worden ondergebracht in de Heemlanden Academy: o.a. talencursussen 
(Latijn en Chinees), een musical, businessschool en diverse sportactiviteiten. 
 
Houtens heeft in 2017 ingezet op het handelingsgericht werken in de klas. Voor iedere klas is een groepsplan 
gemaakt en hiermee kan door docenten beter overzicht worden gehouden op de pedagogische en 
didactische aanpak in de klas. Docenten hebben diverse scholen gevolgd op het gebied van goede 
begeleiding en coaching, differentiatie en vakinhoudelijke onderwerpen. De loopbaanbegeleiding en  
-oriëntatie (LOB) worden nu aangeboden door de teams en ieder team heeft een eigen LOB-coördinator. In 
dit jaar zijn veel nieuwe docenten gestart op Houtens. Zij krijgen een intensieve begeleiding en coaching 
aangeboden. 
 
Het is inmiddels acht jaar geleden dat Houtens is gestart. Na de opbouw- en pioniersfase is voor de school 
nu een fase aangebroken waarin het onderwijsconcept moet worden verankerd in de organisatie. 
Medewerkers van de school zijn trots op het onderwijsconcept van de school: ontdekken, ontwikkelen en 
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ontplooien! De verdere vormgeving van dit concept in een professionele cultuur is de uitdaging voor de 
komende jaren. 
 
Voor beide scholen is over het schooljaar 2016-2017 een kwaliteitsrapportage opgesteld. De cultuur van 
leren en verbeteren hebben we in 2017 nog steviger in de scholen verankerd. Met de benoeming van een 
data-analist wordt steeds meer en breder gebruik gemaakt van data en kwaliteitsrapportages. De 
examenresultaten voor de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg van Houtens en de havo van 
College de Heemlanden in 2017 vragen aandacht. Voor deze afdelingen zijn inmiddels verbeterplannen 
opgesteld. De resultaten voor de basisberoepsgerichte leerweg van Houtens liggen op het landelijk 
gemiddelde. De resultaten voor het atheneum van College de Heemlande liggen ruim boven het landelijk 
gemiddelde. De kwaliteitsrapportages van beide scholen zijn te vinden op de websites. 
 
Het boekjaar 2017 sluit met een positief resultaat voor Houtens van € 263.598 en voor College de 
Heemlanden van € 175.819. Geconsolideerd voor beide scholen betekent dit een resultaat op 
bestuursniveau van € 439.417. In 2017 heeft de gemeente Houten aan Houtens een lening verstrekt van één 
miljoen euro en vooral als gevolg van de langere aflossingstermijn van deze lening in vergelijking met de 
aflossingsvoorwaarden voor de lening bij de voormalige moederscholen, is hiermee voor Houtens ook meer 
financiële ruimte ontstaan.  
 
In dit voorwoord wil ik alle medewerkers bedanken voor hun inzet. De medezeggenschapsraden en de 
Raden van Toezicht bedank ik voor de wijze waarop zij hebben hun rol hebben vervuld in het kritisch en 
constructief volgen van het bestuursbeleid. Tot slot een woord van dank aan de ouders die hun kinderen aan 
ons toevertrouwen en ons op allerlei manieren ondersteunen.  
 
 

 
 
Dick Looyé, 
directeur (a.i.) en bestuurder Houtens 
rector-bestuurder College de Heemlanden 
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Algemene informatie – A 
 
Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten, 
College De Heemlanden 

 
 
 
1.1 Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten, College de Heemlanden 
 
De Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten is het bevoegd gezag van 
College de Heemlanden.  
 
In de statuten van de stichting staat de missie van de school in de grondslag als volgt verwoord: 
De stichting beoogt het voortgezet onderwijs aan te bieden aan leerlingen, alsmede hun maatschappelijke 
opvoeding en hun geestelijke vorming in oecumenische zin. 
Het onderwijs is open oecumenisch in de zin dat de school wil opvoeden tot verantwoordelijkheid voor de 
‘gehele wereld’. Kennis van en inzicht in de religieuze inspiratie die mensen beweegt, acht de Stichting een 
noodzakelijke component in het onderwijs- en vormingsproces. 
  
 
1.2 Missie en visie 
 
College de Heemlanden heeft een open-oecumenische identiteit. ‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten 
opbloeien van iedere leerling. Iedereen telt, de gehele mens. Het gaat niet alleen om het kwalificeren voor 
een vervolgstudie, maar net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de 
maatschappij (socialisatie) en om de ontwikkeling van iedere leerling als individu (persoonsvorming).  
 
 
1.3 Onze kernwaarden 
 
Als we het kort en krachtig willen formuleren, dan staat de school voor de twee kernwaarden ambitie en 
betrokkenheid. 
 
ambitieus 
College de Heemlanden is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties. We 
hebben de drive om onze leerlingen te stimuleren in hun ambitie. Deze ‘ambitie’ uit zich in concreet 
waarneembaar gedrag door toewijding en ijver te tonen, werk van hoge kwaliteit af te leveren, initiatief te 
nemen om verbeteringen aan te brengen, innovaties op gang te brengen en het beste uit jezelf en de ander 
te willen halen. 
 
betrokken 
College de Heemlanden is een school met veel persoonlijke aandacht, waar leerlingen zich gekend en 
geaccepteerd voelen. We vormen een gemeenschap waarin we betrokken zijn op elkaar en we met elkaar 
omgaan op basis van onderling vertrouwen, respect en optimisme. Daarnaast tonen we ook betrokkenheid 
op de wereld om ons heen en leren we onze leerlingen over de landsgrenzen heen te kijken en heeft ons 
onderwijsprogramma een internationaal accent. 
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1.4 Onderwijsaanbod 
 
College de Heemlanden biedt eigentijds en grensverleggend onderwijs op havo-, atheneum- en atheneum-
plusniveau. Als school voor voortgezet onderwijs proberen we altijd in te spelen op de onderwijsbehoefte 
van leerlingen.  
 
 
1.5 Organisatie 
 
De stichting heeft een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is tevens rector van de school. Een Raad van 
Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder. Het managementteam (MT) van de 
school bestaat uit de rector en vijf afdelingsleiders. De bestuurder en het MT worden ondersteund door een 
stafbureau. Het hoofd stafbureau is eveneens staffunctionaris financiën en geeft leiding aan de functionaris 
P&O, de personeels- en financiële administratie, de facilitaire dienst en receptie en de afdeling ict. In 2017 is 
het functiebouwwerk opnieuw beschreven en geactualiseerd. De functie van de leerlingenadministratie is 
verbreed tot de functie van leerlingenadministratie en data-analist (1 fte). 
 

Formatie 1 oktober 2017 1 oktober 2016 

fte’s medewerkers fte’s medewerkers 

Directie 6 6 6 6 

OP 87,7 118 89,7 121 

OOP 29,4 41 26,7 37 

 
De bestuurder voert regelmatig overleg met de medezeggenschapsraad (MR) als geheel en daarnaast ook 
met de drie verschillende geledingen van de MR: leerlingen (LMR), personeel (PMR) en ouders (OMR). In het 
organogram is weergegeven hoe de organisatie is ingericht. 
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Algemene informatie – B 
 
Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht 
Onderwijs Houten 

 
  
1.1 Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten, Houtens 
 
De Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten is het bevoegd 
gezag van Houtens.  
 
In de statuten van de stichting staat de missie van de school in de grondslag als volgt verwoord: 
De stichting kent de volgende grondslag: 

a. Het onderwijs is open oecumenisch en algemeen toegankelijk voor alle leerlingen, zonder 
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 

b.  beoogt het voortgezet onderwijs aan te bieden aan leerlingen, alsmede hun maatschappelijke 
opvoeding en hun geestelijke vorming in oecumenische zin. 

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 en inzicht in de 
(religieuze) inspiratie in wat mensen beweegt is daar een noodzakelijke component van. 

 
 
1.2 Missie en visie 
 
Het  logo van Houtens is de vertaling van de missie. In de missie van Houtens staan ontdekken, ontwikkelen 
en ontplooien centraal. In het logo van Houtens wordt dit weergegeven met behulp van drie jaarringen van 
een boom. Elke jaarring heeft betrekking op één van de drie bovengenoemde O’s. De binnenste jaarring is 
rood. Dit is de kern, het hart van de school. Rood staat voor passie, ontdekken, onderzoeken waar je 
talenten liggen, uit de veilige comfortzone stappen. Daarom is de binnenste ring niet rond, maar in 
‘beweging’, zonder scherpe hoeken. Dit geldt ook voor de tweede ring. Op Houtens ontwikkelt de leerling 
zijn talent(en). Dit gaat niet zonder slag of stoot. Fouten maken mag, hier wordt je sterker van. De tweede 
ring heeft een blauwe kleur. De buitenring ring is rond en lichtgroen. De lichtgroene, ronde cirkel betekent 
afronding, je hebt je ontwikkeld, en je hebt je kunnen ontplooien. 
 
1.3 Onze kernwaarden 
 
Iedereen – van directie tot conciërge, van docent tot technische dienst geeft vorm aan de missie vanuit de 
vier kernwaarden 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 

Houtens wil in haar omgeving bekend staan als: 
 ambitieus met aandacht voor het individu; 
 kleinschalig, we kennen elkaar; 
 jonge organisatie met ervaren mensen; 
 klantgericht, een school die afspraken nakomt. 
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1.4 Onderwijsaanbod 
 
Houtens kent drie leerwegen: 
 

1. Basisberoepsgerichte leerweg 
2. Kaderberoepsgerichte leerweg 
3. Theoretische leerweg 

 
Tevens heeft de school ook een havo-kansklas  (mavo +) met als doel de aansluiting met de havo van College 
de Heemlanden, optimaal en laagdrempelig te laten zijn. 
In het eerste jaar komt uw kind op het advies van de basisschool in een klas met een gemengde 
samenstelling of in een klas met 1 niveau. In het tweede leerjaar is de indeling van de stromen vergelijkbaar.  
Daarnaast volgen leerlingen die daarvoor in aanmerking kunnen komen Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
(LWOO). Deze leerlingen worden extra gefinancierd op grond van leerachterstanden die op de basisschool 
zijn ontstaan. Met behulp van extra aandacht en ondersteuning in een kleine klas moet het voor deze groep 
leerlingen mogelijk zijn een vmbo diploma te behalen. Aan het eind van leerjaar 2 wordt een beslissing 
genomen over het niveau waarop de leerling, in principe, eindexamen kan doen. Een kernteam van 
docenten begeleidt deze leerlingen samen met de zorgcoördinator en zo nodig eventuele externe 
deskundigen (bijv. orthopedagogen en ambulant begeleiders). 
 
1.5 Organisatie 
 
In 2017 bestond de stichting uit een tweehoofdig  bestuur. Het bestuur van Houtens bestond in 2017 uit de 
bestuurders van College de Heemlanden en het Anna van Rijn College uit Nieuwegein. De Raad van Toezicht 
(RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurders en bestond uit leden van de Raden van 
Toezicht van College de Heemlanden en het Anna van Rijn College.  
Het managementteam (MT) van de school bestaat uit een directeur en twee afdelingsleiders. Het bestuurder 
en het MT worden ondersteund door een stafbureau. Met ingang van augustus 2017 zijn alle stafdiensten 
ondergebracht bij College de Heemlanden met het oog op de geplande bestuurlijke overdracht aan College 
de Heemlanden. Tot augustus 2017 werden de financiën en personeelszaken uitgevoerd door het Anna van 
Rijn College.  
 
 

Formatie 1 oktober 2017 1 oktober 2016 

fte’s medewerkers fte’s medewerkers 

Directie 2,65 3 3,3 4 

OP 47,15 61 44,21 56 

OOP 9,02 12 10,5 14 
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Het organogram van Houtens ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

  

Raad van Toezicht 
 

Bestuur 
 

Directeur 
 

Afd.leider 
onderbouw 

Afd.leider  
bovenbouw 

OOP 

Teamcoördinator 
B/K 3-4 

Teamcoördinator 
B/K  1-2 
 
Teamcoördinator 
1-2 TL 

Teamcoördinator 
3-4 TL 

MR 
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Verslag bestuur – A 
 
Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten, 
College De Heemlanden 

 
 
2.1 Bestuur 
 
Het bestuur wordt gevormd door een bestuurder, die tevens rector van de school is. Daarnaast is de rector-
bestuurder ook bestuurder van Houtens. De bestuurder wordt ondersteund door het hoofd stafbureau 
(tevens staffunctionaris financiën), een medewerker personeel & organisatie, een bestuurssecretaris en een 
PR-functionaris.  
 
De bestuurder heeft de volgende nevenfuncties: 
Bestuurder van de stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten 
(sinds 2015) 
Bestuurslid en lid auditcommissie Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht (sinds 2015) 
Lid beroepsveldcommissie Seminarium voor Orthopedagogiek (sinds 2003) 
 
2.2 Code Goed Bestuur 
 
Voor de stichting is de Code Goed Bestuur VO van toepassing. In het kader van transparantie hechten het 
bestuur en de RvT eraan om niet alleen vast te stellen dat we voldoen aan de Code, maar ook om dat voor 
een ieder inzichtelijk te maken. Daarom zijn alle vereiste openbare stukken en de vastgestelde reglementen 
op de website van de school te vinden.  
 
2.3 Leerlingenaantallen, prognoses en marktaandeel 
 
De instroom in het eerste leerjaar blijft sinds 2015 achter bij de verwachting. Met ingang van 2014 is het 
belangstellingspercentage gebaseerd op het driejarig historisch gemiddelde. Jaarlijks zal dit percentage 
opnieuw berekend worden en zo nodig aangepast. 
 
De afgelopen drie jaar is het marktaandeel van de school gedaald (van 39.4% in 2014, 34.8% in 2016 naar 
30.9% in 2017). Deze daling komt deels door de toegenomen concurrentie en heeft daarnaast ook te maken 
met een te weinig scherpe profilering van de school.   
 
De sterk toegenomen concurrentie tussen de scholen in de regio dwingt de school tot een actieve 
benadering van de markt. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, met o.a. een vroegtijdige start van de 
promotieactiviteiten voor basisschoolleerlingen (in oktober 2017 is al gestart met de eerste 
openlesmiddagen) en een duidelijker profilering van wat de school allemaal te bieden heeft. College de 
Heemlanden kiest voor een breed aanbod van uitdagend en eigentijds onderwijs met veel 
keuzemogelijkheden. Dit brede aanbod is zichtbaar in de vier pijlers van de school: Arts, Science, Business en 
Sports. Daarnaast biedt de school nog tal van extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma. Deze 
activiteiten worden ondergebracht in de Heemlanden Academy: o.a. talencursussen (Latijn en Chinees), 
musical, businessschool en diverse sportactiviteiten. 
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2.4 Schoolplan 2016-2020 
 
In het schooljaar 2015-2016 is een nieuw schoolplan opgesteld, waar de kernwaarden en onderwijsvisie en 
het meerjarenbeleid voor de periode 2016-2020 beschreven worden. Het schoolplan laat zien waar de 
school staat in haar ontwikkeling en wat de koers, de beleidskeuzes en speerpunten zijn voor de jaren 2016-
2020. In september 2017 is een evaluatieverslag opgesteld van de acties uit het schoolplan in het schooljaar 
2016-2017 en vervolgens een actieplan voor het schooljaar 2017-2018. 
 
In de schoolplanperiode tot 2020 is gekozen voor de volgende acht accenten in ons onderwijsprogramma: 
 
 
1. We willen uitstekende onderwijsresultaten realiseren en streven voortdurend naar verbetering. 

Om dit doel te bereiken wordt een sterk accent op de kwaliteitszorg gelegd. Sinds twee jaar wordt een 

kwaliteitsrapportage opgesteld en in november 2017 is een format opgesteld voor de kwaliteitsbewaking 

op basis van het nieuwe inspectiekader. Alle afdelingsleiders gebruiken voor een lesbezoek de Digitale 

ObervatieTool (DOT, waarmee lesbezoeken volgens het inspectiekader worden beoordeeld) en ook deze 

data worden gebruikt voor analyse. Op deze manier wordt de kwaliteit bewaakt en wordt indien nodig 

snel bijgesteld.  

 Leerlingprognose College De Heemlanden 

1-okt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

basisgeneratie 705 724 731 762 780 765 731 714

belangstelling in % 39,3% 39,4% 35,7% 35,0% 30,9% 35,0% 35,0% 35,0%

Totaal klas  1 278 285 261 267 241 268 256 250

havo 1 84 110 86 92 79 93 90 87

havo/vwo 1 80 59 59 62 58 67 64 63

vwo 1 56 57 61 62 61 54 51 50

A+ 1 58 59 55 51 43 54 51 50

havo 2 109 77 105 83 84 79 93 90

havo/vwo 2 73 70 53 57 51 52 60 58

vwo 2 101 91 90 87 84 78 76 68

A+2 58 56 57 47 53 42 53 50

havo 3 118 180 145 157 129 122 115 135

havo 4 142 157 206 179 177 168 158 149

havo 5 124 131 149 189 178 159 151 143

vwo 3 110 111 106 100 103 92 85 84

A+3 40 54 47 57 44 49 39 49

vwo 4 100 110 106 156 157 101 91 84

A+4 45 35 49 0 37 42 33

vwo 5 90 141 143 139 151 157 138 132

vwo 6 90 86 132 127 131 140 146 129

totaal: 1478 1584 1649 1645 1583 1545 1504 1452
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De leerresultaten van alle leerlingen worden voortdurend gemonitord en indien nodig worden plannen 

van aanpak voor individuele leerlingen opgesteld om zittenblijven of zakken te voorkomen. Met de 

benoeming van een data-analist worden opbrengsten voortdurend geanalyseerd en met elkaar in 

verband gebracht.  

In de sectieplannen worden vanuit een analyse van de resultaten doelen geformuleerd, die worden 

voorzien van een plan van aanpak. 

In 2017 is voor de tweede keer deelgenomen aan de lenteschool (gedeeltelijk tijdens de meivakantie) en 

zijn leerlingen kregen leerlingen die mogelijk zouden blijven zitten extra ondersteuning aangeboden. Met 

de invoering van de keuze-uren in de bovenbouw worden leerlingen extra ondersteund en begeleid om 

de slagingskansen te verhogen. In het derde leerjaar zijn toetsweken ingevoerd om leerlingen beter voor 

te bereiden op de wijze van toetsing in de bovenbouw. Het aantal lesuren in de lessentabel bij economie 

en Kunst-algemeen is opgehoogd om het aanbod beter te laten aansluiten op de exameneisen. 

 

 

2. We versterken het mentoraat om leerlingen optimaal te begeleiden het beste uit zichzelf te halen. 

Het afgelopen jaar zijn docenten verder geschoold in mentorvaardigheden. In het schooljaar 2016-2017 

ging het om oplossingsgericht werken, werken aan een groeimindset en begeleiding voor beginnende 

mentoren. In september 2017 is scholing gegeven gericht op de invoering van groepswerkplannen, het 

gebruik van Keuzeweb in de bovenbouw en een training voor de onderbouw in 

groepsvormingsprocessen (‘de gouden weken’). Tevens is een cursus voor de begeleiding van leerlingen 

met autisme aangeboden. 

In 2017 zijn in meerdere klassen mentor enquêtes afgenomen om daarmee beter zicht te krijgen op 

functioneren van mentoren en om mentoren in de gelegenheid te stellen zichzelf te verbeteren. Op 

grond van deze ervaring wordt de afname van deze enquêtes in het schooljaar 2017-2018 schoolbreed 

ingevoerd. 

In leerjaar een en twee wordt de 1blikagenda gebruikt om de planningsvaardigheden van leerlingen te 

vergroten. 

In de bovenbouw havo is de invoering van het portfolio voorbereid. De school doet mee aan het netwerk 

Havisten Competent, waarin activiteiten gericht zijn op  ‘haco-competenties’ die de havist succesvol 

moeten maken in het HBO. Eveneens is een begin gemaakt met de  voorbereidingen voor de invoering 

van het driehoeksgesprek, waarbij leerlingen leren te reflecteren en ‘eigenaar’ worden van hun eigen 

ontwikkeling. Dit schooljaar is gestart met een pilot. 

In dialoog met de Oudergeleding van de MR (OMR) is in 2017 een start gemaakt met een traject waarin 

we de communicatie tussen kind-ouder-school verder willen verbeteren, met als doel duidelijkheid te 

krijgen over verwachtingen en afspraken. 

 

3. We bieden meer maatwerk, zodat leerlingen voortdurend worden uitgedaagd op hun niveau. 

In 2017 is de aanvraag voor ‘Verrijkt en versneld vwo’ door OCW toegewezen en is een werkgroep 
gestart met de voorbereidingen om in het schooljaar 2018-2019 hiermee van start te gaan. Met dit 
aanbod willen we het aanbod voor de atheneum-plus leerlingen verder ontwikkelen en het mogelijk 
maken dat leerlingen gedurende hun schoolperiode extra worden uitgedaagd. Leerlingen krijgen de 
mogelijkheid vervroegd examen te doen en/of examen op een hoger niveau. 
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In 2017 is de invoering van de Heemlanden Academy voorbereid. Binnen de Heemlanden Academy 
wordt een divers aanbod gedaan van extra curriculaire activiteiten, waarmee leerlingen hun 
onderwijsprogramma kunnen verbreden en verdiepen   
 
Voor de examenklassen is een  keuze-uur ingevoerd voor leerlingen die extra begeleiding voor bepaalde 
vakken nodig hebben. 
 
Binnen de lessen wordt door docenten gedifferentieerd en krijgen leerlingen extra ondersteuning of 
worden verder uitgedaagd.  
 
In het schooljaar 2017-2018 is een start gemaakt met een zogenaamde trajectklas. In deze klas worden 
leerlingen opgevangen en begeleid, die gedurende een schooldag extra begeleiding en coaching nodig 
hebben.  
 
In 2017 is een aantal tweede en derdejaars leerlingen extra begeleid bij het aanpakken van 
hun onderpresteren. Met het verbeteren van hun motivatie, zelfinzicht, leerstrategieën en inzet is bleek 
bij de overgang bleek dat geen van deze leerlingen uiteindelijk is afgestroomd. 
 
 

4. We verbeteren de motivatie van leerlingen door leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven, keuzes te 

bieden en aan te sluiten op hun belangstelling. 

De school biedt op allerlei terrein extra uitdagingen aan leerlingen. Om dit meer zichtbaar te maken is in 
2017 besloten tot de ‘oprichting’ van de Heemlanden Academy. Al het extra-curriculaire aanbod van de 
school op het gebied van arts , science, business en sports wordt het volgende schooljaar onder de 
noemer van de Heemlanden Academy gebracht: bijvoorbeeld talencursussen als Latijn en Chinees, 
musical, sporttoernooien en activiteiten, Vecon business school.  
 

Op het gebied van loopbaanbegeleiding is de online methode Keuzeweb voorbereid waarin vanaf het 

schooljaar 2017-2018 leerlingen zelf hun loopbaan activiteiten kunnen bijhouden en ouders en 

mentoren deze kunnen monitoren. 

Met de invoering van het keuze-uur (waarbij leerlingen zelf kiezen voor extra ondersteuning) en de  

driehoeksgesprekken in de coaching en begeleiding van leerlingen, wordt leerlingen meer 

verantwoordelijkheid gegeven voor het maken van keuzes. 

 

5. Wij stimuleren onze leerlingen om zich te ontplooien tot zelfbewuste wereldburgers, die in staat zijn om 

te schakelen binnen de diversiteit van de samenleving. 

College de Heemlanden besteedt veel aandacht aan ‘wereldburgerschap’. De school heeft een 
uitwisselingprogramma met scholen in Denemarken, Spanje en Italië. Voor de onderbouw heeft de 
school zich voorbereid op de certificering als Epas-school (European Parliament Ambassador School). Dit 
project heeft als doel om politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Via ‘eTwinning’ (een 
elektronisch platform) wordt met diverse Europese scholen gecommuniceerd en samengewerkt. 
 

De school is in 2017 een samenwerking gestart met de Stichting Present (organisatie voor 

vrijwilligerswerk). In de bovenbouw wordt er een pilot gedaan en in de toekomst zullen meer activiteiten 

met deze stichting worden georganiseerd met als doel onze leerlingen ook te betrekken bij de lokale 

gemeenschap. 

 

De school is actief met de inzameling voor goede doelen en in 2017 is het initiatief genomen voor een 

reis van meer dan vijftig leerlingen naar Zuid-Afrika in de zomer van 2018.  
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6. We geven aandacht voor de persoonsvorming van leerlingen, waarbij leerlingen begeleid worden in het 

maken van zelfstandige keuzes. 

Bij alle vakken gaat het om meer dan alleen kennisoverdracht. Docenten op College de Heemlanden zijn 

zich dat bewust. Bij de  vakken levensbeschouwing  en gezondheid&leefstijl krijgt de persoonsvorming 

van leerlingen extra veel aandacht. Ook bij de al eerder genoemde driehoeksgesprekken met leerlingen 

hebben als doel om leerlingen een goede begeleiding-coaching te geven bij het maken van zelfstandige 

keuzes. 

 

 

7. Ons onderwijsaanbod en onze lessen zijn uitdagend: eigentijds onderwijs, variatie in didactiek en 

werkvormen (met een goede mix van leren met en zonder ICT). 

In 2017 is de pilot met Bring Your Own Device (BYOD) verder uitgebreid en inmiddels is het besluit 
genomen dat volgend schooljaar alle brugklassers een eigen laptop zullen hebben. De school kiest voor 
een goede mix van leren met en zonder ICT en bij alle schoolvakken is het gebruik van ICT 
vanzelfsprekend. 
Secties werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van eigentijds onderwijs en zijn voortdurend 
op zoeken naar didactische variatie. In de sectieplannen worden deze acties verder uitgewerkt. 
Het vak Spaans is in de eerste klas ingevoerd voor alle leerlingen en middels een carrousel worden in de 
eerste twee leerjaren Duits, Frans en Spaans aangeboden. 
In havo-4 is in 2017 gestart met de invoering van het vak informatica en het vak wiskunde-D heeft een 
definitieve plaats in de lessentabel van het atheneum gekregen. Het vak techniek ontwikkelt zich verder 
in de richting van science & technologie en het vak verzorging is omgevormd naar het vak gezondheid & 
leefstijl. 
In 2017 is een start gemaakt met de voorbereiding van de Vecon Business School (VBS). Een belangrijk 

onderdeel van VBS is het oprichten van een eigen bedrijf gedurende één schooljaar. Leerlingen leren 

projectmatig te werken, verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over het product, 

schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en houden hun financiële administratie bij.  

 

 

8. Sportiviteit, gezondheid en creativiteit zijn belangrijk en bevorderen het leren. 

De school heeft een uitbreid programma van extra sportieve en culturele activiteiten. In 2017 zijn 
verdere stappen gezet om voor het cultuuraanbod de erkenning te krijgen als Cultuur Profiel School. 
Binnen de opzet van de Heemlanden Academy zal voor alle leerlingen een aanbod van culture en 
sportieve activiteiten beschikbaar zijn.  
 
Het nieuwe vak leefstijl & gezondheid levert een bijdrage aan de bewustwording van gezondheid en 
leefstijl. College de Heemlanden participeert in het lokale netwerk van duurzame ondernemingen en 
instellingen (Do!Challenge) is voert een actief beleid op het gebied van duurzaamheid en gezond 
leefklimaat.  

 

Het schoolplan is verder uitgewerkt in een matrix, waarin per strategisch doel meerjaren-doelstellingen en 
doelstellingen voor het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 zijn geformuleerd. In deze matrix is ook 
aangegeven wat per doelstelling het beoogde resultaat moet zijn. In een apart overzicht is aangegeven 
welke financiële en/of personele investeringen nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.  
 
In het jaar 2017 is voor het eerst gewerkt met het vastgestelde schoolplan. In de kwaliteitsrapportage 2017 
en in de evaluatie van het schoolplan over het schooljaar 2016-2017 is uitvoerig gerapporteerd over de 
voortgang.  
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2.5  Kwaliteit onderwijs 
 
In 2017 is voor de tweede keer een uitgebreide kwaliteitsrapportage opgesteld. In dit jaarverslag beperken 
we ons tot de indicatoren die de inspectie hanteert, de slagingspercentages en de rendementscijfers van de 
onderbouw en bovenbouw. 
 
Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool 

In onderstaande tabel is tot en met schooljaar 2017-2018 te lezen wat de score is op College de 

Heemlanden. 

 

schooljaar  percentage 

2015-2016  17,54 

2016-2017  16,85 

2017-2018  14,92 

 

De percentages zijn alle ruimschoots boven de norm van 4,75%. Er is echter wel een dalende trend die niet 

onrustbarend is maar wel in het oog gehouden moet worden. 

 
Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid) 

Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar 
leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. In onderstaande tabel staan de percentages van de afgelopen 
drie schooljaren en het gewogen gemiddelde ervan. 
 

Schooljaar Percentage Norm 

2014-2015 96,89   

2015-2016 98,05   

2016-2017 97,04   

Gewogen gemiddelde 97,33 95,44 

 

Het is duidelijk dat ieder schooljaar en daarmee ook het gewogen gemiddelde dat als inspectie indicator 

geldt ruim boven de norm valt. 

 
Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling 
We bepalen bij deze indicator voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het 

volgend schooljaar succesvol is of niet. Onderdeel van deze indicator is de hoeveelheid zittenblijvers in de 

bovenbouw, de hoeveelheid leerlingen die opstromen naar een hoger onderwijsniveau en het 

slagingspercentage.  

  
Havo 

 
Atheneum 

 

Schooljaar Percentage Norm Percentage Norm 

2014-2015 86,97   90,88   

2015-2016 83,00   89,55   

2016-2017 84,16   93,63   

Gewogen gemiddelde 84,65 79,64 91,36 81,88 

 

Ook hier is het helder dat zowel per leerjaar als per afdeling de school ruimschoots voldoet aan de door de 

inspectie gestelde norm. 

Slagingspercentage per afdeling over de afgelopen twee jaar 
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In onderstaande tabel treft u de slagingspercentages op College de Heemlanden (CdH) over de afgelopen 
drie jaar afgezet tegen het landelijk gemiddelde (LG).  
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 CdH LG CdH LG CdH LG 

Havo 88,4 87,4 89,3 88,6 83,8 87,3 

Atheneum 91,9 92,3 94,0 91,2 93,7 91,1 

 
Bij atheneum zet de stijgende trend voort, bij havo vallen de resultaten tegen. Met het voortdurend 
monitoren van resultaten van leerlingen en het tijdig bijsturen door mentoren en afdelingsleiders wil de 
school de resultaten voor atheneum vasthouden en die voor havo verbeteren. 
 
Gemiddelde examencijfer 
In onderstaande tabel staan de gemiddelde examencijfers voor de afgelopen drie jaren. Het is duidelijk dat 
College de Heemlanden zowel voor havo als voor atheneum structureel boven de norm scoort. 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 norm 

Havo 6,4 6,5 6,22 6,27 

Atheneum 6,8 6,8 6,56 6,30 

 
Het is duidelijk dat College de Heemlanden zowel voor havo als voor atheneum structureel boven de norm 

scoort. Hoewel we bij het havo in 2016-2017 onder de norm uitkomen, het driejaars gemiddelde is er nog 

wel boven. 

 

Verschil SE-CSE 
In onderstaande tabel is te lezen wat het gemiddelde verschil is tussen het schoolexamen (SE) en het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). De verschillen zijn minimaal, er zijn wel vakken waar het verschil 
groter is, met die vak wordt het gesprek gevoerd hoe het verschil verkleind kan worden.  
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

SE-CSE 

Havo -0,3 -0,3 +0,12 

Atheneum -0,1 0,1 +013 
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2.6 Personeel 
 
 
2.6.1      Kerncijfers 

In deze paragraaf is op beknopte wijze een aantal kerncijfers op het gebied van personeel weergegeven. 

Aantal medewerkers in fte (peildatum 1 oktober 2017) 

Het aantal fte’s OP is op 1 oktober 2017 iets lager dan in 2016, dit sluit aan bij de lichte daling van he 

leerlingenaantal. Er is nauwelijks sprake van mismatch tussen gevraagde lessen en de aanwezige combinatie 

bevoegdheid-vak. De aanwezige flexibiliteit in contracten was voldoende om de formatie weer goed te laten 

aansluiten op de vraag. Om in de toekomst mismatch te voorkomen moet er steeds meer worden ingezet op 

flexibele arbeidsrelaties.  

De omvang van de formatie OOP ten opzichte van het OP is in 2017 iets gestegen ten opzichte van 2016.   
 

 
 
Leeftijdsopbouw personeel 
 
Opvallend is het grote aantal medewerkers in de leeftijd 41 tot 54 en 55 tot 67 jaar. De mobiliteit onder de 
oudere medewerkers is gering. In de komende jaren zijn er weinig docenten die met pensioen gaan. De 
instroom van jonge docenten zal beperkt blijven en dus een steeds kleiner deel uitmaken van de formatie. 
Bovendien krijgt een jonge docent over het algemeen een flexibel contract aangeboden.  
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Aantal medewerkers TOTAAL benoemingsomvang fte 

Het merendeel van de medewerkers heeft een (bijna) fulltime contract en 80% van de medewerkers is 
minimaal 6 dagdelen per week aanwezig op school. De afgelopen jaren is het aantal “grote” contracten 
toegenomen. Dat is prettig voor de organisatie en de continuïteit van het onderwijs.  
 

 

 
Medewerkers met een vast of tijdelijk contract 
 
In schooljaar 2017/2018 is de flexibele schil iets gekrompen om het teruglopende aantal leerlingen op te 
vangen. In de nieuwe formatie is het zaak om een voldoende grote flexibele schil te behouden om 
fluctuaties in het leerlingenaantal te kunnen opvangen. 
 

Formatie 1 oktober 2017 1 oktober 2016 

fte’s vast fte’s 
tijdelijk 

% 
tijdelijk 

fte’s 
vast 

fte’s 
tijdelijk 

% 
tijdelijk 

OP 73,1 11,7 14 % 71,1 16,2 19 % 

OOP 27,6 2,6 9 % 25,3 2,8 10 % 

Directie 6 0 0 % 6 0 0 % 

 
 
Verdeling van medewerkers naar geslacht (in aantal medewerkers) 
 
Nog steeds werken er meer vrouwen dan mannen bij College de Heemlanden. Wel wordt het verschil de 
afgelopen jaren kleiner.  
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2.6.2      Ontwikkelingen 
 
Aannamebeleid en benoemingsbeleid 
 
Voor het schooljaar 2016-2017 was de afspraak gemaakt om formatie voor docenten met 4 fte uit te 
breiden. Deze uitbreiding is gerealiseerd en heeft er toe geleid dat docenten iets meer ruimte in hun 
jaartaak hadden. Dit kwam de flexibiliteit van docenten ten goede: er is meer ruimte om extra taken op te 
pakken.  Het doel van de uitbreiding was om de werkdruk te verminderen. Het is nog te vroeg om te zeggen 
of dat doel is gehaald.  
 
Functiemix 
 
Bij de aanname van nieuwe medewerkers is vooral geworven voor docenten in LB. Dat leidt er nu toe dat er 
in de functiemix ruimte blijft voor de zittende medewerkers om een functie in LC of LD te verwerven. 
Voor het schooljaar 2018-2019 moet opnieuw worden bekeken wat de doelstellingen zijn. Meer dan in 
afgelopen jaren zal er sprake zijn van een strategische personeelsplanning, waarbij ook het behoud en 
eventueel de uitbreiding van de flexibele schil meegenomen wordt. 
 

  Aantal FTE    

  LB LC LD Fte totaal 

Formatie 2017 26,1 30,5 29,8 86,4 

Maatwerkafspraken 2017 20,7 31,1 34,6 86,4 

 2020 17,3 38 31,1 86,4 

 
De functiemix op 1 oktober 2017 laat zien dat er vooral ruimte is voor meer docenten LC. Het aantal 
docenten LD ligt bijna op de afspraken die zijn gemaakt voor 2020. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 
ruimte tussen de maatwerkafspraken en bestaande formatie ingevuld. Daarbij wordt al uitgegaan van de 
normen van 2020.  
 
Stagiaires 
 
Op 1 oktober 2017 liepen er  18 stagiaires mee in het onderwijs. Ook de stagiaires worden begeleid door de 
schoolopleiders. 
Percentage onbevoegd personeel 
 

Op 1 oktober 2017 waren er 117 docenten in dienst. Daarvan hadden 110 docenten een 
onderwijsbevoegdheid. De 7 docenten die onbevoegd voor de klas stonden zijn allemaal in opleiding tot 1e 
of 2e graads-docent. Zij worden begeleid door de schoolopleiders. Het merendeel van de docenten die 
onbevoegd voor de klas staan geven een tekortvak of nemen lessen over ter vervanging van ziekte.  
 
Professionalisering 
 
Startende docenten en docenten die nieuw zijn bij CDH worden begeleid door een team docentbegeleiders. 
Bij de startende docenten gaat het om een traject van twee jaar. Vanaf het schooljaar 2016-2017 is dit 
traject verlengd naar 3 jaar. Bij nieuwe docenten wordt gekeken naar de individuele behoefte aan 
ondersteuning. Het professionaliseringsbeleid is in 2017 uitgebreid naar alle medewerkers en het 
professionaliseringsaanbod sluit aan bij de koers van de organisatie. 
Zeven docenten ontvingen bij aanvang van het schooljaar 2017/2018 een lerarenbeurs.  
Taakbeleid 
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Er zijn in 2017 geen structurele wijzigingen in het taakbeleid aangebracht. In 2018 wordt het huidige 
taakbeleid herzien en opnieuw gekeken of taken minder specifiek beschreven kunnen worden om zo meer 
ruimte te geven aan eigen invulling van taken door docenten of teams van docenten. 
 
Ziekteverzuim 
 
In 2016 was het ziekteverzuim lager dan de benchmark VO. In 2017 is het verzuim afgenomen ten opzichte 
van 2016. Vooral in het OOP is dit het geval. De benchmark VO 2017 is nog niet beschikbaar. 
 

Verzuim OP Verzuimpercentage Meldingsfrequentie  

2017 4,2 % 1,4 

2016 4,6 % 1,5 

Benchmark VO 2016 5,1 % 1,8 

 
 

Verzuim OOP + directie Verzuimpercentage Meldingsfrequentie 

2017 3,3 % 0,9 

2016 4,5 % 0,9 

Benchmark VO 2016 5,4 % 1,3 

 
 

 Kort verzuim (1 
t/m 7 dagen) 

Middellang (8 
t/m 42 dagen) 

Lang (43 dagen of 
langer) 

Totaal 

2017 1,09 % 0,82 % 2,00 % 3,92 % 

2016 1,13 % 0,74 % 2,69 % 4,57 % 

 
De afname van het verzuim is vooral te danken aan de afname van het lange verzuim, nadat dit in 2016 juist 
erg was toegenomen. In 2017 is overgegaan naar een andere arbodienst. De afspraken met deze arbodienst 
voorzien ook in verzuimtrainingen en coaching voor leidinggevenden. De ontwikkeling is erop gericht om op 
termijn geheel zelf de regie te voeren op de verzuimbeheersing.  
 
 
2.7 Medezeggenschap 
 
College de Heemlanden (tekst: Jan-Willem Hueting, secretaris) 

 
Samenstelling MR 
 
In 2017 bestond de MR uit 12 leden: 

- Een personeelsgeleding van 6 leden 
- Een oudergeleding van 3 leden 
- Een leerlinggeleding van 3 leden 

 
In de personeelsgeleding ontstonden in 2017 twee vacatures. Aftredend waren de leden Elsje van der Maar 
(herkiesbaar) en André Stolk (niet-herkiesbaar). Na aankondiging van de vacatures hadden vier kandidaten 
uit het onderwijzend personeel (OP) en twee kandidaten uit het onderwijsondersteunend personeel (OOP) 
zich beschikbaar gesteld, te weten Kim Andriessen (OP), Han Beyer (OP), Ibtissem Garam (OP), Gaby 
Hageraats (OOP), Elsje van der Maar (OP) en Ton Tummers (OOP). Van deze zes kandidaten behaalden Han 
Beyer en Ton Tummers de meeste stemmen. De verkiezingen werden in mei 2017 via een schriftelijk 
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stemming gehouden. Het proces-verbaal van de verkiezingen is opgesteld door een kiescommissie en 
opvraagbaar bij de secretaris. 
 
Binnen de oudergeleding ontstond één vacatures door het vertrek van Hester Geerlings. In juni 2017 werden 
verkiezingen georganiseerd. Twee ouders hadden zich kandidaat gesteld: Petra Boot en Henk Keesenberg. 
De verkiezingen werden digitaal georganiseerd (via Survey Monkey). Henk Keesenberg behaalde de meeste 
stemmen. Het proces-verbaal van de verkiezingen is gecontroleerd door de oudergeleding en opvraagbaar 
bij de secretaris. 
 
Door het slagen van Tommy Somer en het terugtreden van Marit Terpstra ontstonden in de leerlinggeleding 
twee vacatures. Deze vacatures zijn ingevuld door Dawoud El Azzati en Ruben de Visser (tot aan zijn 
examenperiode, mei 2018).  
 
Met deze wijzigingen was de samenstelling van de MR in schooljaar 2017-2018 als volgt: 
 
 

Naam Geleding Termijn Einde termijn 

    

Han Beyer PMR 1e Juli 2020 

Jeltsje Hettinga PMR 2e Juli 2019 

Jan-Willem Hueting (secr) PMR 1e Juli 2018 

Co de Klein PMR 1e Juli 2019 

Elsje van der Maar (vz) PMR 2e Juli 2020 

Ton Tummers PMR 1e Juli 2020 

Henk Keesenberg OMR 1e Juli 2020 

Marieke Noordam OMR 1e Juli 2019 

Job Stigter OMR 1e Juli 2019 

Daoud El Azzati LMR 1e Juli 2020 

Sten Kuijer LMR 1e Juli 2019 

Ruben Visser (tijdelijke invulling) LMR 1e Juli 2018 

 
 
Prioritering MR 
 
De MR is op de hoogte van de wettelijke taak die medezeggenschap met zich meebrengt. In 2017 is het MR-
reglement op onderdelen aangepast vanwege wijzigingen in de WMS. Naast deze wettelijke taak hebben we 
als MR de volgende drie kernpunten vastgesteld: kwaliteit, communicatie en identiteit.  
 
Wijze van vergaderen en overleg met de bestuurder 
 
De MR kwam gemiddeld eens per maand samen. Een deel van iedere vergadering vond plaats in 
aanwezigheid van de rector-bestuurder. Daarnaast hadden de geledingen afzonderlijk overleg (de PMR 
vergaderde in 2017 eenmaal per week). Naast deze vergaderingen was er wekelijks overleg tussen rector-
bestuurder en voorzitter met andere (p)MR leden. Van de MR-vergaderingen zijn notulen gemaakt en deze 
zijn samen met de stukken geplaatst op de ELO Magister, zodat personeel op de hoogte kan blijven. De MR 
beschikt tevens over een Dropbox waar de notulen voor ouders en leerlingen geplaatst worden. De Dropbox 
is toegankelijk via de website. 
 
Besluitvorming (instemmings- en adviesrecht) 
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Voor de besluitvorming bij alle stukken verwijzen wij op deze plaats naar de notulen. Naast de reguliere 
stukken is er in de MR gesproken over de volgende trajecten: 

- Het onderzoek naar andere lestijden, waarbij uiteindelijk is gekozen voor voortzetting van de 
bestaande tijden (na raadpleging van het personeel). 

- De invulling en organisatie van een Lenteschool. 
- Nieuwe initiatieven zoals het starten van een trajectklas, de invoering van een keuzevak, BYOD en 

versneld VWO. 
- Wijzigingen van de lessentabel   
- De continuering van het taakbeleid met één jaar (na instemming personeel). 
- Het intentiebesluit voor een bestuurlijke overdracht van College de Heemlanden en Houtens. Eind 

2017 was dit traject nog niet afgerond.  
 
 
Contact met de achterban 
 
De MR hecht sterk aan contact met de achterban. De personeelsgeleding communiceert met enige 
regelmaat via de Inheems en stelt agenda, stukken en notulen ter beschikking aan het personeel. De 
oudergeleding gebruikt de Heemmail om de ouders op de hoogte te houden van de activiteiten van de MR. 
De leerlinggeleding communiceert vooral via de kanalen van de Leerlingenraad. Vergaderingen zijn in 
principe openbaar en zowel ouders als personeelsleden kunnen zich via de secretaris aanmelden om een 
vergadering bij te wonen.  
 
Contact met de OPR en RvT 
 
Eenmaal per jaar overlegt de MR met een vertegenwoordiging van de OPR, waarbij gekeken wordt hoe we 
elkaars werk kunnen versterken. Tweemaal per jaar overlegt de MR met (een delegatie van) de RvT. Daarbij 
worden zaken besproken als de kwaliteit van ons onderwijs, ontwikkelingen vanuit het schoolplan en het 
overleg tussen MR en rector-bestuurder. 
 
2.8 Horizontale dialoog 
 
We hechten een groot belang aan goede contacten met de omgeving en willen in gesprek blijven met en ons 
verantwoorden aan onze belanghebbenden. In de lijn met de Code Goed Onderwijsbestuur onderscheiden 
we drie typen stakeholders voor de horizontale dialoog: 

- prioritaire stakeholders: dit zijn leerlingen en ouders. Zij hebben het grootste belang bij de 
dienstverlening van de school. De dialoog met leerlingen en ouders gaat middels 
klassenvertegenwoordigers, leerlingenraad, ouderklankbordgroepen en de medezeggenschapsraad.  

- Interne stakeholders: docenten en onderwijs ondersteunend personeel. De dialoog met deze 
groepen gaat vooral voor intern (werk-) overleg. In 2017 is steeds het uitgangspunt geweest om 
medewerkers te betrekken bij onderwerpen die hen direct aangaan. 

- Externe stakeholders: alle overige groepen of personen uit de omgeving die een belang hebben bij 
de dienstverlening en doelbereiking van de school. In 2017 is de Houtense OndernemersDag op de 
school georganiseerd, waarmee vooral de contacten met het lokale bedrijfsleven zijn geïntensiveerd. 
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2.9 Klachten en integriteit 
 
 
In 2016 is een nieuwe klachtenregeling vastgesteld, waarbij er voor is gekozen niet langer te werken met een 
interne klachtencommissie. Ingediende klachten worden binnen de school afgehandeld en klagers hebben 
de mogelijkheid hun klacht neer te leggen bij de landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 
In 2017 is één klacht ingediend bij de externe Geschillencommissie. Deze klacht is door de commissie 
ongegrond verklaard. Bij het bestuur zijn drie klachten ingediend en naar tevredenheid van de klagers 
afgehandeld. Bij de externe vertrouwenspersonen zijn geen klachten ingediend. De interne 
vertrouwenspersonen hebben in het schooljaar 2016-2017 tien klachten ontvangen (zie onderstaande tabel: 
jaarrapportage vertrouwenspersonen 2009-2017). 
 
 

Schooljaar aantal klachten 2009 - 
2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
– 

2016 

2016 
- 

2017 

Soort klachten         

Pesterijen 1 2  2 2  1 2 

Ongewenste intimiteiten fysiek 1     1   

Ongewenste intimiteiten verbaal 1    1    

Ongewenste intimiteiten non-
verbaal 

    1    

Seksueel misbruik schoolgerelateerd 
(ontucht/aanranding/verkrachting) 

        

Internetintimidatie (ook sexting)    1   2 2 

Intimidatie via mobiele telefoon    1 2    

Agressie/geweld        1 

Discriminatie   1   1  3 

Overig  3 1  5 5 4 2 

 
 
In 2017 is een gedragscode voor medewerkers van de school vastgesteld. Alle zittende medewerkers is deze 
gedragscode ter ondertekening voorgelegd. Twee medewerkers hebben geweigerd deze code te 
ondertekenen. Met hen is over deze weigering gesproken en ook voor hen is deze gedragscode van 
toepassing. Voor alle nieuwe medewerkers is het ondertekenen van de gedragscode een voorwaarde voor 
benoeming.  
 
 

2.10 Huisvesting 
 
In 2017 hebben een beperkt aantal aanpassingen plaatsgevonden aan het gebouw van College de 
Heemlanden: diverse schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd, de zonnewering in de aula is vernieuwd, in 
één derde  van de ruimtes is LED-verlichting aangebracht, de brandmeldinstallatie is vernieuwd en de 
vloerbedekking op het Leerplein is vervangen. 
 
College de Heemlanden is ook in 2017 in gesprek geweest met de gemeente over het ruimtetekort en is de 
afspraak gemaakt dat de school ongeveer 200 M2 beschikbaar krijgt op de vide in de bibliotheek. In 
samenwerking met andere partijen die met de bibliotheek samenwerking in het ‘Huis van Houten’ wordt de 
vide ingericht als ruimte voor zelfstudie voor leerlingen. In deze ruimte is eveneens de schoolbibliotheek 
gehuisvest.  
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2.11 Bedrijfsvoering 
 
ICT  
 
In 2017 is ons netwerk zeer betrouwbaar gebleken. De pilot  Bring Your Own Device(BYOD) is in 2017 verder 
uitgebreid en voortdurend is gecheckt of het netwerk ook bij een verdere toename van het gebruik stabiel 
blijft . Tevens is de firewall is vervangen om in de toekomst veilig ICT gebruik te kunnen garanderen. 
Hiermee is nu voldoende vertrouwen voor een uiteindelijke schoolbreed gebruik van BYOD. 
 
Planning en control 
 
In 2017 is de planning en control cyclus effectief gebleken. De kwartaalrapportages zijn tijdig aan zowel het 
MT, de MR en de RvT verstrekt. De implementatie van de financiële en HRM dashboards van TIG is in 2017 
binnen het stafbureau volledig doorgevoerd. De volgende stap is het aanbieden van realtime informatie aan 
het management. 
 
Er is in 2017 een start gemaakt met de implementatie van risicomanagement. Hiervoor is in 2017  met het 
MT, MR en de RvT een eerste inschatting van mogelijke risico’s gedaan. Op basis van deze inventarisatie zal 
in 2018 een plan van aanpak worden opgesteld. 
 
Treasury 
 
Bij het uitzetten en aantrekken van middelen wordt een voorzichtig beleid gevoerd.  
Randvoorwaarden en richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in het treasurystatuut. Zo worden middelen 
bijvoorbeeld uitsluitend uitgezet bij financiële instellingen met een kredietwaardigheid van minimaal een A-
rating die zijn gevestigd in de eurozone of bij de centrale dan wel decentrale overheid. 
  
Beleggen en belenen 
 
Het treasurystatuut voldoet aan de "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 "van de Minister van 
OC&W van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het 
uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten.  
 
Europese aanbestedingen 
 
In 2017 is de schoonmaak Europees aanbesteed. Hierin hebben we ons laten begeleiden door Intexso. Na 
een uitgebreide selectie is  gekozen voor het schoonmaakbedrijf 'Het Sticht' en voor een contract van 3 jaar 
met 5 optiejaren. 
 
 
Aansluiting bij Do!Challenge Houten 
College de Heemlanden heeft zich samen met andere Houtense ondernemingen en instellingen aangesloten 
bij het project Do!Challenge. Hoofddoel van het project is het onderling stimuleren van het 
‘duurzaamheidsdenken’ door samenwerking en het inzichtelijk maken van maatregelen en resultaten.  
  



31 
 

Verslag bestuur – B 
 
Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht 
Onderwijs Houten 

 

 
2.1 Bestuur 
 
Op 19 december 2017 is het bevoegd gezag van Houtens overgegaan naar de Stichting Open Oecumenische 
School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten. Deze stichting vormt een personele unie met het 
bestuur van de Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten (het bevoegd gezag 
van College De Heemlanden). Tot 19 december werd het bevoegd gezag gevormd door de Stichting 
Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten-Nieuwegein. Het bestuur van deze stichting bestond uit de 
bestuurders van het Anna van Rijn College en College de Heemlanden.  
 
 
2.2 Code Goed Bestuur 
 
Voor de stichting is de Code Goed Bestuur VO van toepassing. In het kader van transparantie hechten het 
bestuur en de RvT eraan om niet alleen vast te stellen dat we voldoen aan de Code, maar ook om dat voor 
een ieder inzichtelijk te maken. Daarom zijn alle vereiste openbare stukken en de vastgestelde reglementen 
op de website van de school te vinden.  
 
 
2.3 Leerlingenaantallen, prognoses en marktaandeel 
 
Op de teldatum van 1 oktober 2017 telde de school 658 leerlingen voor het cursusjaar 17-18. De prognose 
van DUO geeft als voorspelling tot 2021 dat het aantal leerlingen nagenoeg gelijk blijft:  
2018: 658  
2019: 658  
2020: 656  
2021: 651  
2022: 643  
2023: 633  
2024: 617  
 
Gezien de instroom in het eerste leerjaar van 136 leerlingen voor het schooljaar 2017-2018  is het van belang 
de feitelijke ontwikkeling van de leerlingenaantallen kritisch te volgen.  
 
2.4 Schoolplan 2016-2020 
 
In het schooljaar 2015-2016 is een nieuw schoolplan opgesteld, waar de kernwaarden en onderwijsvisie en 
het meerjarenbeleid voor de periode 2016-2020 beschreven worden. In oktober 2017 zijn voor het 
schooljaar 2017-2018 enkele prioriteiten aangebracht. Een belangrijk speerpunt voor het komende jaar is 
het op orde brengen van de onderwijskwaliteit voor de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. 
Inmiddels is een kwaliteitsrapportage opgesteld en daarmee is een duidelijk zicht gekomen op de gebieden 
waar verbetering op korte termijn noodzakelijk is. Voor beide leerwegen is  een verbeterplan opgesteld en 
wordt extra ingezet op de onderwijskwaliteit. 
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Naast het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bijstellen van het kwaliteitszorgsysteem zijn de 

overige speerpunten/ambities: 

 

▪ Het aanbieden van een beroepsgericht vak in de onderbouw 

▪ Het opzetten van de gemengde leerweg als extra leerweg tussen kaderberoepsgerichte en theoretische 

leerweg 

▪ Aanbieden van een kunstvak als examenvak 

▪ Opzetten nieuw taal- en rekenbeleid 

▪ Handelingsgericht werken en effectieve groepsbespreking 

▪ Borging en verdieping van het gebruik van digitale leermiddelen en ICT 

▪ Veilig en verantwoord gebruik sociale media 

▪ Het realiseren van effectiviteit en efficiëntie binnen de structuur van Houtens  

▪ 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 

▪ Internationaal karakter: de invulling van het internationale karakter van de school borgen door excursies 

in Europa en uitwisseling met leeftijdgenoten te realiseren en verder te ontwikkelen 

▪ Loopbaanoriëntatie op studie en beroep: integreren in het curriculum van zowel onder- als bovenbouw 

waarbij elk personeelslid een pedagogisch en didactisch klimaat realiseert dat bijdraagt aan de inhoud 

van LOB 

 
 
2.5  Kwaliteit onderwijs 
 
In 2017 is voor de eerste keer een uitgebreide kwaliteitsrapportage opgesteld. In dit jaarverslag beperken 
we ons tot de indicatoren die de inspectie hanteert, de slagingspercentages en de rendementscijfers van de 
onderbouw en bovenbouw. 
 
Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool 

In onderstaande tabel is tot en met schooljaar 2017-2018 te lezen wat de score is op Houtens. 

 

schooljaar  percentage 

2015-2016  -6,86 

2016-2017  11,59 

2017-2018  17,73 

 

De percentages zijn alle ruimschoots boven de norm van -10,05%. Er is zelfs een bijzonder positieve trend te 

constateren, waarbij je de vraag kunt stellen of er een relatie is tussen de relatief hoge opstroom en de 

mindere uiteindelijke resultaten. 
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Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid) 

Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar 
leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. In onderstaande tabel staan de percentages van de afgelopen 
drie schooljaren en het gewogen gemiddelde ervan. 
 

Schooljaar Percentage Norm 

2014-2015 96,09   

2015-2016 97,22   

2016-2017 95,64   

Gewogen gemiddelde 96,31 95,31 

 

Het is duidelijk dat ieder schooljaar en daarmee ook het gewogen gemiddelde dat als inspectie indicator 

geldt ruim boven de norm valt. Een trend valt op basis van deze gegevens niet aan te geven. 

 
 
 
Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling 
We bepalen bij deze indicator voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het 

volgend schooljaar succesvol is of niet. Onderdeel van deze indicator is de hoeveelheid zittenblijvers in de 

bovenbouw, de hoeveelheid leerlingen die opstromen naar een hoger onderwijsniveau en het 

slagingspercentage.  

  
vmbo-b 

 
vmbo-k 

 
vmbo-t  

Schooljaar % Norm % Norm % Norm 

2014-2015 86   84   87  

2015-2016 93   88   88  

2016-2017 79   82   88  

Gewogen gemiddelde 86,67 86,64 84,34 85,96 88,02 86,47 

 

Het is duidelijk dat vmbo-b op de norm zit maar dat er een grote spreiding is over de jaren. 

Bij vmbo-k wordt de norm over drie jaar niet gehaald, met name door de uitschieter in 2016-2017. 

Bij vmbo-t is de score zeer constant en zit ook ruim boven de norm. 

 
Slagingspercentage per afdeling over de afgelopen twee jaar 
In onderstaande tabel treft u de slagingspercentages op College de Heemlanden (CdH) over de afgelopen 
twee jaar afgezet tegen het landelijk gemiddelde (LG).  
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Houtens LG 

Vmbo-b 100 100 100 98,1 

Vmbo-k 98 93 93,1 96,1 

Vmbo-t 84 87 86,7 93,3 

 
Zorgwekkend zijn de percentages bij vmbo-k en vmbo-t, ruim onder het landelijk gemiddelde. 
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Gemiddelde examencijfer 
In onderstaande tabel staan de gemiddelde examencijfers voor de afgelopen drie jaren.  
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 norm 

Vmbo-b 6,16 6,37 6,54 6,34 

Vmbo-k 6,01 6,22 6,23 6,16 

Vmbo-t 6,02 5,98 6,11 6,18 

 
Waar vmbo-b boven het gemiddelde en vmbo-k ongeveer op het gemiddeld scoort, ligt de score van vmbo-t 

daar structureel onder. 

 

Verschil SE-CSE 
In onderstaande tabel is te lezen wat het gemiddelde verschil is tussen het schoolexamen (SE) en het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). De verschillen zijn minimaal, er zijn wel vakken waar het verschil 
groter is, met die vakken wordt het gesprek gevoerd hoe het verschil verkleind kan worden.  
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 norm 

Vmbo-b -0,1 -0,2 -0,23 -0,4 

Vmbo-k 0,2 0,0 -0,04 0,1 

Vmbo-t 0,4 0,3 0,31 0,1 

 

 
2.6 Personeel 
 

Kerncijfers 

In deze paragraaf is op beknopte wijze een aantal kerncijfers op het gebied van personeel op het Houtens 

weergegeven. 

 

Aantal medewerkers in fte (peildatum 1 oktober 2017) 

Het aantal fte OP is iets gestegen, terwijl het OOP en directie (nagenoeg) gelijk bleef.  
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Leeftijdsopbouw personeel (1 oktober 2017) 

Er is sprake van een redelijk evenwichtige leeftijdsopbouw op het Houtens. In 2018 gaan er meerdere 

medewerkers met (vervroegd) pensioen, waardoor instroom van jongere docenten ook weer mogelijk is. 

 

Aantal medewerkers TOTAAL benoemingsomvang fte 

Het merendeel van de medewerkers heeft een (bijna) fulltime contract en bijna 90% van de medewerkers is 

minimaal 6 dagdelen per week aanwezig op school. Een ruim aantal “grote” contracten is prettig voor de 

organisatie en de continuïteit van het onderwijs.  
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Medewerkers met een vast of tijdelijk contract 

In schooljaar 2017/2018 is de flexibele schil iets toegenomen in het OP ten opzichte van 2016/2017. In het 

OOP is de flexibele schil juist afgenomen. In de nieuwe formatie is het zaak om een voldoende grote flexibele 

schil te behouden om fluctuaties in het leerlingenaantal te kunnen opvangen. 

Formatie 

1-okt-17 1-dec-16 

fte’s vast 
fte’s % fte’s fte’s % 

tijdelijk tijdelijk vast tijdelijk tijdelijk 

OP 37,71 9,1 19% 39,58 7,05 15% 

OOP 9,29 1,1 11% 7,89 2,64 25% 

Directie 2,65 0 0% 1,7 0,95 36% 

 

Verdeling van medewerkers naar geslacht 

Er werken meer vrouwen dan mannen bij het Houtens. Op 1 oktober 2016 waren er 30 mannen en 45 

vrouwen in dienst.  

Ontwikkelingen 

Functiemix 

In 2017 is het aantal LC docenten iets gedaald terwijl het aantal fte OP licht steeg. Het streven is om 50% van 

het OP te benoemen in een LC functie. 

 Aantal FTE   

 LB LC Fte totaal 

2017 30,4 15,7 46,1 

2016 29,3 16,5 45,8 

 

Stagiaires 

Op 1 oktober liepen er 5 studenten stage op het Houtens. 

Percentage onbevoegd personeel 

Er zijn 59 onderwijzende medewerkers in dienst op het Houtens. Daarvan zijn er 48 bevoegd en 11 

onbevoegd. Bijna alle onbevoegd docenten zijn nog in opleiding, of hebben een vergelijkbaar diploma wat 

officieel geen bevoegdheid is.  
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Ziekteverzuim 

2016 kende een gemiddeld verzuimpercentage van 7,79%. In 2017 is dit gestegen naar 9,37%. Het 

gemiddelde verzuim in Nederland in het voortgezet onderwijs in 2016 was 5,1% voor OP en 5,4% voor het 

OOP.  

De toename van het langdurig verzuim is vooral de oorzaak van het hoge verzuimpercentage. In 2018 wordt 

overgegaan naar een andere arbodienst. Daarnaast wordt het verzuim gedetailleerd in kaart gebracht en 

wordt er een plan gemaakt hoe het langdurig verzuim verlaagd kan worden.  

 Kort verzuim (1 
t/m 7 dagen) 

Middellang (8 
t/m 42 dagen) 

Lang (43 dagen of 
langer) 

Totaal 

2017 1,03 % 1,10 % 7,24 %  9,37 % 

2016 1,23 % 0,57 % 5,99 %  7,79 % 

 
2.7 Medezeggenschap 
 
Houtens (tekst: Louis Dalenberg, lid MR) 
 
Samenstelling MR 
In 2017 bestond de MR uit 7 leden: 

- Een personeelsgeleding van 3 leden 
- Een oudergeleding van 2 leden 
- Een leerlinggeleding van 2 leden 

 
In 2017 waren namens het personeel vertegenwoordigd in de mr: Hilleke Steenveld, Chris Sloezarwij 
(secretaris) en Louis Dalenberg. Het rooster van aftreden bleek nog niet geregeld en zal uitgewerkt worden 
in het huishoudelijk reglement in het schooljaar 2017-2018 
Binnen de oudergeleding ontstond één vacatures door het vertrek van voorzitter Jan-Pieter van Waasbergen 
omdat zijn zoon geslaagd was. Albert Piet Stuitje heeft het voorzitterschap mr op zich genomen. Na het 
plaatsen van een vacature heeft er één ouder gereageerd: Romy van den Berg. 
Afgelopen twee jaar zijn er twee leerlingen in de mr: Danielle Budding en Shannen Draaijer. Zij zijn 
derdejaarsleerlingen en komend schooljaar zal blijken of zij ook tijdens hun examenjaar nog lid blijven.  
 
Prioritering MR 
Zoals de mr de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd is het afgelopen jaar ook verlopen. In gezamenlijk 
overleg zijn niet alleen de wettelijke zaken ter sprake gekomen, maar zijn de leden van de mr altijd vanaf het 
begin betrokken geweest bij de nieuwste ontwikkelingen in de school. 
 
Wijze van vergaderen en overleg met de bestuurder 
De MR is een zestal keer bijeen geweest, waarbij er een keer een overleg is geweest met de leden van de 
RvT. Directe gesprekspartner was de directeur. De secretaris was dit schooljaar niet in staat de 
vergaderingen bij te wonen. In het schooljaar 2017-2018 kan hij zijn taken weer uitvoeren. 
 
Besluitvorming (instemmings- en adviesrecht) 
Voor de besluitvorming bij alle stukken verwijzen wij op deze plaats naar de notulen. Naast de reguliere 
stukken is er in de MR gesproken over de volgende trajecten: 

- De schoolrekening. Alle uitgaven moeten verantwoord kunnen worden naar de ouders. En telkens is 
het een uitdaging om de passende bedragen in rekening te brengen. Tekorten kunnen immers niet 
gedragen worden door de school. 
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- Toelichting op het RPO Utrecht ZO, w.o. het aanbieden van het profiel Dienstverlening&Producten: 
dit wordt misschien ook aangeboden door het Wellant, de ontwikkeling van Gemengde Leerweg: 
Economie&Ondernemen. 

- De vrije dagen regeling. 
- Bestuurlijke zaken: de lening bij Anna van Rijn College en de Heemlanden, en wanneer de gemeente 

de lening overneemt zal er ook een bestuurlijke aanpassing moeten plaatsvinden. Dit is een 
onderhandelingstraject met een lokale bank en met de gemeente dat al jaren loopt. Eind 2017 zal dit 
zijn beslag krijgen. Ook zal er een overstap gemaakt gaan worden naar Stichting de Heemlanden. 
Waarbij Houtens als zelfstandige school, met eigen Brin-nummer, onder deze stichting zal vallen. 

- Analyse school- en examenresultaten zijn besproken. Ook stappen die gezet moeten worden zijn 
besproken. 

- Het schoolplan: naast schoolresultaten zal er ook extra aandacht zijn voor scholing van docenten op 
het gebied van LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). 

- Tegenvallende cijfers van de begroting 2017-2018. Mogelijke oplossingen om de cijfers weer positief 
te krijgen zijn: bezuinigen op personeelsformatie, efficiënter inzetten van formatie, terugdringen van 
kosten op gebied van huisvesting en de kosten in het algemeen. 

 
 
Contact met de achterban 
Afgelopen jaar is er niet veel contact geweest met de achterban: zaken m.b.t. de financiële positie van de 
school zijn door de directie gecommuniceerd met ouders en personeel. Er was geen aanleiding om de 
lopende zaken apart onder de aandacht te brengen. Communicatie via school en nieuwsbrieven vanuit de 
schoolleiding was afdoende. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat Houtens goed scoort op 
communicatie. 
 
Contact met de RvT en directeur-bestuurder 
Afgelopen jaar is met name de financiële positie en de op handen zijnde bestuurswisseling is besproken. Na 
ziekmelding door de directeur van Houtens is overleg geweest met de directeur-bestuurder over de situatie 
die hierdoor is ontstaan. De mr heeft haar zorgen geuit over de voortgang van de dagelijkse gang van zaken.  
 
 
Aandachtpunten voor 2017-2018 
De mr zal beter moeten communiceren met haar achterban (zowel personeel als ouders). 
De reglementen (w.o. rooster van aftreden) moeten op orde komen. 
Inplannen van pmr-overleg. 
Er zal veel aandacht zijn voor de ophanden zijnde bestuurswisseling. 
 
 
2.8 Horizontale dialoog 
 
In 2017 is regelmatig overlegd met de ouder participatie groep (OPG). In dit overleg worden allerlei zaken 
die de school betreffen besproken en is vooral ook de mogelijkheid voor een actieve inbreng vanuit de 
oudergeleding. De ouders in de OPG hechten vanuit het belang van het kind waarde aan de dynamische 
driehoek ouders-kind-school. 
 
De rol van de OPG is: 

- Een klankbord op actuele thema’s 
- Feedback geven over situaties, gebeurtenissen op school 
- Adviseren over communicatie met ouders 
- Input geven op ontwikkelingen en plannen 
- Meehelpen en ondersteunen bij activiteiten 
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- Organiseren van een thema avond voor ouders 
 
Het afgelopen jaar zijn o.a. deze onderwerpen aan bod gekomen: 

- Efficiëntie van het laptop gebruik bij bepaalde lessen 
- Leren leren als onderdeel van het lesaanbod (hieruit hebben de studiebegeleidingsuren inhoud 

gekregen) 
- Wat te doen met schoolfeesten en alcohol gebruik van leerlingen 
- Informatie verstrekking rondom LeerwegOndersteunendOnderwijs (LWOO) 

 
 
 
 
2.9 Klachten en integriteit 
 
 
Houtens heeft twee vertrouwenspersonen. Beide vertrouwenspersonen van Houtens hebben zich middels 
een voorstelronde geïntroduceerd bij de eerste jaars leerlingen. 
 

Schooljaar aantal klachten 2016-
2017 

2017-
2018 

Soort klachten:   

Ongewenste intimiteiten fysiek 1 1 

Ongewenste intimiteiten verbaal  4 

Ongewenste intimiteiten non-verbaal 1  

Seksueel misbruik schoolgerelateerd 
(ontucht/aanranding/verkrachting) 

  

Internet intimidatie (ook sexting) 2 1 

Intimidatie via mobiele telefoon   

Agressie/geweld  4 

discriminatie 1  

overig 1  

 

 2016-2017 2017-2018 

 man vrouw totaal man vrouw totaal 

leerling  4 4 2 5 7 

ouders       

onderwijsgevende 2  2    

OOPer       

stagiair       

directielid       

overig       

totaal       
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2.10 Huisvesting 
 
In 2017 is uitsluitend klein onderhoud aan het schoolgebouw verricht. Het contract met een externe 
adviseur is beëindigd en Houtens wordt ondersteund door de facilitaire medewerkers van College de 
Heemlanden. 
 
2.11 Bedrijfsvoering 
 
 
Planning en control 
 
Met ingang van 1 augustus 2017 is de personele en financiële administratie van Houtens 
overgedragen aan College de Heemlanden en is de planning en control cyclus effectief gebleken. De 
kwartaalrapportages zijn tijdig aan zowel het MT, de MR en de RvT verstrekt.  
 
Treasury 
 
Bij het uitzetten en aantrekken van middelen wordt een voorzichtig beleid gevoerd.  
Randvoorwaarden en richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in het treasurystatuut. Zo worden 
middelen bijvoorbeeld uitsluitend uitgezet bij financiële instellingen met een kredietwaardigheid van 
minimaal een A-rating die zijn gevestigd in de eurozone of bij de centrale dan wel decentrale 
overheid.  
 
Beleggen en belenen 
 
Het treasurystatuut voldoet aan de "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 "van de 
Minister van OC&W van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor 
onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan 
van verbintenissen voor financiële derivaten.  
 
Financieringsstructuur- en behoefte 
 
College de Heemlanden en Houtens zijn grotendeels gefinancierd met eigen vermogen. Bij Houtens is 
er vanwege het ontbreken van opstartbekostiging een langlopende lening bij de gemeente Houten 
aanwezig. Voor de komende jaren wordt er waarschijnlijk geen extra financiering aangetrokken. 
 
Verslag uitkering na ontslag 
 
Voor één ex-medewerker wordt een uitkering na ontslag betaald. Hier zijn in 2017 geen acties op 
ondernomen. 
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Verslag Raad van Toezicht - A 
 
Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs 
Houten, College de Heemlanden 
 
 
3.1 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. De RvT vervult de werkgeversfunctie voor de bestuurder 
en functioneert tevens als klankbord voor de bestuurder door mee te denken, vragen te stellen en 
feedback te geven. 
 
In het derde jaar dat de huidige Raad van Toezicht functioneert zijn o.a. de volgende onderwerpen 

aan de orde geweest: 

- Bestuurlijke overdracht Houtens: de RvT heeft in 2017 regelmatig gesproken over de 

ontwikkelingen rondom de bestuurlijke overdracht. De gemeentelijke besluitvorming omtrent de 

verstrekking van de lening aan Houtens heeft langer op zich laten wachten dan aanvankelijk 

voorzien. Pas in december is deze lening verstrekt en kon de eerste stap in de bestuurlijke 

overdracht worden gezet. Vanaf 19 december 2017 is formeel sprake van een personele unie 

tussen het bestuur en de Raden van Toezicht van College de Heemlanden en Houtens. 

- Teruglopende aanmeldingen eerste leerjaar: in maart 2017 werd duidelijk dat de aanmeldingen 

voor het eerste leerjaar achterbleven bij de verwachting. De RvT is vooral sparring partner 

geweest voor de bestuurder in het opzetten van een plan van aanpak om deze terugloop aan te 

pakken. 

- Risico-analyse: met de leden van de RvT is een risico-analyse gedaan voor College de 

Heemlanden. Op basis van deze risicoanalyse en de kwantificatie van de risico’s wordt door de 

bestuurder een risicomanagementsysteem opgezet. 

- Nieuwe inspectiekader per augustus 2017: met een externe deskundige is het nieuwe 

inspectiekader besproken: waarborgen basiskwaliteit en de verdere ontwikkeling in de school 

stimuleren vormen de kern van het nieuwe toezicht, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor 

de kwaliteit en continuïteit op zijn scholen. 

- Bestuursdoelstellingen en kwaliteitsrapportage: met de kwaliteitsrapportage en de evaluatie van 

het schoolplan heeft het bestuur zich verantwoord over de kwaliteit van het onderwijs en de 

verdere ontwikkelingen in de school. De RvT hecht er zeer aan dat de voorgenomen doelen 

gerealiseerd worden. In de beoordeling van het strategisch beleid zal steeds de kwaliteit van het 

onderwijs centraal staan. 

 

 

3.2 Raad van Toezicht: samenstelling, werkwijze en werkgeversfunctie 
 
De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op het terrein van onderwijs, 
governance, financiën, bestuurlijke en politieke kennis en ervaring. Op basis van het reglement zijn 
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alle leden van de RvT benoemd voor een periode van vier jaar (dus tot medio 2019) en daarna 
eenmaal herbenoembaar.  
 

Naam  Functie in 
RvT 

Commissie  Functie  1e 
termijn 

Herbenoem-
baar 

Dr. J. (Jelle) 
Kaldewaij 

voorzitter voorzitter remuneratie- 
commissie 

Directeur Nationaal 
Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek 

01-04-2015 ja 

Mevrouw W. (Willy) 
Lageveen 

vice-voorzitter lid auditcommissie Directeur-bestuurder  
van Houten& Co 

01-07-2015 ja 

Mr. W.H.  (Bart) de 
Lange 

Lid lid remuneratiecommissie 
contactpersoon MR 

Directeur-eigenaar 
Bart de Lange 
Governance Opleiding 
en Advies 

01-04-2015 ja 

Drs. M.J.G. (Maaike) 
van Leuken 

Lid contactpersoon MR Directeur 
bedrijfsvoering 
Openbaar Ministerie 

01-07-2015 ja 

Dr. K.G. (Klaas) 
Druijf 

Lid lid auditcommissie Directeur faculteit 
Bètawetenschappen 
Universiteit Utrecht 

01-04-2015 ja 

 
Vijf keer per jaar vindt een reguliere vergadering plaats met de bestuurder. Jaarlijks organiseert de 
RvT een zelfevaluatie.  De RvT kent twee commissies, namelijk de remuneratiecommissie en de 
auditcommissie. De RvT spreekt één keer per jaar met de MR en twee leden zijn contactpersoon voor 
de MR. 
Het honorarium voor de RvT is vastgesteld op een bedrag van respectievelijk € 3.750 voor de 
voorzitter  en € 2.500 voor de leden per jaar. 
 
De remuneratiecommissie heeft in april 2017 een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd 
en in september 2017 een doelstellingengesprek. De RvT hanteert voor de bezoldiging van de 
bestuurder de Cao Voortgezet Onderwijs (schaal 16). De bestuurder is in vaste dienst en de 
bezoldiging bestaat uitsluitend uit een vast deel, conform de bepalingen in de wet normering 
topinkomens (WNT). 
 
 
3.3 Thema’s van  toezicht 

Code Goed Onderwijsbestuur 

De aangepaste Statuten zijn in december 2017 bij de notaris gepasseerd. In overleg met de 

betrokken bestuursorganisaties is de rol van de (gedeeltelijk) externe identiteitscommissie beëindigd 

en vervangen door een Adviesraad identiteit, bestaande uit personeelsleden. In het 

bestuursreglement is opgenomen dat het bestuur regelmatig overlegt met deze raad over zaken 

betreffende grondslag en identiteit. 

 

Besturenfusie Houtens 

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs, 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 met een lastige financiële situatie weinig bestaansrecht, vandaar dat gekozen is 

voor een bestuurlijke overdracht aan College de Heemlanden, dit na terugtreden van het Anna van 

Rijn uit de oorspronkelijke constructie. Voorwaarde is dat er een oplossing is voor het afbetalen van 

de schuld van Houtens aan Anna van Rijn en College de Heemlanden. Met de lening van de gemeente 

Houten aan Houtens was het in december 2017 mogelijk om de schuld af te lossen. Het is de 
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bedoeling dat de bestuurlijke overdracht per 1 augustus 2018 zal plaatsvinden. Aan deze 

besturenfusie zijn een aantal afzonderlijke vergadering gewijd. 

 

 

Plaats Raad van Toezicht 

Er is zowel met de bestuurder als met de medezeggenschapsraad overleg gevoerd over de rollen die 

de verschillende gremia binnen de school vervullen en hoe die dan concreet in te vullen. De 

bestuurder geeft leiding, de Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit volgens de gemaakte afspraken 

gebeurt en is sparring partner voor de bestuurder, de medezeggenschapsraad denkt en praat mee en 

heeft op een aantal onderwerpen advies- of instemmingsrecht.  

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop de Raad van Toezicht betrokken is geweest bij het tot 

stand komen van het Schoolplan. In de brainstorm- en de ontwikkelfase door mee te denken, in de 

eindfase door een kritische blik en instemming. 

Om de voeling met de dagelijkse praktijk te vergroten heeft de Raad van Toezicht in november 2017 

een ochtend meegelopen binnen de school en gesprekken gevoerd met personeelsleden en 

leerlingen. 

 

Kengetallen 

De Raad van Toezicht is met regelmaat op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van de school 

door middel van  kengetallen. Dit jaar niet alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van 

de kwaliteit van het onderwijs dat de school biedt. Hiervoor heeft de bestuurder een 

kwaliteitsrapportage opgesteld en is een aparte evaluatie van de acties uit het schoolplan. 
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Verslag Raad van Toezicht – B 

 
 

Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten-Nieuwegein, 
Houtens (tot 19 december 2017) 
 

 

3.1 Inleiding 
 
De Stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten-Nieuwegein is per 19 december 2017 
overgegaan in de Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs. 
Vanaf die datum is sprake van een personele unie tussen de besturen en Raden van Toezicht van 
Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten (College De Heemlanden) 
en de Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten 
(Houtens). Dit verslag betreft een afsluitende rapportage van de Raad van Toezicht van de per 19 
december opgeheven stichting Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten-Nieuwegein.  
 
  

   

3.2       Raad van Toezicht: samenstelling en werkwijze 

  

De RvT bestond 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: 

De heer E.R.M. (Eric) 

Balemans 

lid Wethouder gemeente Stichtse Vecht   Anna van 

Rijn College 

Drs. A.M. (Anke) van 

Bodegom 

lid Bestuurder Soma College Anna van 

Rijn College 

Dr. K.G.  (Klaas) 

Druijf 

voorzitter Directeur faculteit Bètawetenschappen 

Universiteit Utrecht 

College de 

Heemlanden 

Drs. M.J.G. (Maaike) 

van Leuken 

lid Directeur bedrijfsvoering Openbaar 

Ministerie 

College de 

Heemlanden 

  

De Raad van Toezicht heeft vier leden en heeft in 2017 zes keer vergaderd. De leden van de RvT 

hebben geen honorarium ontvangen voor hun werkzaamheden.  

  

3.3       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 
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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       

 € 1.764.564 (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 in 2016 de 

keuze gemaakt voor een bestuurlijke overdracht aan College de Heemlanden.  Voorwaarde was dat 

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

Heemlanden. In november 2017 heeft het College van BW van de gemeente Houten een lening van 

één miljoen Euro beschikbaar gesteld, waarmee het mogelijk was de schuld aan beide 

moederscholen af te lossen. 

 

Met een statutenwijziging is per 19 december het Anna van Rijn College niet langer verantwoordelijk 

voor Houtens en is sprake van een personele unie tussen de besturen en Raden van Toezicht van 

Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten (College De Heemlanden) 

en de Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten 

(Houtens). 

 

De bestuurder  en de RvT van het Anna van Rijn College worden bedankt voor hun betrokkenheid van 

de afgelopen jaren bij Houtens en voor hun constructieve opstelling in het proces van de bestuurlijke 

ontvlechting. 

 

 

3.4      Inhoudelijke thema’s 

 

Naast de bestuurlijke ontkoppeling en overdracht heeft de RvT in 2017 zich gericht op twee andere 

belangrijke aandachtsgebieden: 

 

-de planning en control cyclus 

De RvT heeft scherp toegezien op het bewaken van de begroting 2017. In augustus 2017 is de 

personele en financiële administratie overgedragen aan College de Heemlanden. Het bestuur stond 

onder verscherpt toezicht. De inspectie heeft inmiddels laten weten dat dit toezicht zal worden 

opgeheven en is tevreden over de genomen maatregelen. 

 

-de onderwijskwaliteit 

In 2017 is voor het eerst een uitgebreide kwaliteitsrapportage opgesteld en de verbeterplannen voor 

de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg zijn met de RvT besproken. 

 

-schoolbezoek RvT 

Op 13 oktober heeft de RvT een dagdeel een bezoek gebracht aan de school en gesproken met 

leerlingen en medewerkers. 
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Financiële resultaten 

 

 

 

Afwijkingen in de realisatie t.o.v. begroting 

 

Ten opzichte van de begroting zien we aantal belangrijke afwijkingen 

- Meer rijksbijdragen dan begroot door o.a. hoger dan begrote ontvangsten in de 

prestatiebox, een bijstelling van de GPL en hoger dan begrote ontvangsten van het 

samenwerkingsverband. 

- De overige baten zijn hoger dan begroot door hogere ontvangsten van 

ouderbijdragen. Deze leiden één op één tot hogere uitgaven in de overige lasten die 

ook hoger dan begroot zijn. 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot door extra inzet van personeel in de zorg 

wat samenhangt met de extra ontvangsten van het samenwerkingsverband, verder is 

de dotatie personele voorzieningen bij Houtens hoger dan begroot. 

- De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door een extra dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud bij College de Heemlanden. 

 

 

Geconsolideerde staat van baten en lasten College de Heemlanden en het Houtens

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 18.028.959 17.093.539 17.054.996

3.2 Overige overheidsbijdragen 140.061 137.222 192.938

3.5 Overige baten 770.033 595.471 656.966

Totaal baten 18.939.053 17.826.232 17.904.900

4 Lasten

4.1 Personele lasten 14.538.386 14.041.671 13.801.863

4.2 Afschrijvingen 644.732 713.948 679.176

4.3 Huisvestingslasten 1.390.966 1.186.600 1.181.423

4.4 Overige lasten 1.918.210 1.863.477 2.053.672

Totaal lasten 18.492.294 17.805.696 17.716.134

Saldo baten en lasten 446.759 20.536 188.766

5 Financiele baten en lasten

5.1 Financiele baten  6.218 7.506 7.869

5.2 Financiele lasten 13.560 12.269 15.833

Saldo fin. Baten en lasten -7.342 -4.763 -7.964

Exploitatieresultaat 439.417 15.773 180.802

2017 Begroting 2017 2016

in € x1 in € x1 in € x1



49 
 
 

Afwijkingen in de realisatie t.o.v. 2016 

 

Ten opzichte van 2016 zien we de volgende afwijkingen. 

 

- De rijksbijdragen zijn in 2017 hoger door een bijstelling van de GPL en extra middelen 

vanuit het samenwerkingsverband. 

- De personele lasten zijn gestegen door extra inzet van personeel, vooral op de zorg 

waar ook extra middelen van het samenwerkingsverband beschikbaar waren. 

- De huisvestingslasten zijn hoger dan in 2016 door een extra dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud bij College de Heemlanden.  
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Financiële vooruitzichten 

 

Meerjarenbegroting 2018-2021 

Geconsolideerde staat van Baten en Lasten 

 

 

De hierboven gepresenteerde geconsolideerde staat van baten en lasten is gebaseerd op de 

meerjarenbegrotingen van College de Heemlanden en Houtens over 2018-2021 

 

Uitgangspunten Baten 

In de begroting is uitgegaan van het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2017 en is een 

prognose gemaakt van het aantal leerlingen voor 2018 tot en met 2021. Bij de berekening van de 

Rijksbijdragen is uitgegaan van de meest actuele bekostigingsinformatie en ontwikkelingen in de 

bekostiging zoals deze bekend waren op 3 november 2017. 

Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Aant. leerlingen bekostiging 2.302 2.302 2.233 2.195 2.154 2.102

Aantal FTE DIR 9 9 9 9 9 9

Aantal FTE OP 133 133 133 132 131 129

Aantal FTE OOP 37 42 42 41 40 39

Baten

Rijksbijdragen 16.909.605 17.439.297 17.012.410 16.804.133 16.602.809 16.341.001

Overige overheidsbijdragen    en -subsidies 137.222 124.500 112.000 112.000 112.000 0

Overige baten 859.405 946.000 1.171.000 1.171.000 1.171.000 1.171.000

Totaal baten 17.906.232 18.509.797 18.295.410 18.087.133 17.885.809 17.512.001

Lasten

Personeelslasten 14.121.671 14.543.687 14.518.286 14.223.873 14.018.148 13.847.508

Afschrijvingen 713.948 666.846 678.604 677.299 674.799 674.799

Huisvestingslasten 1.186.600 1.208.574 1.214.000 1.250.600 1.272.432 1.284.501

Overige lasten 1.864.677 1.962.709 1.839.000 1.822.300 1.822.300 1.822.300

Totaal lasten 17.886.896 18.381.817 18.249.890 17.974.072 17.787.679 17.629.107

Saldo baten en lasten 19.336 127.981 45.519 113.060 98.130 -117.107

Financiële baten en lasten -3.563 -3.702 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

Nettoresultaat 15.773 124.279 35.019 102.560 87.630 -127.607
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De overige overheidsbijdragen en overige bijdragen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op beschikking en 

contracten, en waar van toepassing op het (geprognosticeerde) leerlingaantal. 

Uitgangspunten lasten 

De personele lasten zijn op individuele basis begroot en er is rekening gehouden met de individuele 

loonstijging (periodieken). 

Er is geen rekening gehouden met de gevolgen van een nieuwe cao. We gaan er van uit dat deze 

wordt gecompenseerd in de rijksbijdragen. 

Bij de voorziene daling van het aantal leerlingen zullen de personeelslasten deze daling moeten 

volgen. Om deze terugloop op te vangen is het belangrijk om een flexibele schil te houden. Ook kan 

het belangrijk zijn om het personeel flexibel inzetbaar te houden en/of door scholing te krijgen. 

In de afschrijvingen is rekening gehouden met vervanging van de bestaande actiefposten 
(vervangingsafschrijving) en met de aanschaf van nieuwe activa. 
 
Onder de huisvestingslasten is de dotatie groot onderhoud opgenomen gebaseerd op het 20 jarig 
gemiddelde van de MOP zoals deze in 2017 is opgesteld. Verder zijn de uitgaven zoveel als mogelijk 
gebaseerd op afgesloten contracten. 
 
Bij de bepaling van de overige lasten is rekening gehouden met het leerlingenverloop en de 
ontwikkelingen in ICT. Verder zijn de directe leerling-uitgaven afgestemd op de ouderbijdragen. 
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Kasstroomoverzicht 

 

 

 

Toelichting: 

 

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld in oktober bij het opstellen van de meerjarenbegroting. 

Inmiddels is er door de herfinanciering van de leningen vooral bij de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten e.e.a. gewijzigd. Zie ook de jaarrekening van Houtens voor verdere 

toelichting. 

 

  

Exploitatiesaldo 35.019 102.560 87.630 -127.607

Afschrijvingen 678.604 677.299 674.799 674.799

subtotaal 713.623 779.859 762.429 547.192

Dotatie voorzieningen 410.000 410.000 410.000 410.000

Ontrekkingen voorzieningen -410.000 -410.000 -410.000 -410.000

Mutatie vermogen lang 0 0 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 713.623 779.859 762.429 547.192

Investeringen -600.000 -600.000 -600.000 -600.000

Desinvesteringen 0 0 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -600.000 -600.000 -600.000 -600.000

Aflossingen leningen o/g -26025 -26025 -26025 -26025

Aflossingen leningen u/g 0 0 0 0

Kasstroom uit finacieringsactiviteiten -26.025 -26.025 -26.025 -26.025

KASSTROOM 87.598 153.834 136.404 -78.833

Stand per 1 januari liquide middelen 4.337.890 4.425.488 4.579.323 4.715.727

Stand per 31 december liquide middelen 4.425.488 4.579.323 4.715.727 4.636.894

Kasstroom 2018 2019 2020 2021
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Balans 

  

Begroting Begroting Begroting 

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Materiële vaste activa Verbouwingen 30.957 30.957 28.353

Inventaris 1.733.940 1.733.940 1.659.141

Financiële vaste activa 0 0 0

Vorderingen 286.322 286.322 286.322

Liquide middelen 4.425.488 4.579.323 4.715.727

6.476.707 6.630.542 6.689.543

Eigenvermogen excl. Private deel 1.271.980 1.271.980 1.306.999

Eigenvermogen Private deel 0 0 0

Resultaat 35.019 102.560 87.630

Voorzieningen 1.585.961 1.585.961 1.585.961

Lang lopende schulden 1.473.779 1.447.754 1.421.729

Kortlopende schulden 2.109.968 2.222.287 2.287.224

6.476.707 6.630.542 6.689.543

Totaal Baten incl. Rente 18.259.890 17.984.072 17.797.679

Current ratio

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Weerstands vermogen

Kapitalisatiefactor

Rentabiliteit

Huisvestingsratio

7,0% 7,2% 7,3%Kosten huisvesting + afschrijving gebouw

Totale lasten

7,64%

36,7%

0,57%

35,3% 37,4%

0,45

2,23 2,19

0,19% 0,49%

Tot. Vermogen -/- Boekw. Geb. en Terr.

Totale Baten incl. Rente

Totale Baten incl. Rente

Exploitatieresultaat

7,16% 7,84%
Totale Baten incl. Rente

Eig. verm. excl. Private deel + Voorz.
0,45 0,45

Balanstotaal

Eig. verm. Excl Private deel

0,20 0,21
Balanstotaal

2,19

0,21

Kort Vreemd Vermogen

Eig. verm. excl private deel

Prognose balanscijfers

Vlottende Activa
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Geconsolideerde risicoparagraaf en continuïteit 
  
 
A. Algemeen  
  
 
Het verbeteren van de Planning & Control-cyclus blijft een continuproces en hier is afgelopen jaar 
hoog op ingezet. Er zijn wederom flinke stappen gezet op het gebied van de ao/ib. Gesteld kan 
worden, dat College De Heemlanden en Houtens in control zijn en de financiële beheersing scherp in 
beeld heeft. Hierdoor worden financiële risico’s snel gesignaleerd en gelokaliseerd, waardoor tijdig 
kan worden bijgestuurd. Er is een start gemaakt met het verder opzetten van risicomanagement 
binnen College de Heemlanden. Komend jaar zal dit nog verder uitgewerkt worden en zal Houtens 
hier ook bij betrokken worden. 
 
 
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 de begroting sluitend te houden dient College de Heemlanden rond de 1600 leerlingen 
in huis te hebben, voor Houtens is dit rond de 600 leerlingen. Op de iets langere termijn zien we het 
leerlingaantal dalen, hier worden volop acties op in gezet om de instroom op peil te houden. Dit 
gebeurt zowel voor de instroom in het 1e leerjaar, als voor de instroom van de hogere leerjaren 
(vooral via Houtens).  
 
 
C. Personeel 
 
 
Flexibele schil 
 
Het is belangrijk om voldoende flexibele schil te houden (ook in het OOP) zodat het personeel kan 
mee bewegen met de omvang van de school. Deze flexibele schil wordt bewust in stand gehouden 
door het aantal tijdelijke contracten op peil te houden. 
 
D. Vakgebieden 
 
Binnen sommige secties/ vakgebieden zal het steeds lastiger worden om gekwalificeerd personeel te 
vinden. Het risico bestaat dat er extra kosten aan de werving besteed moeten worden, danwel dat er 
meer tijdelijk (duurder) personeel ingezet moet worden. 
 
 
E. Huisvesting  
 
Meerjaren onderhoudsplan 
In 2017 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Hiervoor heeft er een schouw 
plaatsgevonden op locatie de Slinger. Bij deze schouw is gebleken dat er in het verleden niet altijd 
even consistent met het groot onderhoud is omgegaan. Uitgangspunt op dit moment is dat we de 
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MOP volgen en het 20 jarig gemiddelde van het grote onderhoud jaarlijks in een voorziening 
reserveren.  
Op het Houtens heeft de schouw voor het laatst plaats gevonden in 2015, de planning is om voor 
beide gebouwen in 2018 een nieuwe schouw plaats te laten vinden en een nieuw 
meerjarenonderhoudsplan op te stellen.  
 
Ruimtebehoefte 
Er is gebleken dat er een ruimtetekort is van +/- 200m2 voor College de Heemlanden. Naar 
aanleiding van dit ruimtetekort zijn er een aantal positieve gesprekken gevoerd met de gemeente. 
Dat heeft er toe geleid dat de Heemlanden in het Huis van Houten in de bibliotheek een ruimte krijgt 
ter compensatie van het ruimtetekort aan de Slinger. 
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Geconsolideerde jaarrekening 

 
 
Gegevens rechtspersoon 

 
Stichting Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten 
College De Heemlanden 
De Slinger 48 
3995 DE Houten 

 
telefoon: 030 6379944    bestuursnummer   : 40060 
website : www.heemlanden.nl   brinnummer    : 22NE 
e-mail : info@heemlanden.nl    Inschrijvingsnummer KvK: 41194936 
Statutaire vestigingsplaats: Houten 

 
contactpersoon:  
Dick Looyé, rector-bestuurder 
d.looye@heemlanden.nl 
 
 
Stichting Open Oecumenische School voor Mavo & Beroepsgericht Onderwijs Houten 
Houtens 
Kruisboog 1 
3994 AE Houten 

 
telefoon: 030 6344297    bestuursnummer   : 41877 
website : www.hethoutens.nl   brinnummer    : 30BE 
e-mail : directiesecretariaat@mijnhoutens.nl Inschrijvingsnummer KvK: 30255592 
Statutaire vestigingsplaats: Houten 

 
 

contactpersoon:  
Dick Looyé, rector-bestuurder 
d.looye@heemlanden.nl 

 
 

  

http://www.heemlanden.nl/
mailto:info@heemlanden.nl
mailto:d.looye@heemlanden.nl
mailto:d.looye@heemlanden.nl
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Grondslagen van waardering activa en passiva en de resultaatbepaling 
 
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 
uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op 
grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en 
het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting. 
 
Consolidatie 
 
De consolidatiekring bestaat uit Stichting Open Oecumenisch Voortgezet Onderwijs Houten en 
Stichting Open Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten. 
 
Consolidatiegrondslag 
 
Per 19/12/2017 is het bestuur van Houtens en College de Heemlanden gelijk. Vanaf deze datum is 
er een personele unie. Ook een groot deel van de ondersteunende diensten wordt onder het 
bestuur uitgevoerd. Daardoor is er gekozen voor een consolidatie van beide jaarrekeningen. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn bij de Heemlanden 
ongewijzigd gebleven. Bij Houtens is voor de bepaling van de voorzieningen aangesloten bij de 
grondslagen van de Heemlanden. In 2017 is er voor het eerst sprake van een formele consolidatie. 
In de vergelijkende cijfers zijn met terugwerkende kracht eliminaties toegepast. 
 
Schattingen 
 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de 
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen.  
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 
 
Materiele vaste activa 
 
Gebouwen, inventaris en overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur. Investeringen groter dan € 500,- 
worden geactiveerd. Onderstaand een overzicht van de gehanteerde gebruiksduren en 
afschrijvingspercentages naar soort investering. 
 
Gebouwen en terreinen   20 jaar    5,00% 
Inventaris en apparatuur   2-15 jaar  6,67-50,00% 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
 
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast 
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk 
is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
 
Financiële vaste activa  
 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vordering omvat een lening die tot het einde 
van de looptijd zal worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen 
reële waarde. Vervolgens wordt de financiële vaste activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst- en 
verliesrekening. 
 
Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
 
Algemene reserve 
Het resultaat wordt toegerekend aan de algemene reserve. 
 
Bestemmingsreserves privaat 
Het resultaat dat behaald wordt op de exploitatie inzake niet OCW-gelden, zoals schoolfonds en 
lustrumfeest, wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de desbetreffende bestemmingsreserve. 
De private bestemmingsreserve inzake het lustrumfeest is in 2016 en 2017 compleet vrijgevallen. 
De huidige stand van de private bestemmingsreserve is een overschot van het schoolfonds uit het 
verleden. 
 
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. 

4) De voorzieningen zijn overwegend langlopend 
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Voorziening onderhoud 
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. 

Voorziening jubilea 
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten (contant gemaakt) gedurende 
het dienstverband van de werknemers.  
 
Voorziening persoonlijk budget 
Deze voorziening is gevormd op basis van de nieuwe afgesloten cao, waarin medewerkers de 
mogelijkheid hebben om uren te sparen inzake levensfasebewust beleid. Voor de medewerkers 
die de uren sparen is een voorziening gevormd op basis van het aantal uren maal uurtarief.  
 
Voorziening spaarverlof 
Deze voorziening is in het verleden gevormd om de toekomstige verplichting van gespaarde uren 
te materialiseren. 
 
Langlopende schulden 
 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. 
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de schuld. 
 
Inventarissubsidies 
 
Onder deze post zijn de ontvangen gelden van de gemeente die betrekking hebben op de 1e 
inrichting geadministreerd. Deze vallen jaarlijks voor 1/10 vrij gelijk aan de afschrijving op deze 
inventaris. 

 

Kortlopende schulden 
 
De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en/ of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere 
kortlopende schulden zijn te plaatsen. Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
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Baten en lasten 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die 
door het bestuur zijn bepaald. 
 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop 
de toekenning betrekking heeft. 
 
Overige baten 
 
Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. 
 
Overheidssubsidies 
 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan 
aantonen. 
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiele vaste activa worden in mindering 
gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat 
van baten en lasten. 
 
Afschrijvingen op materiele vaste activa 
 
Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen 
wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
Personeelsbeloningen 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige 
basis premies aan het ABP en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft 
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies 
worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. 
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Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten bankkosten 
Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
 
Toelichting kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode 
wordt het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode 
beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 
 
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht 
bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de 
instelling om geldstromen te genereren. 
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Geconsolideerde balans College de Heemlanden en Houtens

Balans per 31-12-2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1

Vaste activa

1.2 Materiele vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 33.561 36.165

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.808.738 2.069.588

1.842.299 2.105.753

Totaal vaste activa 1.842.299 2.105.753

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 

1.5.1 Debiteuren 122.725 269.370

1.5.7 Overige vorderingen 1.050 0

1.5.8 Overlopende activa 159.229 142.638

283.004 412.008

1.7 Liquide middelen 4.337.890 2.901.792

Totaal vlottende activa 4.620.894 3.313.800

Totaal activa 6.463.193 5.419.553

31-12-2017 31-12-2016

in € x1 in € x1
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Geconsolideerde staat van baten en lasten College de Heemlanden en het Houtens

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 18.028.959 17.093.539 17.054.996

3.2 Overige overheidsbijdragen 140.061 137.222 192.938

3.5 Overige baten 770.033 595.471 656.966

Totaal baten 18.939.053 17.826.232 17.904.900

4 Lasten

4.1 Personele lasten 14.538.386 14.041.671 13.801.863

4.2 Afschrijvingen 644.732 713.948 679.176

4.3 Huisvestingslasten 1.390.966 1.186.600 1.181.423

4.4 Overige lasten 1.918.210 1.863.477 2.053.672

Totaal lasten 18.492.294 17.805.696 17.716.134

Saldo baten en lasten 446.759 20.536 188.766

5 Financiele baten en lasten

5.1 Financiele baten  6.218 7.506 7.869

5.2 Financiele lasten 13.560 12.269 15.833

Saldo fin. Baten en lasten -7.342 -4.763 -7.964

Exploitatieresultaat 439.417 15.773 180.802

2017 Begroting 2017 2016

in € x1 in € x1 in € x1
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Intentie fusie Houtens 
 

Het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie van College de Heemlanden en Houtens is 
genomen. 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. 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 
kunnen bedienen, gericht op behoud van diversiteit in het onderwijsaanbod en met ruime 
keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen. 
 
 
Vordering ministerie 
 
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5, van de regeling 
(onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs) (kenmerk: 
WJZ 2005/ 54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW/ EZ  
 
De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en 
deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vorderingen op het ministerie OCW / 
EZ wordt jaarlijks berekend op max. 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar  
(zijnde het betaalritmeverschil) voor 2017 zou dit een vordering betreffen van € 1.037.001,=. 
 
Pensioenrechten 
 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad 
van het pensioenfonds ( beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse 
dekkingsgraden) dit toelaat. Naar de stand van 31 december 2017 is de beleidsdekkingsgraad van 
het pensioenfonds 104,4% (bron: website https://www.abp.nl/over-abp/financiele-
situatie/dekkingsgraad/) 
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WNT verantwoording 
 
Voor de WNT verantwoording verwijzen we naar de enkelvoudige jaarrekeningen van College de 
Heemlanden en Houtens. 
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Verbonden organisaties / samenwerkingsverbanden  
 
 College de Heemlanden en Houtens hebben één verbonden organisatie en twee 
samenwerkingsverbanden. 
 
Verbonden organisaties 
 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht 
Dit verband is gericht op onderwijs aan zorgleerlingen. Het bestuur van dit verband bestaat uit de 
bestuurders van de participerende scholen uit de regio (Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen). 
Met de komst van Passend Onderwijs nemen de bevoegdheden toe wordt het bestuur uitgebreid 
met vertegenwoordigers uit het speciaal onderwijs. Statutaire zetel: Nieuwegein Rechtsvorm: 
Stichting 

 
Samenwerkingsverbanden 
 
ROC Midden Nederland 
Met ROC Midden Nederland is een samenwerking om leerlingen die op College De Heemlanden niet 
de meest effectieve weg naar het examen kunnen volgen, op het ROC te plaatsen. Hoewel ze de 
lessen volgen op het ROC, blijven ze ingeschreven op College De Heemlanden . Het gaat om de 
volgende aantallen: 

Statutaire zetel: Utrecht 
Rechtsvorm: Stichting 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stichting Steunfonds Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten 
Steunstichting met een eigen bestuur t.b.v. College de Heemlanden, deze kan onder voorwaarden 
extra subsidie verstrekken op het gebied van identiteit en cultuur. 

Statutaire zetel: Houten 
Rechtsvorm: Stichting 
 

  

 01-10-2017 01-10-2016 01-10-2015 01-10-2014 01-10-2013 

Heemlanden 15 11 13 12 12 

      

Houtens 2 0 3 NB NB 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
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WNT-verantwoording 2017 College de Heemlanden 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op College de Heemlanden. Het voor College de Heemlanden toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 133.000,- gebaseerd op een totaal van 8 complexiteitspunten 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking3 en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling [TABEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]4  
 

bedragen x € 1 D. Looyé 

Functiegegevens Rector-bestuurder 

Aanvang5 en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte6  1,0 

Gewezen topfunctionaris?7 Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?8 nee 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen9 
€ 104.265,62 

Beloningen betaalbaar op termijn9 € 16.289,52 

Subtotaal € 120.555,14 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
€ 129.000,- 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11 N.v.t.  

Totale bezoldiging € 120.555,14 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.  

  

Gegevens 201612  

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte [1,0] 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 98.531,46 

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.051,58 

Totale bezoldiging 2016 € 109.583,04 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen [TABEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]1 
 

bedragen x € 1 J. Kaldewaij 
W.J. Lageveen- 

Canrinus 
K.G. Druijff 

Functiegegevens2 Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 3.750 € 2.500 € 2.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 19.350 € 12.900 € 12.900 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging € 3.750 € 2.500 € 2.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 3.750 € 2.500 € 2.500 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Totale bezoldiging 2016 € 3.750 € 2.500 € 2.500 

 
 

bedragen x € 1 B.W.H. de Lange M. van Leuken 

Functiegegevens2 Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging3 € 2.500 € 2.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 12.900 € 12.900 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging € 2.500 € 2.500 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.  

   

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 2.500 € 2.500 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 

Totale bezoldiging 2016 € 2.500 € 2.500 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
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WNT-verantwoording 2017 Houtens 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Houtens. Het voor Houtens toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 118.000,- 
gebaseerd op een totaal van 6 complexiteitspunten 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking3 en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling.  
 

bedragen x € 1 D. Looyé A.F.E. Bergsma M. van Loo 

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Bestuurder 

Aanvang5 en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 19/12  

Deeltijdfactor in fte6  1,0 1,0  

Gewezen topfunctionaris?7 Nee Nee  

(Fictieve) dienstbetrekking?8 Nee nee  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen9 
€ 0 € 0 € 0 

Beloningen betaalbaar op termijn9 € 0 € 0 € 0 

Subtotaal € 0 € 0 € 0 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
€ 118.000,- € 118.000,- € 118.000,- 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging € 0 € 0 € 0 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

    

Gegevens 201612    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/08 – 31/12 01/01 – 31/07 

Deeltijdfactor 2016 in fte [1,0] [1,0] [0,6] 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 0 € 0 € 0 

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 

Totale bezoldiging 2016 € 0 € 0 € 0 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

bedragen x € 1 K.G. Druijff M. van Leuken E.R.P. Balemans 

Functiegegevens2 Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 0 € 0 € 0 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 € 17.700,- € 11.800,- € 11.800,- 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging € 0 € 0 € 0 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Totale bezoldiging 2016 € 0 € 0 € 0 

 

bedragen x € 1 A.M. van Bodegom J. Kaldewaij 
W.J. Lageveen- 

Canrinus 

Functiegegevens2 Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 19/12 19/12 – 31/12 19/12 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 0 € 0 € 0 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 11.800,- € 11.800,- € 11.800,- 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging € 0 € 0 € 0 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 0   

Beloningen betaalbaar op termijn 0   

Totale bezoldiging 2016 € 0   
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bedragen x € 1 B.W.H. de Lange 

Functiegegevens2 Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 19/12 – 31/12 

  

Bezoldiging  

Bezoldiging3 € 0 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 € 11.800,- 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t. 

Totale bezoldiging € 0 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

  

Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 2016  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  

Beloningen betaalbaar op termijn  

Totale bezoldiging 2016  
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Controleverklaring 
 
Houten, 9 april 2018 
 
St. Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten 
 
 
 
 
Dhr. D. Looyé 
Rector Bestuurder 
 
 
 
 
 
Dhr. J. Kaldewaij 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
Mevr. W.J. Lageveen-Canrinus 
Vice-voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
Dhr. B.W.H. de Lange 
Lid Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
Dhr. K.G. Druijf 
Lid Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
Mevr. M. van Leuken 
Lid Raad van Toezicht 
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