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Voorwoord 

 
Dit bestuursverslag 2019 is het gezamenlijke jaarverslag van College de Heemlanden en Houtens. 
Sinds 1 januari 2019 is sprake van een bestuurlijke fusie waarbij beide scholen onder één bestuur zijn 
gebracht. Met het besluit tot de besturenfusie is een belangrijke stap gezet om voor de toekomst de 
positie van de twee Houtense scholen voor VO te versterken en samen een breed aanbod van 
voortgezet onderwijs te kunnen aanbieden. 
 
Voor de stichting is de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 van toepassing. In de nieuwe code is 
meer ruimte voor reflectie over goed bestuur, we hebben daar in 2019 vorm aan te geven door deel 
te nemen aan collegiale bestuurlijke visitatie vanuit de VO-Raad en door de gesprekken tussen 
bestuurder en remuneratiecommissie. Als voorbereiding op de visitatie is door de bestuurder een 
zelfevaluatie geschreven. Deze zelfevaluatie is breed in de scholen gedeeld en is aanleiding geweest 
voor gesprekken met de visitatiecommissie, (G)MR en RvT.  
In het kader van transparantie zijn alle voor het voldoen aan de Code vereiste openbare stukken en 
de vastgestelde reglementen op de website van het bestuur en  de scholen te vinden.  
 
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 2019 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid van het bestuur 
van beide scholen en de doelmatige besteding van de middelen. 
 
Op College de Heemlanden zijn in 2019 verdere stappen gezet in de uitvoering van het schoolplan 
2016-2020. Naast het verder vormgeven van de vier pijlers Arts, Sports, Business en Science zijn 
sedert twee jaar de vakken Spaans, wiskunde D en informatica ingevoerd. Er is een vervolg gegeven 
aan de invoering van Bring Your Own Device (BYOD), inmiddels wordt in de leerjaren 1, 2 en 4 
gewerkt 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 2019 is het aantal aanmeldingen bij College de Heemlanden na een lichte opleving in 2018 weer 
wat terug gelopen naar 241 leerlingen. De sterk toegenomen concurrentie tussen de scholen in de 
regio dwong de school tot een actievere benadering van de markt. Hiervoor is in 2017 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. Deze 
benadering leek in eerste instantie  vruchten af te werpen. De school heeft daarbij gekozen voor een 
breed aanbod van uitdagend en eigentijds onderwijs met veel keuzemogelijkheden. Daarnaast biedt 
de school nog tal van extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, die zijn ondergebracht in 
de Heemlanden Academy: o.a. talencursussen (Latijn en Chinees), een musical, businessschool en 
diverse sportactiviteiten. Met een aangepaste wijze van het aanbieden van atheneum-plus in de 
vorm van versneld en verrijkt  vwo en met de start van onderwijs voor 10-14 jarigen probeert de 
school zich te onderscheiden en daarmee een aantrekkelijk aanbod neer te zetten. 
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Houtens heeft de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Voornamelijk  
de examenresultaten waren voor een deel van de school structureel onder de maat. Op basis van 
een plan van aanpak voor de gehele school is ingezet op het verbeteren van de resultaten, onder 
andere door strakker te sturen op resultaten tijdens het schooljaar en door nog eens kritisch te kijken 
naar de doorstroom normen. Met als uitkomst betere examenresultaten bij de theoretische leerweg, 
bij met name de kader beroepsgerichte leerweg valt nog steeds een slag te slaan. 
 
Het aantal aanmeldingen bij Houtens ontwikkelt zich in positieve zin, in 2019 ware er 132 
aanmeldingen, naar de nabije toekomst toe verwachten we een stabiel leerlingaantal. 
 
Voor beide scholen is over het schooljaar 2018-2019 wederom een kwaliteitsrapportage opgesteld. 
De cultuur van leren en verbeteren is in de scholen verankerd. Met de benoeming van een data-
analist wordt goed gebruik gemaakt van data en kwaliteitsrapportages. De examenresultaten voor de 
kaderberoepsgerichte leerweg van Houtens blijven aandacht vragen. De resultaten voor de 
basisberoepsgerichte leerweg ligt ver boven het landelijk gemiddelde, de theoretische leerweg ligt 
op het landelijk gemiddelde. De resultaten voor het atheneum van College de Heemlande liggen ruim 
boven het landelijk gemiddelde, die voor havo rond het gemiddelde. De kwaliteitsrapportages van 
beide scholen zijn te vinden op de websites. 
 
Het boekjaar 2019 sluit met een positief resultaat voor SOOSVOH van € 484.763.  
 
In dit voorwoord wil ik alle medewerkers bedanken voor hun inzet. De medezeggenschapsraden en 
de raad 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-bestuurder  
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1.1 Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten 
 
De Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten is het bevoegd gezag 
van College de Heemlanden en Houtens.  
 
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 
 
Beide scholen hebben 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 Kernwaarden 
 
Kort en krachtig geformuleerd zijn de kernwaarden van College de Heemlanden ambitieus en 
betrokken. 
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. 
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 
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. 
 
Voor Houtens zijn de kernwaarden ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. 
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. 
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1.4 Onderwijsaanbod 
 
College de Heemlanden biedt eigentijds en grensverleggend onderwijs op havo-, atheneum- en 
atheneum-plusniveau. Het laatste vanaf het schooljaar 2018-2019 vorm gegeven in de vorm van  
versneld en verrijkt atheneum.  
 
Houtens kent drie leerwegen: 

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

Tevens heeft de school een havo-kansklas  (mavo +) met als doel de aansluiting met de havo van 
College de Heemlanden, optimaal en laagdrempelig te laten zijn. 
Daarnaast volgen leerlingen die daarvoor in aanmerking kunnen komen Leerweg Ondersteunend 
Onderwijs (LWOO). 
 
 
1.5 Organisatie 
 
De stichting heeft een éénhoofdig bestuur. De bestuurder is tevens rector van beide scholen. Een 
raad van toezicht (raad van toezicht) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder. Het 
managementteam (MT) van College de Heemlanden bestaat uit de rector en vijf afdelingsleiders. Bij 
Houtens uit de rector en twee afdelingsleiders die worden ondersteund door vier 
teamcoördinatoren. De bestuurder wordt ondersteund door het stafbureau, waarvan o.a. de 
staffunctionaris financiën, twee medewerkers personeel & organisatie, een bestuurssecretaris en 
een PR-functionaris deel uitmaken.  
 
De bestuurder voert regelmatig overleg met de medezeggenschapsraden (MR) als geheel en 
daarnaast met de drie verschillende geledingen van de MR: leerlingen (LMR), personeel (PMR) en 
ouders (OMR). In het organogram is weergegeven hoe de organisatie per school is ingericht. 
Naast overleg met beide MR-en overlegt de bestuurder met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad over schooloverstijgende zaken zoals de meerjarenbegroting en het 
strategisch beleidsplan. 
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Verslag bestuur 
 
 
2.1 Bestuur 
 
Het bestuur wordt gevormd door een bestuurder, die tevens rector-directeur van de beide scholen 
is. De bestuurder wordt ondersteund door het stafbureau, waarvan o.a. de staffunctionaris financiën, 
twee medewerkers personeel & organisatie, een bestuurssecretaris en een PR-functionaris deel 
uitmaken.  
 
De bestuurder heeft de volgende nevenfuncties: 
bestuurslid en lid auditcommissie Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht (sinds 2015) 
 
 
2.2 Code Goed Bestuur 
 
Voor de stichting is de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 van toepassing. De nieuwe code biedt, 
meer dan in het verleden, handvatten voor reflectie op en het gesprek over goed bestuur in het 
voortgezet onderwijs.  
 
In de nieuwe code staat dat het bestuur eens in de vier jaar deelneemt aan een vorm van collegiale 
visitatie. In 2019 heeft de bestuurder deelgenomen aan het project collegiale bestuurlijke visitatie 
van de VO-raad. Naast de deelname aan vier bestuurlijke visitaties bij andere schoolbesturen heeft 
op 24 april 2019 een visitatie bij de bestuurder van SOOSVOH plaatsgevonden. Als voorbereiding op 
deze visitatie is door de bestuurder een zelfevaluatie geschreven. Deze zelfevaluatie is breed in de 
scholen gedeeld en is aanleiding geweest voor een goed gesprek met de visitatiecommissie, (G)MR 
en RvT. Samengevat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de commissie voor de bestuurder: 
▪ opereer minder in het proces en treedt meer op als roerganger (de panelleden vertrouwen erop 

dat de bestuurder eventuele weerstand het hoofd zal weten te bieden); 
▪ meer duidelijkheid over de strategische koers van het bestuur en de visie van de stichting; 
▪ de vraag die binnen de organisatie beantwoord dient te worden is in hoeverre het bestendigen 

en uitbouwen van wat er is voldoende is om een aantrekkelijke school te blijven, dan wel dat 
daartoe toch ambitieuzere vernieuwingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd. 

 
De bestuurder heeft twee keer per schooljaar een gesprek met de remuneratiecommissie. In 
september worden de doelstellingen voor het nieuwe schooljaar besproken en in april vindt jaarlijks 
een evaluatie plaats. De belangrijkste gespreksonderwerpen in 2019 betroffen: 
▪ het financieel gezond houden van de organisatie; 
▪ opstellen van een Strategisch Beleidsplan voor het bestuur; 
▪ de ontwikkelingen van het leerlingenaantal en versterken belangstellingspercentage in de 

gemeente Houten; 
▪ accent op onderwijsvernieuwing; 
▪ samenwerking in de regio met primair en voortgezet onderwijs. 
 
In het kader van transparantie hechten het bestuur en de raad van toezicht eraan om niet alleen vast 
te stellen dat we voldoen aan de Code, maar om dat voor een ieder inzichtelijk te maken. Daarom 
zijn alle vereiste openbare stukken en de vastgestelde reglementen op de website van het bestuur en  
de scholen te vinden.  
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2.3 Strategisch Beleidsplan SOOSVOH 
 
In de tweede helft van 2019 is gestart met het opstellen van een Strategisch Beleidsplan voor het 
bestuur (SBP). Directe aanleiding hiervoor is de besturenfusie in 2019 en het advies van het 
visitatiecommissie en opdracht van de RvT om voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe 
schoolplannen met een SBP richting te geven aan de schoolplannen. 
In september is een begin gemaakt met het interviews met leerlingen, ouders en medewerkers. Na 
een ronde van panelgesprekken tussen docenten en leerlingen is op 12 november een 
onderwijsconferentie georganiseerd, waar de opbrengsten van de interviews zijn besproken en de 
belangrijkste uitgangspunten voor het SBP zijn opgehaald. Op basis van deze opbrengsten is daarna 
een concept SPB opgesteld, waarover in begin 2020 formele besluitvorming zal plaatsvinden. 
 
 
2.4 Maatschappelijke thema’s  
 
2.4.1 Strategisch personeelsbeleid 
 
In 2019 is het mobiliteitsplan van de SOOSVOH ingevoerd. In geval van overformatie op één van de 
scholen wordt in dit plan de verplichte mobiliteit van werknemers geregeld. Het plan draagt bij aan 
behoud van werkgelegenheid en maakt het mogelijk flexibeler te reageren op fluctuaties in het 
leerlingenaantal. 
 
De functiemix op de Heemlanden is ingezet per sectie. Het doel is om zo in elk sectie senioriteit te 
borgen. Werknemers weten of er in hun secties LC of LD vacatures zijn of komen en kunnen 
beslissingen over hun loopbaan daarop afstemmen. Voor de schoolvakken waarvoor er schaarste is 
onder docenten op de arbeidsmarkt geldt dat de secties een zwaardere functiemix heeft. Het 
tegenovergestelde geldt voor vakken die alleen in de onderbouw worden gegeven en waarvoor geldt 
dat er geen schaarste is. De functiemix op Houtens leent zich niet voor deze manier van sturen. 
 
In 2019 is gestart met een groot aanbod aan opleidingen voor docenten en oop. De aangeboden 
opleidingen sluiten aan op de ontwikkelingen in het onderwijs en de opleidingsbehoefte die 
docenten en ondersteuners kenbaar maken in hun professionaliseringsgesprekken. 
 
Tot nu heeft de flexibele schil in combinatie met het opleidingsbeleid ervoor gezorgd dat we de 
formatie goed hebben kunnen aanpassen op de veranderingen in leerlingaantallen. De flexibele schil 
blijft ook de komende jaren belangrijk.   
 
In 2020 worden nieuwe schoolplannen afgesproken. De rol van docenten verandert. Daarmee neemt 
de kans toe dat de verwachtingen en kwaliteiten van docenten niet meer aansluiten bij wat de school 
verwacht 
 
2.4.2 Passend onderwijs 
 
Aanbod basiszorg 
We onderscheiden binnen de zorg basiszorg en extra zorg. Leerlingen die onder de basiszorg vallen 
kunnen in veel gevallen beschikken over extra faciliteiten en worden in veel gevallen extra begeleid. 
Een voorbeeld zijn leerlingen met dyslexie die bij toetsen meer tijd krijgen, soms over een laptop 
kunnen beschikken en begeleid worden door onze dyslexie-experts.  
Onder basiszorg valt een breed spectrum aan redenen om extra faciliteiten te verkrijgen; het varieert 
van dyslexie tot ADD (Attention Deficit Disorder) tot fysieke beperkingen (slechthorendheid, 
slechtziendheid).  
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Aanbod extra zorg 
Wat niet onder basiszorg valt duiden we aan met extra zorg. Het gaat dan om leerlingen die met 
grote regelmaat extra begeleiding krijgen van mentor, vakdocent en begeleiders passend onderwijs.  
In 2019 hebben bij College de Heemlanden 48 leerlingen een arrangement, bij Houtens zijn het er 39. 
Op beide scholen is een start gemaakt met een trajectklas, een voorziening waar leerlingen die dat 
nodig hebben en geïndiceerd zijn een rustige werkplek hebben waar ze tijdens , voor of na de lessen 
terecht kunnen. Bij College de Heemlanden heeft de voorziening al geleid tot een teruggang in het 
aantal thuiszitters tot nul.  
Bij Houtens zijn er in 2019 in totaal 126 leerlingen die LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) 
volgen, dit aantal blijft al enkele jaren redelijk stabiel. 
 
2.4.3 Toetsing en examinering 
 
Op beide scholen is in 2019 op initiatief van het bestuur door het CITO een externe audit afgenomen 
om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van het proces van examinering en de 
optimalisering daarvan. De inspectie heeft in september op College de Heemlanden voor de havo-
afdeling een themaonderzoek ‘toetsing en afsluiting’ uitgevoerd.  
Het bestuur heeft gebruik gemaakt van alle feedback van de Inspectie en van het Cito en er is een 
plan van aanpak gemaakt, waarin verbeterpunten voor zowel de korte als lange termijn zijn 
opgenomen. De kwaliteit van toetsing en afsluiting is door de inspectie als voldoende beoordeeld. 
 
2.4.4 Vmbo-techniek 
 
Dit thema is niet van toepassing binnen SOOSVOH 
 
2.4.5Allocatiemodel van middelen naar schoolniveau 
 
De scholen ontvangen de bekostiging op basis van de vergoeding zoals die door de rijksoverheid 
wordt verstrekt. Op basis van de ratio van het aantal leerlingen betalen de scholen de kosten voor 
het bestuur en het stafbureau. 
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2.5 Leerlingenaantallen, prognoses en marktaandeel 
 
In november 2019 een meerjarenprognose 2020-2026 opgesteld.  De afgelopen jaren is de instroom 
van leerlingen vooral op College de Heemlanden telkens achtergebleven bij de prognoses. Een 
tweede aanleiding voor de rapportage zijn de prognoses voor de langere termijn, waarin de 
verwachting wordt uitgesproken dat de basisgeneratie in Houten tussen 2020 en 2032 met ongeveer 
een kwart zal dalen. De meerjarenprognose laat bij een gelijkblijvend belangstellingspercentage voor 
College de Heemlanden de komende jaren een krimp zien van ongeveer 50 leerlingen per jaar. 
Houtens groeit het komende jaar van 657 naar 710 leerlingen en blijft daarna de komende jaren 
stabiel rond de 700 leerlingen. Het totaal aantal leerlingen op bestuursniveau daalt de komende 
jaren van 2150 in 2019 naar 2010 leerlingen in 2024. 
 

 
 
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 november wordt al gestart met de eerste 
openlesmiddagen en met informatieavonden) en een duidelijker profilering van de scholen.  
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.  
Houtens profileert zich als een school waar kinderen volop de mogelijkheid krijgen zich te 
ontplooien. Leerlingen krijgen een optimale begeleiding en moeten onderwijs kunnen volgen op het 
maximaal haalbare niveau. 
De beide scholen werken intensief samen voor leerlingen met een dubbeladvies mavo-havo. 
Leerlingen met dit advies kunnen op één van beide scholen starten in een regulier havo-traject op 
College de Heemlanden of in de havo-kansklas op Houtens. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen 
leerlingen altijd overstappen van de ene school naar de andere en zijn goede afspraken gemaakt 
tussen beide scholen onderling. 
 
 
  

Prognose PO Houten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fectio 275 278 276 238 235 250 242 189

Gewoon Speciaal 29 25 20 14 19 12 10 13

Openbaar 175 176 185 172 190 144 151 127

Fluenta 146 164 131 135 133 142 137 107

Montessori 29 36 37 54 44 46 47 44

Totaal 654 679 649 613 621 594 587 480

Inkies % CdH 32,7 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Leerjaar 1 CdH 241 230 220 208 211 201 199 163

Totaal CdH 1496 1443 1393 1329 1361 1313 1312 1083

Inkies % Houtens 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Leerjaar 1 Houtens 132 139 132 125 127 121 120 98

Totaal Houtens 657 710 699 680 709 698 711 599

Totaal SOOSVOH 2153 2153 2092 2009 2070 2012 2023 1683
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2.6 Onderwijsontwikkelingen College de Heemlanden en Houtens 
 
2.6.1 Schoolplan College de Heemlanden, 2016-2020 
 
In het schooljaar 2015-2016 is een schoolplan opgesteld, waarin 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. Ieder jaar wordt een evaluatieverslag opgesteld van de acties uit het 
schoolplan in dat schooljaar en vervolgens een actieplan voor het volgende schooljaar. 
 
In de schoolplanperiode tot 2020 is gekozen voor de volgende acht accenten in het 
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 vier jaar wordt 

een kwaliteitsrapportage opgesteld. In de professionaliseringsgesprekken met docenten is 

aandacht voor de professionele ontwikkeling van docenten. Voor een lesbezoek bij startende 

docenten wordt de Digitale ObervatieTool (DOT, waarmee lesbezoeken volgens het 

inspectiekader worden beoordeeld) gebruikt. Het gebruik van de DOT wordt geleidelijk verder 

uitgebreid en ook toegepast bij onderlinge visitaties.  

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. Iedere rapportperiode ontvangen de afdelingsleiders en mentoren een 

‘stoplichtenbestand’ met een overzicht van alle potentiele zittenblijvers. Op basis van dit 

overzicht wordt in overleg met leerling en ouders een plan van aanpak opgesteld om zittenblijven 

te voorkomen. 

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

worden voorzien van een plan van aanpak. 

In 2019 is voor de vierde keer deelgenomen aan de lenteschool (gedeeltelijk tijdens de 

meivakantie) en kregen leerlingen die mogelijk zouden blijven zitten extra ondersteuning 

aangeboden. Met de invoering van keuze-uren in de bovenbouw worden leerlingen extra 

ondersteund en begeleid om de slagingskansen te verhogen.  

 

 

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

In 2019 is met de docenten gesproken over de pedagogische visie van de school met het doel 

meer eenduidigheid te krijgen in de manier waarop wordt omgegaan met de begeleiding van 

leerlingen. 

Het afgelopen jaar zijn docenten verder geschoold in mentorvaardigheden, waarbij specifieke 

aandacht is gegeven aan kennis bij mentoren van de executieve functies in de begeleiding van 

leerlingen. 

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. Alle opdrachten van haco 

en voor loopbaan oriëntatie (lob) worden geïntegreerd in Keuzeweb (digitaal portfolio voor lob). 

In 2019 is in de onderbouw van het atheneum gestart met een pilot voor de invoering van een 

nieuwe manier van leerlingbespreking met de invoering van leerlingbespreking.nl: in deze tool 
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vullen vakdocenten hun feedback in, krijgen mentor en leerling een duidelijk grafisch overzicht en 

maakt de leerling een eigen actieplan die hij bespreekt met mentor en ouders.  

 

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

In 2018 is gestart met ‘Verrijkt en versneld vwo’ en in het schooljaar 2019-2020 rondt deze groep 
leerlingen de onderbouw af in een periode van twee schooljaren.  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. In dit  
 
In 2019 is de invoering van de Heemlanden Academy gestart. Binnen de Heemlanden Academy 
wordt een divers aanbod gedaan van extra curriculaire activiteiten, waarmee leerlingen hun 
onderwijsprogramma kunnen verbreden en verdiepen   
 
 

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 de Heemlanden Academy opgericht. 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.  
 

Op het gebied van loopbaanbegeleiding is met de online methode Keuzeweb gestart waarin 

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), de  

driehoeksgesprekken in de coaching en begeleiding van leerlingen en de tool 

leerlingbespreking.nl wordt leerlingen meer verantwoordelijkheid gegeven voor hun eigen 

leerproces en 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 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 2019 is voor de tweede keer een 

groep van ongeveer dertig leerlingen naar Zuid-Afrika geweest voor een uitwisselingsprogramma.  
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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 2019 is de pilot met Bring Your Own Device (BYOD) die in 2017 is gestart verder uitgebreid 
naar de bovenbouw. De school kiest voor een goede mix van leren met en zonder ICT en bij alle 
schoolvakken vinden we het gebruik van ICT vanzelfsprekend. Om het gebruik van digitale 
leermiddelen te stimuleren is in 2019 opnieuw sprake van een overschrijding van de 
begrotingspost voor de leermiddelen.  
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. 
 

 

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

De school heeft een uitbreid programma van extra sportieve en culturele activiteiten. In 2019 zijn 
verdere stappen gezet om voor het cultuuraanbod de erkenning te krijgen als Cultuur Profiel 
School. Binnen de opzet van de Heemlanden Academy is voor alle leerlingen een aanbod van 
culture en sportieve activiteiten beschikbaar zijn.  
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2.6.2 Schoolplan Houtens, 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. Een 
belangrijk speerpunt voor 2019 was het op orde brengen van de onderwijskwaliteit voor de 
kaderberoepsgerichte leerweg. Vanuit een kwaliteitsrapportage is er duidelijk zicht op de gebieden 
waar verbetering op korte termijn noodzakelijk was.  
 
Naast het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bijstellen van het kwaliteitszorgsysteem zijn 

de overige speerpunten/ambities: 

▪ 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; 

▪ 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. 

 
In maart 2019 heeft Houtens in samenwerking met het Wellant College voor de eerste keer het 
beroepenfeest Houten On Stage georganiseerd. Doel van deze manifestatie is dat leerlingen worden 
ondersteund bij hun beroepskeuze en geholpen worden met het leggen van duurzame contacten 
met werkgevers. In totaal hebben zo’n 200 werkgevers hun medewerking verleend aan deze dag en 
het daarop volgende werkbezoek aan het bedrijf. 
 
 
 
 
2.6.3 Initiatief 10 tot 14 jarige school 
 
In december 2018 is een convenant gesloten tussen het bestuur van SOOSVOH en het bestuur van 

Fectio, schoolbestuur voor primair onderwijs in Houten en Bunnik. Een van de doelen van het 

convenant is de haalbaarheid te onderzoeken van een ‘school’ voor 10 tot 14-jarigen, een 

zogenaamde tienerschool.  

In januari 2019 is een projectleider aangesteld die als opdracht meekreeg met een aantal leraren van 

de twee samenwerkende stichtingen het concept ’10 tot 14-jarige school’ voor deze regio nader uit 

te werken, de voorwaarden te schetsen, de financiering te onderzoeken en een businesscase op te 

stellen. In december 2019 hebben beide RvT en GMR ingestemd met dit initiatief en wordt vanaf nu 

gewerkt aan de invoering en start met ingang van augustus 2020. 

Met dit initiatief beogen beide schoolbesturen de overgang tussen PO en VO te versterken en 
daarbij beter te kunnen aansluiten op de leerbehoefte van kinderen. Met de Inspectie van 
het Onderwijs is overleg gevoerd over de totstandkoming van de school en allocatie van de 
rijksvergoeding. 
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2.7  Kwaliteit onderwijs 
 
In dit jaarverslag beperken we ons tot de indicatoren die de inspectie hanteert, de 
slagingspercentages en de rendementscijfers van de onderbouw en bovenbouw. 
 
2.7.1  College de Heemlanden 

 

Slaagpercentages 

In onderstaande tabel met de voorlopige examenresultaten over het schooljaar 2018-2019 is het 

slaagpercentage te lezen van College de Heemlanden afgezet tegenover het landelijk gemiddelde, 

uitgesplitst naar de verschillende onderwijssoorten en de profielen. Daarnaast de percentielen, het 

aantal deelnemers en de trend vanaf 2014-2015 voor onze school. De slaagpercentages zijn 

nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde, met name bij het atheneum een stuk lager dan 

afgelopen jaar. Daarnaast valt op dat de percentielscores voor het grootste deel onder de 50 liggen, 

bij het profiel Natuur&Techniek op het atheneum zelfs op slechts 7. Over de hele linie een stuk 

minder dan het afgelopen jaar. 
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Analyse volgens het inspectiekader 

De indicator die de inspectie gebruikt in haar resultatenmodel komt tot stand door het gemiddelde 

over drie jaar te berekenen van alle vakken van het centraal examen. 

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 uitkwamen, is het 

driejaarsgemiddelde er wel boven evenals de score voor dit jaar. 

 

Havo 

 
 

Atheneum 
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Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool 

Het doel van deze indicator van de inspectie is om zichtbaar te maken of de school in staat is om 

leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot het niveau te brengen dat ten opzichte 

van het advies van de basisschool mag worden verwacht.  

Voor een school voor havo/atheneum zoals College de Heemlanden is de norm waaraan moet 

worden voldaan 4,75%.  

 

schooljaar  percentage 

2017-2018  19,92 

2018-2019  14,77 

2019-2020  21,79 

 

De percentages zijn alle ruimschoots boven de norm van 4,75%. Omdat de cijfers nogal fluctueren is 

het zinvol ook naar het driejaars gemiddelde te kijken, dat is 18,84%. 

 

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.  

De norm waaraan voldaan moet worden is 95,50%. Voor zij-instromers mag daarbij een correctie 

worden toegepast, voor College de Heemlanden kom je dan op een norm van 95,44% over de 

afgelopen drie jaar. 

 

Schooljaar Percentage Norm 

2016-2017 97,40   

2017-2018 95,45   

2018-2019 96,69   

Gewogen gemiddelde 96,53 95,44 

 

In het schooljaar 2017-2018 kwam het percentage voor het eerst erg dicht in de buurt van de norm 

komt, in het schooljaar 2018-2019 is er weer een herstel, het gewogen gemiddelde blijft ruim boven 

de norm. 
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Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces) 

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.  

De berekening is dezelfde als die bij de onderbouwsnelheid. De berekening geschiedt bij deze 

indicator wel per afdeling. Er zijn verschillende normen voor de afdelingen, voor havo is de norm 

80%, voor atheneum 82%. Ook hier mag een correctie worden toegepast voor zij-instromers, voor 

College de Heemlanden kom je dan op normen van 79,62% voor havo en 81,92% voor atheneum. 

  
Havo 

 
Atheneum 

 

Schooljaar Percentage Norm Percentage Norm 

2016-2017 84,32   93,78   

2017-2018 87,13   91,61   

2018-2019 84,69   90,00   

Gewogen gemiddelde 85,36 79,62 91,90 81,92 

 

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

door de inspectie gestelde norm. Wel valt op dat bij atheneum het percentage een dalende trend 

vertoont, dit is mogelijk te verklaren door het afschaffen van de herkansingen in atheneum-4 en de 

mindere examenresultaten in 2018-2019. 

 
2.7.2 Houtens 
 
Slaagpercentages 

In onderstaande tabel met de examenresultaten over het schooljaar 2018-2019 is het 

slaagpercentage te lezen van Houtens afgezet tegenover het landelijk gemiddelde, uitgesplitst naar 

de verschillende onderwijssoorten. Daarnaast de percentielen, het aantal deelnemers en de trend 

vanaf 2014-2015 voor onze school. De afdeling basis beroepsgericht blijft de maximale score halen. 

De afdeling kader beroepsgericht scoort voor het derde jaar op rij onder het landelijk gemiddelde, 

waarbij ook de percentielscore nog steeds erg laag is. Mogelijke redenen zijn de determinatie in de 

onderbouw, waardoor er leerlingen in de afdeling terecht komen die er eigenlijk het niveau niet voor 

hebben en daarnaast de kwaliteit van de lessen die nog beter kan. Om de determinatie te verbeteren 

zijn de doorstroomrichtlijnen bijgesteld, hetgeen nog niet echt vrucht afwerpt. Bij de afdeling 

theoretische leerweg is de jarenlange negatieve trend sinds afgelopen jaar doorbroken. Voor deze 

afdeling lijkt het plan van aanpak dat gemaakt is na vorige kwaliteitsrapportages vruchten af te 

werpen.  
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Analyse volgens het inspectiekader 

Voor de indicator Examenresultaten wordt per onderwijssoort het gemiddelde cijfer van het centraal 

examen bepaald. Het driejaarsgemiddelde per onderwijssoort wordt afgezet tegen de norm die de 

Inspectie voor het onderwijssoort heeft berekend.  

 

Vmbo-b 

 
 

Het is duidelijk dat voor vmbo-b Houtens scoort boven de norm van de Inspectie van 6,40. Positief is 

ook de trend die stabiel is. 

 

Vmbo-k 

 
Bij vmbo-k scoort Houtens voor het eerst onder de norm van 6,19. De trend is stabiel, het 

gemiddelde examencijfer ligt nu voor het tweede jaar op rij onder de norm. 
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Vmbo-t 

 
 

Bij vmbo-t scoorde Houtens tot afgelopen jaren beneden de norm, hetgeen zeker naast de slechte 

percentielscores, zorgwekkend was. De laatste twee jaar is een kentering opgetreden, zowel in de 

percentielscores als in de norm, de school zit er ruimschoots boven waardoor ook het 

driejaarsgemiddelde boven de norm uit komt. 

 

Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool 

Het doel van deze indicator van de inspectie is om zichtbaar te maken of de school in staat is om 

leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot het niveau te brengen dat ten opzichte 

van het advies van de basisschool mag worden verwacht.  

Voor een school voor breed vmbo zoals Houtens is de norm waaraan moet worden voldaan -10,05%.  

 

schooljaar  percentage 

2017-2018  18,06 

2018-2019  13,84 

2019-2020  7,38 

 

De percentages zijn alle ruimschoots boven de norm van -10,05%. Er is inmiddels een neerwaartse 

trend te constateren, waarbij de eerdere relatie tussen de relatief hoge opstroom en de mindere 

uiteindelijke resultaten bij met name vmbo-k mogelijk een halt wordt toegeroepen. Resultaat van 

strenger omgaan met de doorstroomrichtlijnen. 

 

  



29 
 
 

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. De norm waaraan voldaan moet worden is 95,50%. Voor 

zij-instromers mag daarbij een correctie worden toegepast, voor Houtens kom je dan op een norm 

van 95,27% over de afgelopen drie jaar. In onderstaande tabel staan de percentages van de 

afgelopen drie schooljaren en het gewogen gemiddelde ervan. 

 

Schooljaar Percentage Norm 

2016-2017 97,85   

2017-2018 96,79   

2018-2019 97,40   

Gewogen gemiddelde 97,35 95,27 

 

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 (bovenbouwsucces) 

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. De berekening geschiedt bij deze indicator wel per 

afdeling. Er zijn verschillende normen voor de afdelingen, voor vmbo-b is de norm 88%, voor vmbo-k 

en vmbo-t 87%. Ook hier mag een correctie worden toegepast, voor Houtens  kom je dan op normen 

van 86,64% voor vmbo-b,  85,96% voor vmbo-k en 86,47% voor vmbo-t. 

  
vmbo-b 

 
vmbo-k 

 
vmbo-t  

Schooljaar % Norm % Norm % Norm 

2016-2017 88,46   83,51   89,83  

2017-2018 100,00   90,27   94,62  

2018-2019 91,67   90,43   93,43  

Gewogen gemiddelde 93,02 87,22 88,31 86,14 92,84 86,51 

 

Waar twee jaar geleden deze cijfers nog niet tot tevredenheid stemden zitten alle afdelingen nu voor 

het tweede opeenvolgende jaar ruim boven de norm.  
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2.6 Personeel 
 

2.6.1 Kerncijfers 
 

Aantal medewerkers in fte (peildatum 1 oktober 2019) 

 
Vanaf 1 januari 2019 zijn College de Heemlanden en Houtens één stichting, waardoor we de 
gecombineerde getallen van Heemlanden en Houtens in SOOSVOH weergeven. In onderstaande 
paragrafen staan enkele kengetallen weergegeven van personeelsgegevens binnen SOOSVOH. Er 
wordt een uitsplitsing gemaakt naar school. Medewerkers van het bestuursbureau staan alleen 
opgenomen in de totale formatie van SOOSVOH.  
 
Aantal medewerkers in fte SOOSVOH 

 

 
 
Aantal medewerkers in fte Heemlanden 
Het aantal fte’s OP is op 1 oktober 2019 iets lager dan in 2018. Dit heeft te maken met de daling in 

aantal leerlingen. 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 

goed te laten aansluiten op de vraag. Bovendien is er vorig schooljaar optimaal gebruik gemaakt van 

het feit dat een aantal docenten voor meerdere vakken bevoegd is. Dit bevordert de flexibiliteit 

binnen de bestaande formatie en zal voor het komende schooljaar optimaal ingezet moeten worden. 

De omvang van de formatie OOP lijkt in 2019 sterk gedaald ten opzichte van 2018. Dit komt omdat 
vanaf 1 januari 2019 het bestuursbureau niet meer onder het OOP van College de Heemlanden valt. 
Op 1 oktober 2019 was 8,1 fte werkzaam voor het bestuursbureau. Voor wat betreft de bekostiging 
van het bestuursbureau wordt gekeken naar de verhoudingen in leerlingaantallen (voor 2019 71.5% 
CdH-29.5% Houtens). 

0

20

40

60

80

100

120

140

1-10-2019

Aantal medewerkers in FTE

directie OP OOP



31 
 
 

 
 

 
Aantal medewerkers in fte Houtens 

 
 
Het aantal fte op de loonlijst is iets gedaald t.o.v. 2018. Bij het OP heeft dat te maken met een iets 

groter aandeel externe inhuur voor wat betreft vervanging. 

 

Leeftijdsopbouw personeel 
 
Leeftijdsopbouw personeel SOOSVOH 
In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw van het personeel van SOOSVOH weergegeven. In 

overeenstemming met het landelijk beeld is het aantal medewerkers in de leeftijd 41 tot 54 en 55 tot 

67 jaar het grootst. De mobiliteit onder de oudere medewerkers is gering. De instroom van jonge 

docenten zal beperkt blijven en bij vermindering van de werkgelegenheid een steeds kleiner deel 

uitmaken van de formatie. Door deze vergrijzing, zal er over een aantal jaar een grote uitstroom 
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plaatsvinden. In de personeelsplanning en het aannamebeleid moet hier rekening mee worden 

gehouden, zodat er geen verlies van kwaliteit plaatsvindt. 

 

In de verdere paragrafen is de uitsplitsing naar College de Heemlanden en Houtens gemaakt. 

 

 
 
Leeftijdsopbouw personeel Heemlanden 
 

 
Leeftijdsopbouw personeel Houtens 
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Parttime en fulltime medewerkers 
 
Parttime en fulltime medewerkers SOOSVOH 
Het merendeel van de medewerkers heeft een (bijna) fulltime contract en 80% van de medewerkers 
is minimaal 6 dagdelen per week aanwezig op school.  
Dit geldt voor zowel College de Heemlanden als Houtens. 
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Parttime en fulltime medewerkers Heemlanden 
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Medewerkers met een vast of tijdelijk contract 
 
Medewerkers met een vast of tijdelijk contract SOOSVOH 
In onderstaande tabellen zijn het aantal fte en percentages van vaste en tijdelijke dienstverbanden 
weergegeven. In de weergegeven aantal fte en de berekening van de flexibele schil zijn 
vervangingsdienstverbanden niet meegenomen. 

Formatie 1 oktober 2019 

  Fte’s vast 
Fte’s 
tijdelijk % tijdelijk 

OP 99,70 25,06 20,1% 

OOP 38,57 2,0 4,9% 

Directie 6,9 1,0 12,7% 

 
Medewerkers met een vast of tijdelijk contract Heemlanden 
In het schooljaar 2019/2020 is de flexibele schil In het OOP bijna verdwenen. De keuze om meerdere 
mensen in vaste dienst te nemen is gemaakt om de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen 
waarborgen. In het OP is de flexibiliteit nagenoeg gelijk gebleven. Het blijft zaak om een voldoende 
grote flexibele schil te behouden om fluctuaties in het leerlingaantal te kunnen opvangen. 
 

 
Formatie 

1 oktober 2019 1 oktober 2018 

fte’s vast fte’s 
tijdelijk 

% 
tijdelijk 

fte’s 
vast 

fte’s 
tijdelijk 

% 
tijdelijk 

OP 70,2 11,8 14,4% 74,0 12,1 14 % 

OOP 21,7 0,3 0,0% 26,9 4,4 14 % 

Directie 5 0 0% 6 0 0 % 

 
 
Medewerkers met een vast of tijdelijk contract Houtens 
Op Houtens is de flexibele schil in het OOP wat gestegen door de aanname van meerdere collega’s. 

Formatie 
  

1 oktober 2019 1 oktober 2018 

Fte’s vast 
Fte’s 
tijdelijk % tijdelijk fte's vast 

fte’s 
tijdelijk % tijdelijk 

OP 29,55 13,19 30,9% 34,18 11,34 24,9% 

OOP 10,61 0,9 7,8% 10,4155 2,45 19,0% 

Directie 0,9 1,0 52,6% 1,85 0 0,0% 
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2.6.2 Ontwikkelingen 
 
Functiemix Heemlanden 
In onderstaande tabel is de functiemix weergegeven op 1 oktober 2018, 31 juli 2019 (na afronding 
van de procedures) en 1 oktober 2019. Vervanging is niet meegenomen in deze cijfers. 
Begin 2020 zal de procedure weer opgestart worden om de (beperkte) ruimte in LC en LD in te 
vullen. 

Wanneer LB LC LD FTE Totaal 

01-10-2018 21,9 33,8 29,5 85,1 

 26% 40% 35%  

31-07-20191 19,8 35,8 29,7 85,3 

 23% 42% 35%  

01-10-2019 19,0 34,1 28,9 82,0 

 23% 42% 35%  

Richtlijn: maatwerkafspraak 2020 20% 44% 36%  

 
Functiemix Houtens 
In schooljaar 2018-2019 zijn LC docenten met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2018 
benoemd. Het streven is om 50% van het OP te benoemen in een LC functie. Uitgangspunt is om 
“eigen” medewerkers zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om promotie te maken. Dat 
betekent dat we bij de werving van externe kandidaten terughoudend zijn geweest in het aanbieden 
van een LC inschaling. Alleen schaarste op de arbeidsmarkt op specifieke vakgebieden is aanleiding 
geweest om van deze regel af te wijken. 
Op 1 oktober 2019 was bijna 50% van de docenten in een LC functie benoemd. 
Vervangingsdienstverbanden zijn niet meegenomen in onderstaande tabel. 
 

Wanneer  LB LC FTE Totaal 

  fte % fte % totaal 

1-10-2019 21,5 50,4 21,2 49,6 42,7 

1-10-2018 22,3 49,0 23,2 51,0 45,5 

Maatwerkafspraak  50%  50%  

 
Stagiaires 
Op 1 oktober 2019 liepen er 15 stagiaires mee in het onderwijs op College de Heemlanden. De 
stagiaires worden begeleid door de schoolopleiders. 
Op Houtens liep er op 1 oktober 2019 één stagiaire stage. 
 
 
 
Professionalisering 
Startende docenten en docenten die nieuw zijn bij College de Heemlanden worden begeleid door 
een team docentbegeleiders. Bij de startende docenten gaat het om een traject van drie jaar. Bij 
nieuwe docenten wordt gekeken naar de individuele behoefte aan ondersteuning. Het 
professionaliseringsaanbod sluit aan bij de koers van de organisatie. 
Op Houtens is het afgelopen kalenderjaar ingezet op de vernieuwing van de begeleidingsstructuur. 
Beide scholen ontvingen het certificaat van Begeleiding Startende Leraren (BSL). 
Twee docenten van College de Heemlanden ontvingen bij aanvang van het schooljaar 2018/2019 een 
lerarenbeurs.  

 
1 Na afronden procedure functiemix 2019 
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Op Houtens ontving één docent een lerarenbeurs. 
 
Taakbeleid 
In schooljaar 2018/2019 zijn de afspraken rondom lesvermindering en ontwikkeltijd uit de cao 
verwerkt in het vigerende taakbeleid. Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn deze afspraken ingegaan. Op 
beide scholen is hier een eigen invulling aan gegeven. Eind van dit schooljaar worden deze afspraken 
geëvalueerd. 
 
Ziekteverzuim Heemlanden 
In 2019 was het ziekteverzuim lager dan de benchmark VO 2018 voor het OP, voor het OOP was deze 
juist hoger. In 2019 is het verzuim gestegen ten opzichte van 2018, vooral in het OOP. De benchmark 
VO 2019 is nog niet beschikbaar. 

Jaar Directie OP OOP 

2019 0,23% 5,03%  8,59% 

2018 0% 4,62%  4,65% 

Benchmark VO 2018 
 

5,3%  6,2% 

 

Jaar Kort verzuim (1 
t/m 7 dagen) 

Middellang (8 
t/m 42 dagen) 

Lang (43 dagen 
of langer) 

Totaal 

2019 1,93% 0,97% 2,63%  5,54% 

2018 1,29% 0,71% 2,40%  3,92% 

 

Ziekteverzuim Houtens 
Houtens kende in 2019 een gemiddeld verzuimpercentage van 8,19%. Het gemiddelde verzuim in 
Nederland op een VMBO-school was in 2018 was 5,8% voor OP en 6,8% voor het OOP. 
Benchmarkcijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar. 
Het langdurig verzuim is bepalend voor het hoge verzuimpercentage, al is juist het kortdurend 
verzuim toegenomen het afgelopen jaar. Er worden volop interventies ingezet om het ziekteverzuim 
terug te dringen. Er worden meer preventieve maatregelen in samenwerking met bedrijfsarts en 
coaches ingezet. 

Jaar OP OOP 

2019 6,9%  12,5% 

Benchmark VO 2018 5,8%  6,8% 

 

Jaar Kort verzuim (1 
t/m 7 dagen) 

Middellang (8 
t/m 42 dagen) 

Lang (43 dagen of 
langer) 

Totaal 

2019 2,01 % 1,63 % 4,55 %  8,19 % 

2018 1,00 % 0,24 % 7,31 %  8,55 % 

2017 1,03 % 1,10 % 7,24 %  9,37 % 
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2.7 Medezeggenschap 
 
We vermelden in voor de GMR het opstartjaar 2019 zowel de verslagen van de MR-en als van de 
GMR, vanaf 2020 zal alleen nog het jaarverslag van de GMR worden opgenomen. 
 
2.7.1 Jaarverslag 2019 medezeggenschapsraad - College de Heemlanden  
 
Tekst: Han Beyer, secretaris 
 
Samenstelling MR  
In 2019 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 2019 drie vacatures. PMR leden die aftraden waren: Elsje van 
der Maar, Jeltsje Hettinga en Co de Klein. Na aankondiging van de vacatures hadden zich 7 
kandidaten, te weten, Jasper Berden, Jelko Dijkman, Sheila Lamers, Jeanine Rademaker, Julius Spit, 
Liesbeth Spruijt en Marijn Trommelen, zich kandidaat gesteld. De drie personeelsleden met de 
meeste stemmen waren (in willekeurige volgorde), Jasper Berden, Julius Spit en Marijn Trommelen, 
en werden verkozen tot nieuw (P)MR lid. 
 
Vanwege de benoeming van Julius Spit tot interim afdelingsleider 2 en 3 atheneum, heeft hij zijn 
positie in de (P)MR neergelegd. Hierdoor ontstond er een vacature. Dezer vacature is opgevuld door 
het personeelslid die vierde was geworden tijdens de laatste verkiezingen. Dit was Liesbeth Spruit.  
 
Binnen de oudergeleding ontstond er één vacature, doordat het termijn van Marieke Noordam 
afliep. Na een oproep in de Heemmail had zich naast Marieke Noordam niemand gemeld. Marieke 
Noordam werd hierdoor automatisch herkozen voor een tweede termijn. 
 
Door het vertrek van Daoud El Azzati naar een andere school ontstond er binnen de leerlinggeleding, 
naast de vacature die nog open stond, nog een vacature. Deze vacatures zijn opgevuld door Ben 
Gerrits (A4) en Lonneke Peters (H5).  
Met deze wijzigingen is de samenstelling van de MR in (school)jaar 2019(-2020) als volgt: 
 

Naam Geleding Termijn Einde termijn 

Jacqueline Breuk (voorzitter) PMR 1e  Juli 2021 

Han Beyer (secretaris) PMR 1e  Juli 2020 

Liesbeth Spruijt PMR 1e  Juli 2022 

Jasper Berden  PMR 1e  Juli 2022 

Marijn Trommelen PMR 1e Juli 2022 

Ton Tummers PMR 1e Juli 2020 

Henk Keesenberg OMR 1e Juli 2020 

Marieke Noordam OMR 2e  Juli 2022 

Petra Boot OMR 1e  Juli 2021 

Ben Gerrits LMR 1e Juli 2022 

Lotte Stigter LMR 1e Juli 2021 

Lonneke Peters LMR 1e  Juli 2022 
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Prioritering MR  
In de CAO VO 2018-2019 was afgesproken dat er vanaf 1 augustus 2019 in het takenpakket van de 
leraar 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. Leraren(teams) en 
schoolleiding maken voor 1 maart 2019 met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te 
organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.  
 
Op College de Heemlanden zijn deze 50 uur (naar rato aanstelling docent) vrijgespeeld in de vorm 
van de introductie van een leerpleinuur. Leerlingen krijgen iedere week een leerpleinuur waar ze 
kunnen werken aan huiswerk, profielwerkstuk etc. Docenten krijgen hierdoor tijd om hun lessen te 
ontwikkelen en andere taken uit te voeren. Dit gebeurt tijdens vier onwikkelweken. Voor de precieze 
uitwerking van dit plan wil ik u verwijzen naar de agendastukken van de MR.  
 
Wijze van vergaderen en overleg met de bestuurder  
De MR kwam gemiddeld eens per anderhalve 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 2019 eenmaal per week tot om de week). Naast deze vergaderingen 
was er bijna altijd wekelijks overleg tussen rector-bestuurder en voorzitter en/of andere (P)MR 
leden. Van de MR-vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen worden samen met de 
agendastukken geplaatst op de ELO in Magister. De notulen zijn tevens te vinden op de website van 
College de Heemlanden.  
 
Besluitvorming (instemmings- en adviesrecht) 
Voor de besluitvorming bij alle stukken verwijzen wij naar de notulen. Naast de reguliere stukken is 
er in de MR gesproken over de volgende onderwerpen: 
 

- Verdere uitbouw van BYOD in meerdere leerjaren; 
- Introduceren van een PTO (programma toetsing en afsluiting) in de onderbouw; 
- Aanpassing begrip onderwijstijd;  
- Herziening aanbod werkweken (veranderd in studiereizen) klas 4; 
- Nieuwe positionering van het vak LOB; 
- Nieuwe procedure Inhalen en Herkansen Bovenbouw. 

 
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. 
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2.7.2 Jaarverslag medezeggenschapsraad Houtens 2019 
 
Voorwoord 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Houtens. Op deze wijze legt de MR 
formeel verantwoording af over de activiteiten van afgelopen jaar. 
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling van de MR en geeft een overzicht van de onderwerpen die 
in de vergaderingen zijn behandeld. 
 
De samenstelling van de MR 
De MR van Houtens bestond 2019 uit: 
Leerling(en): Merel Ester en Eva Thijs (vanaf maart 2019); 
Ouders: Romy van den Berg en Albert Piet Stuitje (voorzitter); 
Personeel: Louis Dalenberg, Chris Sloezarwij (secretaris) en Audrey van Hees. 
 
De behandelde onderwerpen, stukken die in 2019 in de vergadering aan de orde zijn geweest en 
waarover de MR een besluit (advies/instemming) heeft genomen. 
 

14 januari 2019 Mobiliteitsbeleid, managementletter, reglement MR, 
meerjarenbegroting 2019-2022. 

18 februari 2019  LB-LC procedure, protocol cyclus functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, formatieplan, 
vakantierooster. 

25 maart 2019 Onderwijstijd, taakbeleid, reis-en verblijfskosten 
dienstreizen. 

13 mei 2019 Herkomst nieuwe brugklasleerlingen, benoeming 
nieuwe afdelingsleider. 

1 juli 2019 Schoolrekening, takenlijst docenten, rapportage 
bestuurlijke visitatie, protocol social media, 
evaluatie werkweek. 

18 september 2019 Doorstroomnormen, jaaragenda, roosterbeleidsplan, 
schoolgids, examenreglement, ICT problemen bij 
opstarten nieuwe schooljaar, bindingstoelage. 

11 november 2019 Communicatie betreffende uitgevallen 
medewerkers, evaluatie schoolleidingstructuur, 
evaluatie ontwikkelweek, milieubeleid op Houtens, 
bestemming stakingsgelden. 

 
Wijze van vergaderen 
De MR komt ongeveer een keer maand samen. Het eerste deel van de vergadering vindt plaats 
zonder de rector-bestuurder en schoolleiding. Het tweede deel met de rector-bestuurder en soms 
schoolleiding. 
De PMR probeert in de week voorafgaand aan de MR-vergadering over de ingebrachte stukken een 
oordeel/mening te vormen. 
Daarnaast vindt er onregelmatig overleg plaats tussen de PMR en schoolleiding over zaken die niet 
direct met de voltallige MR besproken hoeven te worden. 
 
Contact met het overig personeel 
Sinds halverwege 2018 wordt er met enige regelmaat een kort verslag geschreven over wat er in de 
MR-vergadering besproken dan wel besloten is. Dit wordt geplaatst in “op eigen Houtje”, wekelijks 
informatiebulletin voor personeel. 
Alle volledige MR-verslagen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris.  
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Professionalisering 
Er is geen aanvullende scholing gevolgd in 2019. 
 
Toekomst MR 
Vanuit de MR hebben twee leden zitting genomen in de Gemeenschappelijke MR van de stichting 
SOOSVOH. In 2019 is vormgegeven aan deze GMR. De te bespreken onderwerpen zijn vooral 
wanneer het beide scholen betreft: mobiliteit van personeel tussen de scholen, financiën van de 
stichting SOOSVOH, te verwachten leerlingstromen, etc.  
 
Aan het einde schooljaar 2019-2020 zullen naar verwachting de voorzitter en de leerlingen de MR 
gaan verlaten. Er moet dus actief gezocht worden naar een ouder van een van de leerlingen van 
Houtens en één of twee leerlingen die willen zitting nemen in de MR. 
 
2.7.3 Jaarverslag GMR 2019 
 
Na de opstart in 2018 van een voorlopige GMR is in 2019  de GMR in formele zin van start gegaan  
Daartoe organiseerde de voorlopige raad aan het einde van het schooljaar verkiezingen. 
In 2019 bestond de GMR uit 8 leden, gelijkelijk verdeeld over College de Heemlanden en Houtens 

- Een personeelsgeleding van 4 leden;  

- Een oudergeleding van 2 leden; 

- Een leerling geleding van 2 leden.  

 
De uiteindelijke samenstelling van de GMR is de volgende: 

Naam Geleding School 

Albert Piet Stuitje ouder Houtens 

Henk Keesenberg (voorzitter) ouder CdH 

Lotte Stigter leerling CdH 

vacature leerling Houtens 

Jelko Dijkman personeel CdH 

Ton Tummers  personeel CdH 

Louis Dalenberg personeel Houtens 

Audrey van Hees Personeel Houtens 

 
Prioritering GMR  
Na afronding van de bestuurlijke fusie eind 2018 zijn de belangrijkste onderwerpen in 2019 het 
functioneren van de GMR (reglementen, verkiezingen, werkwijze), de bestuurlijke samenwerking met 
Fectio en de daarmee samenhangende start van een 10-14 jarigenschool en betrokkenheid bij het 
opstellen van het strategisch beleidsplan. 
 
Wijze van vergaderen en overleg met de bestuurder  
De GMR komt gemiddeld eens per twee maanden samen. Een deel van iedere vergadering vind 
plaats in aanwezigheid van de rector-bestuurder. Daarnaast hebben de geledingen daar waar nodig 
afzonderlijk overleg. Naast deze vergaderingen is er met enige regelmaat overleg tussen rector-
bestuurder en voorzitter en/of andere GMR leden. Van de GMR-vergaderingen zijn notulen gemaakt. 
Met ingang van 2020 worden deze geplaats op de website van beide scholen.   
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Besluitvorming (instemmings- en adviesrecht) 
Voor de besluitvorming bij alle stukken verwijzen wij op deze plaats naar de notulen. Naast de 
reguliere stukken (meerjarenbegroting, bestuursverslag) is er in de GMR gesproken over de volgende 
onderwerpen: 

- vaststellen reglementen en organiseren verkiezingen; 
- bestuurlijke samenwerking tussen Fectio en SOOSVOH en daarmee samenhangend het 

starten van een 10-14 jarigenschool; 
- mobiliteitsbeleid; 
- tenaamstelling mail medewerkers; 
- regeling schorsen en verwijderen; 
- reis- en verblijfkostenregeling; 
- deskundigheidsuren; 
- verhuisregeling; 
- vakantierooster; 
- strategisch beleidsplan. 

 
Overleg met de raad van toezicht 
Met de raad van toezicht is er twee keer jaarlijks overleg. 
Tijdens het overleg wordt gesproken over lopende zaken, zoals dit jaar het strategisch beleidsplan en 
de school voor 10-14 jarigen, daarnaast komt tijdens de eerste bijeenkomst altijd het functioneren 
van de bestuurder als gesprekpartner van de GMR ter sprake. 
 
Contact met de achterban 
De GMR hecht aan contact met de achterban. Een goede vorm moet nog worden gevonden om de 
verschillende geledingen op de hoogte te houden. Vooralsnog worden in ieder geval de notulen aan 
beide MR’ en verstrekt. 
 
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, ouderpanels en de medezeggenschapsraad;  

- Interne stakeholders: docenten en onderwijs ondersteunend personeel. De dialoog met deze 
groepen gaat vooral voor intern (werk-) overleg. In 2019 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. 

Bij het opstellen van het strategisch beleidsplan op bestuursniveau hebben alle typen stakeholders 
meegedacht en meegesproken. Door middel van interviews, verdiepende gesprekken, een onderwijs 
werkconferentie, feedback op het concept en een ouderpanel. 
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2.9 Klachten en integriteit 
 
2.9.1  Klachten en integriteit College de Heemlanden 
 
Vanaf 2016 werken we met een klachtenregeling 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.  
 

 
 
Er is een duidelijke toename in het aantal gesprekken met de vertrouwenspersonen ten opzichte van 
vorig schooljaar. Voornamelijk in het aantal gesprekken met onderwijzend personeel. Het is te vroeg 
om te spreken van een trend. Het lijkt erop dat personeel en leerlingen de vertrouwenspersonen 
steeds beter weten te vinden.  
 
Door de externe vertrouwenspersoon zijn drie meldingen behandeld die gingen over stijl van 
leidinggeven, bejegening door een collega van een hoger hiërarchisch niveau en bejegening door een 
directe collega. 
 
Alle klachten zijn afgehandeld. 
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2.9.2 Klachten en integriteit Houtens 
 
Houtens heeft twee vertrouwenspersonen. Beide vertrouwenspersonen van Houtens hebben zich 
middels een voorstelronde geïntroduceerd bij de eerstejaars leerlingen. Doordat er over een breder 
scala aan klachten is gerapporteerd dan afgelopen jaar is er geen vergelijk mogelijk. 
Alle klachten zijn afgehandeld. 
 

Kalenderjaar: 2019 
 

Totaal aantal klagers: 12 
Totaal aantal klachten: 28 

 

Soorten klachten Aantal 

Communicatie 7 

Maatregelen tegen leerling         

Schoolorganisatie 6 

Klachtbehandeling door de school 3 

Onderwijskundig handelen 2 

Onveiligheid 5 

Seksuele intimidatie (hands off) 2 

Seksueel misbruik (hands on) 3 

Cyberintimidatie (a-sociale media) 1 

Pesten  1 

LHBT- intimidatie  

Agressie/geweld 1 

Discriminatie  

Overig 1 

Totaal 32 

 
 
 
 
2.10 Huisvesting 
 
In 2019 is er verder ingezet op duurzaam onderhoud. De 3e tranche (van 3) in omzetten van TL naar 
Led verlichting heeft plaatsgevonden, waarmee aan het eind van 2019 het hele gebouw voorzien is 
van ledverlichting. 
 
De noodzakelijke werkzaamheden conform het meerjarenonderhoudsplan zijn structureel 
uitgevoerd. Hierdoor zijn er geen achterstanden in het groot onderhoud. De voorziening is naar eigen 
inschatting van de organisatie toereikend. 
 
Met de gemeente Houten zijn de eerste besprekingen gevoerd over een Integraal Huisvestingsplan 
en een meerjarige strategische planning voor onderwijshuisvesting, waarin voor het schoolgebouw 
de consequenties van onderwijsinnovaties en duurzaamheidsmaatregelen zijn besproken.  
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2.11 Bedrijfsvoering 
 
Planning en control 
 
In 2019 is de planning en control cyclus effectief gebleken. De kwartaalrapportages zijn tijdig aan 
zowel het MT, de MR en de raad van toezicht verstrekt. Verder is in 2019 gestart met één 
gezamenlijke administratie en gelijke processen binnen beide scholen. 
 
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 2018 "van de 
Minister van OC&W van 5 december 2018, nr. FEZ/1402273, houdende regels voor 
onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan 
van verbintenissen voor financiële derivaten.  
 
Europese aanbestedingen 
 
In 2019 heeft er een minitender plaatsgevonden voor het aankopen van ICT hardware. Deze is 
gegund aan de partij die in 2018 eveneens de Europese aanbesteding heeft gewonnen. 
 
2.12 Ontwikkelingen rondom het coronavirus 
De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. 
Het schoolexamen 2020 wordt op aangepaste wijze afgenomen en het centraal examen gaat niet 
door. Het onderwijs binnen SOOSVOH wordt sinds 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat van zowel 
leerlingen als collega’s flinke aanpassingen vereist. SOOSVOH verwacht dat de financiële gevolgen 
overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid continueert de bekostiging waardoor de salarissen aan 
medewerkers en vaste lasten kunnen worden betaald. 
Voor de schoolreizen en excursies heeft het bestuur zijn verantwoordelijkheid genomen en besloten 
alle reizen en excursies dit schooljaar af te gelasten. Met de organisaties is afgesproken dat het 
annuleren kosten met zich meebrengt ten hoogte van 15% van de reissommen. Dit leidt tot extra 
kosten op bestuursniveau van 75K (50K College de Heemlanden en 25K Houtens). De impact van het 
coronavirus op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de organisatie vooralsnog 
niet. 
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3.1 Inleiding 
 
Met ingang van 1 januari 2019 heeft de bestuurlijke overdacht plaatsgevonden van de Stichting Open 
Oecumenische School voor Mavo en Beroepsgericht Onderwijs Houten (Houtens) aan de Stichting 
Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs Houten (College De Heemlanden) met 
gelijktijdige naamswijziging in Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
Houten. Hiermee komen Houtens en College De Heemlanden onder één bestuur. Voor de raad van 
toezicht betekent dit dat zij nu nog slechts van één Stichting toezichthouder is.  
   

3.2       Raad van toezicht: samenstelling en werkwijze 

  

De raad van toezicht bestond in 2019 uit vijf leden die elkaar aanvullen op het terrein van onderwijs, 

governance, financiën, bestuurlijke en politieke kennis en ervaring. Op basis van het reglement zijn 

de leden van de raad van toezicht benoemd voor een periode van vier jaar. Met het aflopen van de 

eerste termijn van alle leden in de loop van 2019 is overgegaan tot benoeming van één nieuw lid en 

herbenoeming van de overige leden. 

  

Naam  Functie in 
raad van 
toezicht 

Commissie  Functie  Termijn Herbenoem-
baar 

Dr. J. (Jelle) 
Kaldewaij 

voorzitter voorzitter remuneratie- 
commissie 

Directeur Nationaal 
Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek 

2e vanaf  
01-04-2019 

Nee 

Mevrouw W. (Willy) 
Lageveen-Canrinus 

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

2e vanaf 
01-07-2019 

Nee 

Mr. W.H.  (Bart) de 
Lange 

Lid lid remuneratiecommissie 
contactpersoon MR 

Partner en senior 
adviseur bij 
GovernanceQ: 
adviesbureau voor 
bestuur, toezicht en 
stakeholders 

2e vanaf  
01-04-2019 

Nee 

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

Lid Contactpersoon MR Divisiedirecteur 
bedrijfsvoering DNB 

1e tot 101-
04-2018 

Nee 

Drs. W. (Wenda) 
Scholte 

Lid contactpersoon MR Senior 
adviseur/interim 
manager bij 
Synnervate 
 

1e vanaf  
01-04-2019 

Ja 

Dr. K.G. (Klaas) 
Druijf 

Lid lid auditcommissie Directeur faculteit 
Bètawetenschappen 
Universiteit Utrecht 

2e vanaf  
01-04-2019 

Nee 

 

Vijf keer per jaar heeft een reguliere vergadering plaatsgevonden met de bestuurder en is twee keer 
overlegd met de GMR. Jaarlijks organiseert de raad van toezicht een zelfevaluatie, in het schooljaar 
2019-2020 onder begeleiding van een extern deskundige. Daarnaast is gebruikgemaakt van 
mogelijkheden tot professionalisering waar mogelijk. 
 
De raad van toezicht kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De 
remuneratiecommissie is in 2019  tweemaal per jaar bijeengekomen, de auditcommissie viermaal. 
Het honorarium voor de raad van toezicht 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 2019 een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd 
en in september 2019 een doelstellingengesprek. De raad van toezicht hanteert voor de bezoldiging 
van de bestuurder de Cao Voortgezet Onderwijs. De bestuurder is in vaste dienst en de bezoldiging 
bestaat uitsluitend uit een vast deel, conform de bepalingen in de wet normering topinkomens 
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(WNT). De bestuurder is tevens rector van College de Heemlanden en directeur van Houtens. De 
kosten voor de directeur-bestuurder worden naar rato van het leerlingenaantal over beide besturen 
verdeeld. De raad van toezicht heeft de WNT norm op basis van een complexiteitspuntenberekening 
goedgekeurd 
 
De nevenfuncties van de leden raad van toezicht waren in 2019: 

Jelle Kaldewaij: lid raad van toezicht Openbare Bibliotheek Utrecht; 

Wenda Scholte: geen; 

Klaas Druijf: geen; 

Willy Lageveen: bestuurslid stichting Duurzaam Vervoer Houten en bestuurslid Landgoed 

Wickenburgh, beide onbezoldigd; 

Bart de Lange: Docent commissarisopleiding Governance University (rolinvulling/toezichtvisie-en 

kader/zelfevaluatie) en Lid Commissie Code Goed Bestuur VO-raad. 

  

3.3      Inhoudelijke thema’s 

 

In 2019 waren er twee onderwerpen waar de raad van toezicht voornamelijk aandacht voor heeft 

gehad. Dat was in de eerste plaats de bestuurlijke samenwerking met de PO-stichting Fectio en in het 

verlengde daarvan het voornemen en uiteindelijk besluit om met deze stichting een school voor 10-

14-jarigen te starten. In de tweede plaats was dit het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan 

voor de beide scholen waar zowel binnen als buiten de reguliere bijeenkomsten van de RvT over is 

gesproken. 

Daarnaast waren er in 2019 de volgende aandachtsgebieden: 

- De planning en controlcyclus: de raad van toezicht heeft hiermee toegezien op het bewaken 

van de begroting 2019. De kwartaalrapportages zijn besproken in de auditcommissie en 

daarna voorgelegd aan de Raad; 

- In 2019 is voor de derde keer een uitgebreide kwaliteitsrapportage opgesteld en de 

verbeterplannen zijn met de raad besproken. Geconstateerd werd, dat alleen de 

kaderberoepsgerichte leerweg nog extra tijd en inzet voor verbetering vergt, gelet op de 

eisen van de inspectie; 

- Kwaliteit van de schoolexamens: de raad van toezicht heeft zich -in verband met enige 

incidenten op landelijk niveau in 2019- door de bestuurder laten informeren over de 

kwaliteit van de schoolexamens; 

- De raad heeft een dagdeel een bezoek gebracht aan beide scholen en gesproken met 

leerlingen en medewerkers; 

- De raad heeft meegewerkt aan de bestuurlijke visitatie die heeft plaatsgevonden vanuit een 

netwerk binnen de VO-Raad; 

- De raad heeft zich laten informeren over de ontwikkeling van de leerlingaantallen en de 

daaruit voortvloeiende acties; 

- De raad heeft vanaf het controlejaar 2018 een nieuwe accountant benoemd (Astrium) 

waarmee de managementletter en risicoanalyse zijn doorgenomen en vastgesteld. 

 

 
3.4  Doelmatigheid 
 
Een specifiek aandachtspunt voor de raad van toezicht is een doelmatige besteding van middelen. 
Hierover is het volgende op te merken. 
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- Binnen de raad van toezicht worden jaarlijks de binnen de begroting opgevoerde en 
gerealiseerde onderwijsresultaten besproken; 

- Binnen de raad van toezicht wordt jaarlijks de managementletter van de accountant 
besproken; 

- Er is vastgesteld dat er binnen de school geen zakelijke belangen zijn. De bestuurder is in 
dienst als natuurlijk persoon en er zijn geen persoonlijke belangen bij leveranciers van de 
scholen; 

- Voor kosten worden gemotiveerd keuzes gemaakt, er is een helder inkoopbeleid, er worden 
altijd meerdere offertes gevraagd en procedures rond aanbestedingen worden met externe 
hulp transparant gedaan; 

- Kosten zijn proportioneel: het overgrote deel bestaat uit salarissen volgens de cao; de 
materiële kosten blijven altijd binnen normale proporties; 

- De raad bespreekt jaarlijks de kwaliteitsrapportages van beide scholen en brengt aan beide 
scholen een bezoek. 
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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 vooral door de extra bekostiging die in 

december 2019 is ontvangen als gevolg van het onderwijsconvenant; 

- De overige baten zijn hoger dan begroot door vrijval van ontvangen gelden van de 

steunstichting. Tegenover deze hogere baten staan extra lasten; 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot doordat de CAO verhogingen van 1 juni 

2019 zijn doorgevoerd, deze zijn als extra rijksbijdragen ontvangen; 

- De afschrijvingen zijn teruggelopen, doordat er minder leerboeken worden gekocht 

(en afgeschreven), dit leidt wel tot extra overige lasten vanwege aanschaf 

leerlicenties; 

- De overige lasten zijn hoger dan begroot, door uitgaven in leermiddelen. Door de 

invoering van BYOD is er bij een aantal secties besloten tot invoering van nieuwe 

beter sluitende leermiddelen.  

Staat van baten en lasten SOOSVOH

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 18.465.426 17.633.782 18.164.866

3.2 Overige overheidsbijdragen 126.222 112.000 112.222

3.5 Overige baten 800.295 625.000 822.303

Totaal baten 19.391.943 18.370.782 19.099.391

4 Lasten

4.1 Personele lasten 15.250.817 14.920.500 14.885.255

4.2 Afschrijvingen 562.574 677.604 615.369

4.3 Huisvestingslasten 1.166.482 1.053.000 1.231.202

4.4 Overige lasten 1.902.273 1.781.500 2.194.183

Totaal lasten 18.882.145 18.432.604 18.926.009

Saldo baten en lasten 509.798 -61.822 173.382

5 Financiele baten en lasten

5.1 Financiele baten  -426 2.500 1.161

5.2 Financiele lasten 24.608 23.000 27.968

Saldo fin. Baten en lasten -25.035 -20.500 -26.807

Exploitatieresultaat 484.763 -82.322 146.575

2019 Begroting 2019 2018

in € x1 in € x1 in € x1
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Afwijkingen in de realisatie t.o.v. 2018 

 

Ten opzichte van 2018 zien we de volgende afwijkingen. 

 

- De rijksbijdrage is teruggelopen vanwege een teruggang in leerlingenaantal. Dit 

wordt echter gecompenseerd door een bijstelling van de GPL en de extra ontvangen 

gelden inzake het gesloten onderwijsconvenant; 

- De personele lasten zijn toegenomen t.o.v. 2018 door een CAO verhogen per 1 juni 

2019; 

- De overige lasten zijn afgenomen doordat de exploitatie van de Zuid-Afrika reis niet 

meer via SOOSVOH loopt. 
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Financiële vooruitzichten 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023 (Onderdeel A Gegevensset Continuiteitsparagraaf) 

Staat van Baten en Lasten 

 

 

 

De meerjarenbegroting van SOOSVOH is op 18 oktober 2019 door de raad van toezicht goedgekeurd. 

 

  

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

Aant. leerlingen bekostiging 2.200 2.153 2.153 2.092 2.009

Aantal FTE DIR 8 8 8 8 8

Aantal FTE OP 127 128 129 125 125

Aantal FTE OOP 41 39 38 38 38

Baten

Rijksbijdragen 18.465.426 16.825.469 16.861.073 16.390.112 15.745.545

Overige overheidsbijdragen    en -subsidies126.222 112.000 112.000 0 0

Overige baten 800.295 1.630.000 1.675.973 1.654.249 1.634.054

Totaal baten 19.391.943 18.567.469 18.649.046 18.044.361 17.379.599

Lasten

Personeelslasten 15.250.817 15.229.590 15.212.361 14.789.973 14.278.084

Taakstellingen -200.000 -250.000 -400.000

Afschrijvingen 562.574 652.604 640.604 628.104 618.104

Huisvestingslasten 1.166.482 1.182.138 1.198.388 1.209.863 1.221.568

Overige lasten 1.902.273 1.633.500 1.639.800 1.639.800 1.639.800

Totaal lasten 18.882.145 18.697.833 18.491.154 18.017.740 17.357.555

Saldo baten en lasten 509.798 -130.364 157.893 26.621 22.044

Financiële baten en lasten -25.035 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

Nettoresultaat 484.763 -151.364 136.893 5.621 1.044
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Uitgangspunten Baten 
In de begroting is uitgegaan van het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2019 en is een 
prognose gemaakt van het aantal leerlingen voor 2020 tot en met 2023. Bij de berekening van de 
Rijksbijdragen is uitgegaan van de meest actuele bekostigingsinformatie en ontwikkelingen in de 
bekostiging zoals deze bekend waren op 15 oktober 2019. 
De overige overheidsbijdragen en overige bijdragen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op beschikkingen 
en contracten, en waar van toepassing op het (geprognosticeerde) leerlingaantal. 
 
 Uitgangspunten lasten 
De huidige bezetting leidt tot tekorten in de exploitatie. Voor 2020 zijn geen taakstellingen 
opgenomen maar is een tekort gepresenteerd. Mogelijk zijn er nog extra rijksbijdragen te 
verwachten, deze zullen dan niet kunnen leiden tot extra formatie maar gebruikt moeten worden om 
het tekort te dichten. Vanaf 2021 zijn bij CdH taakstellingen opgenomen van € 200.000,- oplopend 
tot € 400.000,- in 2023. De formatie zal blijvend aangepast moeten worden op de terugloop van 
leerlingaantallen. Ook naar de OOP formatie (in samenhang met de formatie van het 
bestuursbureau) zal opnieuw gekeken moeten worden wat een passende omvang is bij het 
leerlingaantal. 
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 2019 voor beide gebouwen 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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Balans SOOSVOH 

 

 

 

  

SOOSVOH

Meerjarenbalans

(na verwerking resultaatbestemming)

1

Vaste activa

1.2 Materiele vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 30.957 28.353 25.749 23.145 20.541

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.477.293 1.484.867 1.477.293 1.477.293 1.477.293

Totaal vaste activa 1.508.250 1.513.220 1.503.042 1.500.438 1.497.834

Vlottende activa

1.5.1 Debiteuren 137.072 101.703 205.422 205.422 205.422

1.5.7 Overige vorderingen 1.050 0 1.050 1.050 1.050

1.5.8 Overlopende activa 162.325 113.881 162.325 162.325 162.325

300.447 215.584 368.797 368.797 368.797

1.7 Liquide middelen 5.142.340 5.876.541 4.787.061 4.787.516 4.656.699

Totaal vlottende activa 5.442.787 6.092.125 5.155.858 5.156.313 5.025.496

Totaal activa 6.951.037 7.605.345 6.658.900 6.656.751 6.523.330

2

Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 1.428.556 1.913.319 1.775.967 1.748.665 1.717.898

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 54.507 54.507 54.507 54.507 54.507

Totaal vermogen 1.483.063 1.967.826 1.830.474 1.803.172 1.772.405

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Jubilea 435.604 334.362 334.362 334.362 334.362

2.2.3 Onderhoud 491.206 510.097 510.097 510.097 510.097

2.2.4 Persoonlijk budget 729.244 947.583 947.583 947.583 947.583

Langdurig ziek 362.431 362.431 362.431 362.431

2.2.5 Spaarverlof 105.440 52.340 52.340 52.340 52.340

1.761.494 2.206.813 2.206.813 2.206.813 2.206.813

2.3 Langlopende schulden 1.222.515 1.083.763 945.011 806.259 667.507

2.4 Kortlopende schulden 2.483.965 2.346.943 1.676.602 1.840.507 1.876.605

Totaal passiva 6.951.037 7.605.345 6.658.900 6.656.751 6.523.330

31-12-2022

in € x1 in € x1 in € x1 in € x1 in € x1

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

31-12-2022

in € x1 in € x1 in € x1 in € x1 in € x1

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
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Kengetallen SOOSVOH 

 

 

 

Door het wisselende resultaat veranderen de kengetallen binnen een kleine bandbreedte. Binnen de balans zijn 

er weinig tot geen wijzigingen te verwachten. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Current ratio

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Weerstands vermogen

Rentabiliteit

Normatieve kapitalisatiefactor

Totale activa -Eigen vermogen + normatief eigen vermogen

Totale baten

0,13%

2,68

0,27

0,61

10,21%

2,80
Kort Vreemd Vermogen

Eig. verm. 
0,17 0,21 0,21 0,26 0,27 0,27

Balanstotaal

Vlottende Activa
1,34 2,12 2,19 2,60 3,08

0,60
Balanstotaal

Eig. verm. 
7,66% 10,61% 9,83% 10,00%

Totale Baten incl. Rente

Eig. verm. + Voorz.
0,35 0,45 0,47 0,55 0,61

Exploitatieresultaat
2,63% -0,70% 0,85% 0,15%

Totale Baten incl. Rente

34,89% 33,08%
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Risicoparagraaf en continuïteit 
 
Onderdeel A vindt u bij de financiële vooruitzichten; 
Onderdeel B1 vindt u in het bestuursverslag; 
Onderdeel B2 vindt u in deze risicoparagraaf; 
Onderdeel B3 vindt u bij de rapportages RVT. 
  
 
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 administratieve 
organisatie en de interne beheersing, vooral bij Houtens is deze sterk verbeterd. Gesteld kan worden, 
dat SOOSVOH in control is en de financiële beheersing scherp in beeld heeft. Hierdoor worden 
financiële risico’s snel gesignaleerd en gelokaliseerd, waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. Ook 
risicomanagement is afgelopen jaar binnen de P&C cyclus geïmplementeerd. 
 
 
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. 
 
Beheersmaatregelen: 

- Inzetten op werving 
- Samenwerken met Fectio 
- Stappen zetten naar meer eigentijds onderwijs 
- Samenwerking in de regio verkennen 
- Duidelijke protocollen 
- Leerlingen deel laten uitmaken van de onderwijscommunnity 

 
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. Op dit moment is de flexibele schil binnen het OP ruim 
voldoende, maar voor het OOP leidt een verdere terugloop van het leerlingenaantal vooral op CdH 
tot een formatief knelpunt. We zijn voornemens om komend jaar beleid te presenteren op de 
formatie en kwaliteit van het OOP. 
 
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, dan wel dat 
er meer tijdelijk (duurder) personeel ingezet moet worden. 
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Kwalitatieve match OOP 
 
Door de terugloop van de formatie en de wijzigende behoefte aan OOP-ondersteuning dreigt het 
risico van een mismatch tussen de huidige samenstelling van het OOP en de gewijzigde 
werkzaamheden.  
 
Beheersmaatregelen: 

- Mobiliteitsbeleid op orde 
- Functionerings- en loopbaangesprekken voeren 
- Opleidingsschool/ intern opleiden  

 
D. Lening u/g  
 
Lening Het Houtens 
In 2018 is de lening van CdH aan Houtens omgezet in een langlopende lening van de gemeente. Door 
verlenging van de looptijd van 10 jaar naar 30 jaar is de druk op de liquiditeit van Houtens flink 
afgenomen. Echter deze nieuwe lening dient afgelost te worden. De rentelasten zullen voorlopig uit 
de exploitatie van Houtens opgebracht moeten worden. 

E. Huisvesting  
 
Meerjaren onderhoudsplan 
In 2019 heeft voor beide scholen een nieuwe schouw plaatsgevonden en is er een nieuw meerjaren 
onderhoudsplan opgesteld. Vooral voor Houtens heeft dit tot een verhoging van de dotatie aan de 
voorziening geleid om het onderhoudsniveau weer op peil te brengen. Verder leidt het verder 
verduurzamen van vooral het gebouw van CdH tot grote investeringen. Met de gemeente Houten is 
inmiddels het gesprek gestart over de toekomstige huisvestingsambities in relatie met duurzaamheid 
en onderwijsontwikkelingen.  
 
Capaciteit schoolgebouw Houtens 
Als gevolg van de toename van het leerlingenaantal op Houtens ontstaat er de komende jaren een 
grote druk op de beschikbare capaciteit. Het gebouw is maximaal geschikt voor 650 leerlingen en de 
komende jaren ligt de prognose van het leerlingenaantal rondom de 700 leerlingen. Voor dit 
capaciteitsprobleem zal op bestuursniveau naar oplossingen gezocht moeten worden. 
 
Beheersmaatregelen: 

- Gemeente en omgeving betrekken 
- Samenwerken in de regio/ onderwijsinnovatie 
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Jaarrekening 

 
 
Gegevens rechtspersoon 

 
Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten 
De Slinger 48 
3995 DE Houten 

 
telefoon: 030 6379944    bestuursnummer   : 40060 
website : www.soosvoh.nl   brinnummer    : 22NE en 30BE 
e-mail : info@heemlanden.nl    Inschrijvingsnummer KvK: 41194936 
Statutaire vestigingsplaats: Houten 

 
contactpersoon:  
Dick Looyé, rector-bestuurder 
dicklooye@soosvoh.nl 
 
 

 
 

  

mailto:info@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. 
 
Vanaf 2019 worden er geen enkelvoudige jaarrekeningen meer opgesteld voor Houtens of College 
de Heemlanden vanwege de fusie per 1 januari 2019. 
 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn binnen SOOSVOH gelijk 
gebleven.  
 
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. 
 
De jaarrekening is door het management opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Schattingen hebben betrekking op: 
- De waardering van materiele vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen; 
- De verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening groot onderhoud; 
- De bepaling van personele voorzieningen. 

 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige periode 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
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. 
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Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Gebouwen en terreinen   20 jaar    5,00% 
Inventaris en apparatuur   2-15 jaar  6,67-50,00% 
 
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. 
 
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. De vervolg waardering is tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
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 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. 

3) 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. 

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het 
bevoegd gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van 
de tijdelijke regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ 
(EDOC-1440924). 
 
Voorziening jubilea 
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten (contant gemaakt) gedurende 
het dienstverband van de werknemers. De disconteringsvoet is 1%. 
 
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. 
 
Voorziening langdurig zieken 
Voor medewerkers die op balansdatum ultimo einde verslagjaar langer dan 90 dagen ziek zijn en 
waarvan de geobjectiveerde verwachting bestaat dat de medewerker niet meer in arbeid zal 
terugkeren, dient een voorziening te worden gevormd voor de loonkosten per ultimo jaareinde 
tot aan het objectief te verwachten moment van uitdiensttreding. 
 
Inherent aan de vorming van deze voorziening dient voor deze categorie personeelsleden een 
berekening te worden gemaakt van de naar verwachting toe te kennen transitievergoeding. Deze 
nog te betalen vergoeding wordt -afhankelijk van de periode waarin tot uitkering wordt gekomen- 
opgenomen onder langlopende dan wel kortlopende schulden. De naar verwachting toe te 
kennen transitievergoeding kan door de werkgever worden teruggevorderd bij het UWV. 
Afhankelijk van de periode waarin tot uitkering van deze vordering wordt gekomen, is deze 
vordering opgenomen onder de financiële vaste dan wel overlopende activa. 
 
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. 
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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 reële waarde. De vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
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 
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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. 
 
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 2019 is de beleidsdekkingsgraad van 
het pensioenfonds 95,8% (bron: website https://www.abp.nl/over-abp/financiele-
situatie/dekkingsgraad/) 
 
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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SOOSVOH

Balans per 31-12-2019

(na verwerking resultaatbestemming)

1

Vaste activa

1.1.2 Materiele vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 28.353 30.957

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 1.484.867 1.477.293

1.513.220 1.508.250

Totaal vaste activa 1.513.220 1.508.250

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 

1.2.2.1 Debiteuren 101.703 137.072

1.2.2.10 Overige vorderingen 1.050

1.2.2.15 Overlopende activa 113.881 162.325

215.584 300.447

1.2.4 Liquide middelen 5.876.541 5.142.340

Totaal vlottende activa 6.092.125 5.442.787

Totaal activa 7.605.345 6.951.037

31-12-2019 31-12-2018

in € x1 in € x1
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2

Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 1.913.319 1.428.556

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 54.507 54.507

Totaal vermogen 1.967.826 1.483.063

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Jubilea 334.362 435.604

2.2.3 Onderhoud 510.097 491.206

2.2.4 Persoonlijk budget 947.583 729.244

Langdurig ziek 362.431

2.2.5 Spaarverlof 52.340 105.440

2.206.812 1.761.494

2.3 Langlopende schulden

2.3 Langlopende schulden 1.083.763 1.222.515

1.083.763 1.222.515

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 299.425 129.166

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 620.473 684.689

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 183.600 196.679

2.4.9 Overige kortlopende schulden 0 0

2.4.10 Overlopende passiva 1.243.445 1.473.431

2.346.943 2.483.965

Totaal passiva 7.605.345 6.951.037

in € x1 in € x1

31-12-2019 31-12-2018
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Staat van baten en lasten SOOSVOH

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 18.465.426 17.633.782 18.164.866

3.2 Overige overheidsbijdragen 126.222 112.000 112.222

3.5 Overige baten 800.295 625.000 822.303

Totaal baten 19.391.943 18.370.782 19.099.391

4 Lasten

4.1 Personele lasten 15.250.817 14.920.500 14.885.255

4.2 Afschrijvingen 562.574 677.604 615.369

4.3 Huisvestingslasten 1.166.482 1.053.000 1.231.202

4.4 Overige lasten 1.902.273 1.781.500 2.194.183

Totaal lasten 18.882.145 18.432.604 18.926.009

Saldo baten en lasten 509.798 -61.822 173.382

5 Financiele baten en lasten

5.1 Financiele baten  -426 2.500 1.161

5.2 Financiele lasten 24.608 23.000 27.968

Saldo fin. Baten en lasten -25.035 -20.500 -26.807

Exploitatieresultaat 484.763 -82.322 146.575

2019 Begroting 2019 2018

in € x1 in € x1 in € x1
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Kasstroomoverzicht 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

saldo baten en lasten 509.798 173.382

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 562.574 615.369

- Mutaties voorzieningen 445.318 175.533

1.007.892 790.902

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 84.863 -17.443

- Kortlopende schulden -137.022 304.594

-52.159 287.151

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

Financiele baten -426 1.161

Financiele lasten -24.608 -27.968

-25.035 -26.807

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.440.496 1.224.628

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa -567.544 -281.138

Mutaties leningen -138.752 -139.042

-706.296 -420.180

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -706.296 -420.180

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie overige langlopende schulden 0 0

0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 734.200 804.448

Beginstand liquide middelen 5.142.340 4.337.890

Mutatie liquide middelen 734.200 804.448

Eindstand liquide middelen 5.876.541 5.142.338

2019 2018

in € x1 in € x1
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 

 
 
 
 

SOOSVOH

1 Activa

1.2 Materiele vaste activa

Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde

prijs t/m 2018 t/m 2018 31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019

in € x1 in € x1 in € x1 in € x1 in € x1 in € x1 in € x1

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 52.130 21.173 30.957 2.604 28.353

1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.122.601 7.645.308 1.477.293 567.544 559.970 1.484.867

Totaal materiele vaste activa 9.174.731 7.666.481 1.508.250 567.544 0 562.574 1.513.220

Het gebouw is niet in eigendom van de school.

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 101.703 137.072

1.2.2.10 Overige vorderingen 1.050

101.703 138.122

1.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 119.867 158.159

Rente 0 1.300

Salarissen -5.986 2.865

113.881 162.325

215.584 300.447

De vorderingen onder 1.5 hebben een looptijd korten dan één jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 3.754 1.694

1.7.2 Tegoeden op bankrekening 5.872.787 5.140.646

Totaal liquide middelen 5.876.541 5.142.340

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

in € x1 in € x1

31-12-2019 31-12-2018

in € x1 in € x1

31-12-2019 31-12-2018
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SOOSVOH

2 Passiva

2.1 Eigen Vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

31-12-2018 Resultaat Mutaties 31-12-2019

In € x1 In € x1 In € x1 In € x1

2.1.1 Algemene reserve stichtingskapitaal

2.1.1 Algemene reserve 1.428.556 484.763 1.913.319

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat

Reserve algemeen

Reserve schoolfonds

Reserve lustrum

Totaal bestemmingsreserves privaat 54.507 54.507

Totaal eigen vermogen 1.483.063 484.763 0 1.967.826

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het voorstel om het exploitatieresultaat ten gunste van de publieke reserve te verwerken ligt ter goedkeuring bij de Raad van Toezicht. 

Vooruitlopende hierop is het nettoresultaat over 2019 toegevoegd aan de algemene reserve.

2.2 Voorzieningen

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Looptijd Looptijd

31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019 < 1 jaar > 1 jaar

In € x1 In € x1 In € x1 In € x1 In € x1 In € x1 In € x1

2.2.1 Jubilea 435.604 8.240 109.482 0 334.362 17.511 316.851

2.2.3 Onderhoud gebouwen 491.206 262.958 244.067 0 510.097 340.397 169.700

2.2.4 Persoonlijk budget 729.244 314.271 95.932 0 947.583 0 947.583

Langdurig ziek 0 362.431 362.431 43.515 362.431

2.2.5 Spaarverlof 105.440 0 53.100 0 52.340 0 52.340

Totaal voorzieningen 1.761.494 947.900 502.581 0 2.206.812 401.423 1.848.904

2.3 Langlopende schulden

Stand Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rente

31-12-2018 leningen 31-12-2019 < 1 jaar > 1 jaar percentage

In € x1 In € x1 In € x1 In € x1 In € x1 In € x1

Lening Gemeente Houten 1.024.600 26.530 998.070 26.530 971.540 1,92%

1e inrichtingsgelden Gemeente 336.668 112.222 224.446 112.222 112.224

1.361.267 0 138.752 1.222.515 138.752 1.083.763

De langlopende lening van de Gemeente Houten is per 1 december 2017 verkregen. De hoofdsom is 1.053.021.

De rente is verschuldigd vanaf 1 december 2017, het rentepercentage is 1,92% per jaar. De aflossing geschiedt in 

30 jaarlijkse annuiteiten, van 12 maandtermijn á € 3.850,18. Vervroegde aflossing is toegestaan met een minimum

van 10.530,21 (1% van de lening). Er geldt een rentevaste periode van 10 jaar. Daarna is de rentevoet conform

geldende tarief NV Bank Nederlandse Gemeenten verhoogd met een opslag van 0,2%. Er zijn geen zekerheden gesteld.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 299.425 129.166

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 620.473 684.689

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 183.600 196.679

2.4.9 Overige kortlopende schulden Salarissen

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontv. Subsidies OCW geoormerkt

2.4.10.2 Vooruitontv. Subsidies OCW niet-geoormerkt 124.269 149.365

2.4.10.3 Vakantiegeld 489.742 427.542

2.4.10.7 Ouderbijdragen 177.470 238.847

2.4.10.7 Spaarsysteem 49.012 50.578

2.4.10.11 Bindingstoelage/ trekkingsrecht 85.845 59.469

2.4.10.11 Nog te betalen posten/ facturen 50.459 247.716

2.4.10.11 Overige 266.647 299.914

1.243.445 1.473.431

2.346.943 2.483.965

Mutaties

Mutaties

31-12-2019 31-12-2018

in € x1 in € x1
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Bijlage bij RJ-Uiting 2011-5

Model G gelden vanaf het verslagjaar 2011

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond

€ € aankruisen wat van toepassing is

Lerarenbeurs 2018 42.803 42.803 V

Lerarenbeurs 2019 10.572 10.572

Totaal 53.375 53.375

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar

€ € € €

Totaal 0 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Saldo Ontvangen in lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden 

Kenmerk Datum de toewijzing 01-01 20XX-1 verlsagjaar verslagjaar 31-12 20XX ultimo verslagjaar

€ € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het 
onderwijs. Het schoolexamen 2020 wordt op aangepaste wijze afgenomen en het centraal 
examen gaat niet door. Het onderwijs binnen SOOSVOH wordt sinds 16 maart 2020 op afstand 
gegeven, wat van zowel leerlingen als collega’s flinke aanpassingen vereist. SOOSVOH verwacht 
dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid continueert de bekostiging 
waardoor de salarissen aan medewerkers en vaste lasten kunnen worden betaald. 
Voor de schoolreizen en excursies heeft het bestuur zijn verantwoordelijkheid genomen en 
besloten alle reizen en excursies dit schooljaar af te gelasten. Met de organisaties is afgesproken 
dat het annuleren kosten met zich meebrengt ten hoogte van 15% van de reissommen. Dit leidt 
tot extra kosten op bestuursniveau van 75K (50K College de Heemlanden en 25K Houtens). De 
impact van het coronavirus op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de 
organisatie vooralsnog niet. 
 
 
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  
 
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 
wordt jaarlijks berekend op max. 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar  
(zijnde het betaalritmeverschil) voor 2019 zou dit een vordering betreffen van € 1.044.267,-. 
 
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 2019 is de beleidsdekkingsgraad van 
het pensioenfonds 95,8% (bron: website https://www.abp.nl/over-abp/financiele-
situatie/dekkingsgraad/) 
 
 
 
  

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn

Looptijd in Bedrag per 

>= 1 en <5 Categorie

Leverancier Periode van t/m maanden maand <1 jaar jaar >=5 jaar

PCI t/m 01-08-2022 31 2.953 35.434 56.104 Levering multifunctionals/ drukwerk

t Sticht t/m 31/12/2020 12 13.909 166.908 Schoonmaak Heemlanden

t Sticht t/m 31/12/2021 24 6.748 80.972 80.972 Schoonmaak Houtens

Sportcentrum Houten t/m 31-12-2030 132 8107 97.284 486.420 583.704 Sportfaciliteiten Houtens

Bedrag per tijdvak
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SOOSVOH

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdrage OCW

Rijksbijdrage (VO) personeel 13.925.332 13.130.475 13.885.329

Rijksbijdrage (VO) materieel 1.887.082 1.875.000 1.934.640

15.812.414 15.005.475 15.819.969

3.1.2 Overige subsidies OCW

Geoormerkte subsidies

Niet-geoormerkte subsidies 1.878.822 1.719.307 1.831.471

1.878.822 1.719.307 1.831.471

3.1.4 Baten samenwerkingsverband 774.190 909.000 513.426

774.190 909.000 513.426

Totaal rijksbijdragen OCW 18.465.426 17.633.782 18.164.866

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1.3 Overige gemeentelijke bijdragen

Vrijval egalisatierekening 112.222 112.000 112.222

Overige gemeentelijke bijdragen 14.000 0

(subsidie kunstaanbod) 126.222 112.000 112.222

Totaal gemeentelijke bijdragen 126.222 112.000 112.222

Totaal overige overheidsbijdragen 126.222 112.000 112.222

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 44.148 30.000 45.021

3.5.2 Detachering personeel 85.288 56.099

3.5.5 Deelnemersbijdragen

3.5.5 Ouderbijdragen 442.131 560.000 534.701

3.5.6 Overige

Opbrengst kantine 15.617

Kluissleutels en automaten

Overige 228.729 35.000 170.865

228.729 35.000 186.482

Totaal overige baten 800.295 625.000 822.303

2019 Begroting 2019 2018

in € x1 in € x1 in € x1

2019 Begroting 2019 2018

in € x1 in € x1 in € x1

2019 Begroting 2019 2018

in € x1 in € x1 in € x1
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 10.857.196 13.998.000 10.814.791

4.1.1.2 Sociale lasten 1.523.342 1.501.912

4.1.1.5 Pensioenen 1.647.215 1.580.539

Overige personele kosten

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 684.942 210.000 215.789

4.1.2.1 Vrijval personele voorzieningen -205.414 -13.551

Spaarverlof

4.1.2.3 Overige* 743.536 712.500 785.775

Toaal overige personele lasten 1.223.064 922.500 988.013

Totaal personele lasten 15.250.817 14.920.500 14.885.255

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 57 Werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 40)

Het gemiddeld aantal FTE bedraagt 176 in 2019 (2018: 184)

* Specificatie overige personeelslasten

Scholing 113.526 156.295

Uitzendkrachten ed 575.564 368.652

Representatie personeel 99.531 16.758

Bedrijfsgezondheidszorg 54.046 42.149

Werving personeel 6.871 3.434

Mediation- en coaching traject personeel

Outplacement, coaching en transitie

Externe adviseurs 181.951

Overige -106.001 16.536

743.536 785.775

2019 2018

in € x1 in € x1

2019 Begroting 2019 2018

in € x1 in € x1 in € x1
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 2.604 2.604 2.604

4.2.2 Inventaris en apparatuur 559.970 675.000 612.765

Totaal afschrijvingen 562.574 677.604 615.369

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 323.764 320.000 321.484

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 129.470 135.000 479.059

4.3.4 Energie en water 127.233 124.000 103.593

4.3.5 Schoonmaakkosten 282.385 260.000 297.958

4.3.6 Heffingen 27.081 30.000 25.470

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 262.958 170.000 -8.995

4.3.7 Overige huisvestingslasten 13.591 14.000 12.633

1.166.482 1.053.000 1.231.202

Totaal huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerlasten 5000 3.573

Uitbesteding administratie

Accountantskosten 27.225 35.000 31.741

Ondersteuning automatiseringen

Contributies 46.328 55.000 52.329

Verzekeringen 9.039 68.000 9.084

Portikosten 5.499 6.500 5.478

Kantoorartikelen 8.209 5.000 5.610

Kosten telecommunicatie 18.643 23.000 25.495

Overige 7.155 3.500 79.015

122.098 201.000 212.325

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Schoolboeken 509.168 355.000 557.642

Overige 67.466 137.000 234.871

576.634 492.000 792.513

4.4.4 Overige

Wervingskosten 50.930 65.000 46.968

Kantinekosten 17.831 11.000 14.491

Excursies/ werkweek 350.288 434.500 382.922

Overige 784.492 578.000 744.964

1.203.541 1.088.500 1.189.345

Totaal overige lasten 1.902.273 1.781.500 2.194.183

in € x1 in € x1 in € x1

in € x1 in € x1 in € x1

2019 Begroting 2019 2018

2018

in € x1 in € x1 in € x1

2019 Begroting 2019 2018

2019 Begroting 2019
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten lasten van het resultaat gebracht:

N.B. dit betreft alleen de controle van de jaarrekening. 

Controle van de jaarrekening 22.990 35.000 22.990

4.4.1.a Controle bekostiging 4.235 0 4.235

27.225 35.000 27.225

5 Financiele baten en lasten

5.1 Financiele baten

5.1.1 Rentebaten -426 2.500 1.161

5.1.2 Overige financiele baten

-426 2.500 1.161

5.5 Financiele lasten

Rentelasten 19.662 20.000 23.737

5.5.1 Bankkosten 4.946 3.000 4.231

24.608 23.000 27.968

Saldo fin. Baten en lasten -25.035 -20.500 -26.807

in € x1 in € x1 in € x1

in € x1 in € x1 in € x1

2019 Begroting 2019 2018

2019 Begroting 2019 2018
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WNT-verantwoording 2019 SOOSVOH 

 

De WNT is van toepassing op SOOSVOH. Het voor SOOSVOH toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2019 € 157.000,- op basis van de indeling in klasse D van het ministerie van OCW (9 

complexiteitspunten). Dit is op 7 februari door de RVT goedgekeurd. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond 

van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 
 

Gegevens 2019  

bedragen x € 1 D. Looyé  

Functiegegevens Rector- bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01] – [31/12] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.042,33 

Beloningen betaalbaar op termijn 23.354,40 

Subtotaal 139.396,73 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
157.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

  

Bezoldiging 139.396,73 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

Gegevens 2018  

bedragen x € 1 D. Looyé 

Functiegegevens Rector-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01/01] – [31/12] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 110.111,41 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.005,04 

Subtotaal 131.116,45 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
133.000 

  

Bezoldiging 131.116,45 
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Hoofdstuk 1b. is niet van toepassing. Er zijn geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 J. Kaldewaij W.J. Lageveen-Canrinus K.G. Druijff 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01 – 31/12] [01/01 – 31/12] [01/01 – 31/12] 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 3.750 2.500 2.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 23.550 15.700 15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

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. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

Gegevens 2018    

bedragen x € 1 J. Kaldewaij W.J. Lageveen-Canrinus K.G. Druijff 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01/01 – 31/12] [01/01 – 31/12] [01/01 – 31/12] 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 3.750 2.500 2.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.950 13.300 13.300 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen [TABEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]1 
 

Gegevens 2019    

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

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01 – 31/12] [01/01 – 31/03] [01/04 – 31/12] 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 2.500 625 1.875 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.700 3.925 11.775 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 2.500 625 1.875 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

Gegevens 2018    

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

Functiegegevens Lid Lid N.v.t. 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01/01 – 31/12] [01/01 – 31/12] N.v.t. 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 2.500 2.500 N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.300 13.300 N.v.t. 

 

Hoofdstuk 1d. is niet van toepassing. Er zijn geen topfunctionarissen die op grond van hun 

voormalige functie als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

Hoofdstuk 1e. is niet van toepassing. Alle bezoldiging is uit hoofde van werkzaamheden voor de WNT 

instelling. 

 
Hoofdstuk 1f. is niet van toepassing. De leidinggevende topfunctionaris heeft geen dienstbetrekking 
bij een andere WNT instelling. 
 
Hoofdstuk 2 is niet van toepassing. Er zijn geen uitkeringen wegen het beëindigen van een 
dienstverband gedaan aan topfunctionarissen. 
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  
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Verbonden organisaties / samenwerkingsverbanden  
 
SOOSVOH heeft één verbonden organisatie en drie 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 

 
 
Katholieke Scholenstichting Fectio 
Stichting voor katholiek onderwijs in Houten waar een convenant mee is gesloten in 2019. 
Statutaire zetel: Houten 
Rechtsvorm: Stichting 
 
  

 01-10-2018 01-10-2017 01-10-2016 01-10-2015 01-10-2014 01-10-2013 

Heemlanden 18 15 11 13 12 12 

       

Houtens  2 0 3 NB NB 
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Controleverklaring 
 
Houten, 6 april 2020 
 
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. W.M. Scholte 
Lid Raad van Toezicht 
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