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Opdracht  
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting voor Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag te Amersfoort gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een 
controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De controleverklaring is opgenomen 
onder de Overige gegevens. 
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1 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 2.552.757, tegenover € 2.833.375 over 
2019. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van 
baten en lasten. 

  2020   2019   

  € % € % 

Rijksbijdragen 94.394.241 100,0 91.047.551 100,0 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 541.204 0,6 398.607 0,4 
College, cursus, les- en examengelden 1.105.135 1,2 1.590.682 1,7 
Overige baten 3.576.777 3,8 3.875.819 4,3 

Saldo baten en lasten 99.617.357 105,5 96.912.659 106,4 

Personeelskosten         
Lonen en salarissen 55.221.406 58,5 52.051.900 57,2 
Sociale lasten 6.730.944 7,1 6.621.206 7,3 
Pensioenlasten 8.128.282 8,6 7.752.249 8,5 
Andere personeelskosten 7.071.055 7,5 7.470.726 8,2 
          

Afschrijvingen en waardeverminderingen         
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.782.916 6,1 5.815.807 6,4 
          

Overige bedrijfskosten         
Huisvestingslassten 3.566.101 3,8 3.501.900 3,8 
Overige lasten 10.433.624 11,1 10.777.778 11,8 
          

Som der vaste kosten 96.934.328 102,7 93.991.566 103,2 

Exploitatieresultaat 2.683.029 2,8 2.921.093 3,2 

Financiële baten en lasten -130.272 -0,1 -87.718 -0,1 

Resultaat 2.552.757 2,7 2.833.375 3,1 
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2 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo 
het verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Eigen vermogen 48.498.231 45.945.474 
Voorzieningen 5.538.639 3.545.500 
Langlopende schulden 6.100.000 6.530.000 

 
60.136.870 56.020.974 

Vastgelegd op lange termijn     
Materiële vaste activa 64.842.485 64.531.440 
Financiële vaste activa - - 

 
64.842.485 64.531.440 

Werkkapitaal -4.705.615 -8.510.466 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 
schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Voorraden 333.269 336.237 
Vorderingen 847.860 3.358.352 
Liquide middelen 8.311.819 256.133 

Vlottende activa 9.492.948 3.950.722 

Af: kortlopende schulden 14.198.563 12.461.188 

Werkkapitaal -4.705.615 -8.510.466 
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KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE 

Liquiditeit 
Uit de liquiditeit blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte 
termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen 
in de liquiditeitspositie van de organisatie. 

  2020 2019 

  kengetal kengetal 

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 0,67 0,32 
Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden) 0,65 0,29 

Solvabiliteit 
Uit de solvabiliteit blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit 
moet zijn, hangt af van de aard van de organisatie. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende 
normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden 
verkregen in de solvabiliteit van de organisatie. 

  2020 2019 

  % % 

Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen) 65 67 
Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen) 188 204 
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3 BESTUURSVERSLAG 
 

Hierna volgen de volgende twee verslagen: 

- het verslag van de Raad van Toezicht (paragraaf 0) 

- het verslag van het College van Bestuur (paragraaf 1 t/m 6) 
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0 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
 
De Raad van Toezicht van de SORG (RvT) heeft in 2020 toezicht gehouden op het College van 
Bestuur (CvB) van het Hoornbeeck College en Van Lodenstein College. De Raad van Toezicht 
bestaat uit zeven leden die een maximale zittingsduur hebben van acht jaar (twee maal vier jaar).  
 
De RvT hecht aan een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht en het goed toepassen van de 
governanceregels. De RvT is zich terdege bewust van het feit dat de scholen die onder het bestuur 
van de SORG vallen met overheidsgeld worden gefinancierd en dat de scholen een publieke taak 
vervullen. Dat betekent dat wordt toegezien op een rechtmatige, maar ook op een effectieve 
besteding van de middelen. Ook wordt erop toegezien in hoeverre de onderwijskwaliteit van de 
scholen op orde is. Voor zijn toezichthoudende taak krijgt de RvT informatie van het CvB.  
Daarnaast raadpleegt de RvT ook andere stakeholders en bronnen binnen en buiten de scholen.  
 
De RvT wordt goed geïnformeerd. Het is binnen de scholen ook duidelijk waar de goedkeurende 
taak van de RvT ligt. Daarnaast heeft de RvT het CvB gevraagd én ongevraagd van advies 
voorzien. De RvT is in 2020 minimaal ieder kwartaal bijeengekomen, ook om concreet invulling te 
geven aan eigentijds toezicht. Iedere vergadering van de RvT wordt gehouden in aanwezigheid van 
de bestuurders, voorafgegaan door een vooroverleg met alleen de leden van de Raad van Toezicht.  
In 2020 is de RvT met een extern deskundige gestart met een reflectie op haar functioneren en dit 
proces is in 2021 afgerond. In het kader van werkgeverschap worden ieder jaar gesprekken 
gevoerd met de voorzitter van het CvB en het CvB-lid.  
 
De RvT bespreekt iedere vergadering inhoudelijke dossiers van de beide scholen en de stichting en 
wordt geïnformeerd over de dossiers van de schoolvereniging (VVORG). In het verslagjaar 2020 is 
veel aandacht besteed aan de aansturing van beide scholen. De RvT heeft een nieuw CvB-lid 
benoemd voor de opvolging van het CvB-lid die eind 2020 met pensioen is gegaan. Ook is 
gesproken over onderwijsvernieuwingen en prognoses van leerlingen- en studentenaantallen 
inclusief de financiële consequenties daarvan.  
 
De RvT constateert met tevredenheid dat het thema identiteit en het reformatorische karakter van 
de instellingen zeer leeft. Identiteit is in iedere vergadering onderwerp van gesprek geweest. In dat 
kader wordt vanuit de RvT ook contact onderhouden met de schoolvereniging (VVORG) en zijn 
vertegenwoordigers van de RvT ook aanwezig bij sommige jubilea, bezinningsdagen, 
nieuwjaarsreceptie etc. Met de schoolvereniging zijn afspraken gemaakt om enerzijds de integrale 
toezichtrol van de RvT te versterken als het gaat om identiteit en anderzijds de belangrijke taken 
van de schoolvereniging op het gebied van de identiteit te borgen. Deze afspraken zijn in 2019 
vastgelegd in nieuwe statuten en reglementen. 
 
De RvT heeft ook aandacht voor de ontwikkelingen op langere termijn. De verwachte invloed van 
deze ontwikkelingen op de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling en werkdruk van de 
medewerkers alsmede het risicomanagementsysteem. Het meerjarenperspectief is een vast 
onderdeel van de jaarlijkse begrotingscyclus en -bespreking. De geconstateerde risico's worden 
inclusief weging en mitigerende maatregelen twee keer per jaar gerapporteerd aan en besproken 
met de RvT. Met de accountant van de Stichting vindt jaarlijks tenminste één overleg plaats. In dat 
overleg wordt ook het jaarlijkse accountantsverslag besproken. In dit verslag gaat de accountant 
ook in op de ontwikkeling van de financiële positie, vooral aan de hand van kengetallen in relatie 
tot normen die vanuit de sectoren gewenst zijn. 
 
Zo nodig vindt voorbereiding van de plenaire gesprekken tussen RvT en CvB plaats in kleinere 
groepen, zodat meer diepgang in de bespreking en advisering door de voorbereidingsgroep aan de 
RvT kunnen worden bereikt. Dat gebeurt onder meer in de hierna genoemde werkgroepen. 
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De RvT-werkgroep financiën heeft in 2020 aan de RvT geadviseerd over de jaarrekeningen 2019 
van de scholen en de stichting (inclusief de continuïteitsparagraaf) en de begrotingen 2021 
(inclusief de meerjarenbegrotingen) van het Van Lodenstein College, het Hoornbeeck College en de 
SORG. Met de externe accountant is gesproken over de jaarrekening. Met het CvB zijn de 
rapportages inzake de interim-bevindingen doorgesproken. Bij de beoordeling van de financiële 
consequenties van overheidsmaatregelen wordt expliciet aandacht besteed aan eenmalige en 
structurele effecten in relatie tot voorgenomen beleidsmaatregelen. Daarnaast heeft de RvT ook 
geadviseerd over afspraken die met de bank zijn gemaakt om te voorzien in een tijdelijke 
kredietbehoefte. Voor het onroerend goed is een analyse gemaakt van de waardering om te 
waarborgen dat deze activa een getrouwe afspiegeling vormt van de werkelijke waarde. 
 
De werkgroep onderwijs van de RvT heeft tweemaal vergaderd. De onderwijsrapportages, die twee 
keer per jaar op de agenda van de RvT komen, worden hier voor besproken.  
 
De RvT mag dankbaar constateren dat de beide scholen er goed voorstaan en dat er betrokken 
personeel werkzaam is. De RvT spreekt de wens uit dat God het onderwijs op deze beide scholen 
wil zegenen. 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
 
 
Amersfoort, mei 2021 
H. Groenendijk, voorzitter 
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1 VOORWOORD 
 
Vanwege de publieke functie dient een onderwijsinstelling zich te verantwoorden. Het College van 
Bestuur van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG) bestuurt twee 
scholen: het Van Lodenstein College (school voor vo) en het Hoornbeeck College (mbo-instelling). 
Beide scholen die onder de SORG ressorteren, hebben een reformatorische identiteit. Vanuit deze 
grondslag wordt invulling gegeven aan het onderwijs waarbij de leerlingen/studenten toegerust 
worden om actief te kunnen participeren in onze pluriforme samenleving.  
 
Dit bestuursverslag bevat  de elementen die zijn aangedragen vanuit de Taskforce Publieke 
Verantwoording: visie, besturingsmodel, bedrijfsvoering, financiële cijfers, belangrijkste  
(beleids-)prestaties, risicoprofiel inclusief continuïteit, naleving en rechtmatigheid in toepassing van 
regelgeving, omgang met de omgeving en in-control-zijn. In dit verslag is rekening gehouden met 
de wettelijke kaders en de nadere uitwerking hiervan.  
   
Het Hoornbeeck College is een mbo-school met een breed onderwijsaanbod van ongeveer 90 
verschillende opleidingen. De school richt zich op de reformatorische achterban en is de enige 
school voor mbo van deze denominatie in Nederland. De school heeft vestigingen in Amersfoort, 
Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen,Rotterdam en enkele nevenvestigingen. 
 
Het Van Lodenstein College is een vo-school met een breed onderwijsaanbod (van pro tot en met 
vwo). De school richt zich op de reformatorische achterban en heeft als voedingsgebied 
Midden-Nederland. De school heeft vestigingen in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en 
Kesteren. 
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2 VISIE EN BESTURING 
 

2.1. VISIE 
 

2.1.1. Doelstelling, beleid en kernactiviteiten 
 
De doelstelling van de scholen is om jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor het 
vervolgonderwijs, het beroep en de maatschappij. De scholen doen dit op grond van de Bijbel als 
bron en norm voor het leven. 
Deze doelstelling is uitgewerkt in strategische plannen. Bij de herijking van de strategische plannen 
zijn de stakeholders van onze scholen betrokken: ouders, personeel, leerlingen/studenten, 
kerkenraden, bedrijven/instellingen, toeleverende en afnemende scholen.  
 
De kern van de Hoornbeeck-strategie is: 

- Onderwijs bieden met perspectief gericht op het bewust nemen van 
verantwoordelijkheid in beroep en maatschappij vanuit de Bijbelse boodschap. 

- Onderwijs met een plus gericht op het bieden van veel aandacht aan het gebied van 
ethiek, kennis en vaardigheden, zodat de entree op arbeidsmarkt of aansluiting met 
vervolgonderwijs optimaal is. 

- Onderwijs dat werkt richt zich op het zien en kennen van de studenten en het 
voortdurend verbeteren van het onderwijs. 

- Onderwijs dat verbindt richt zich op de verbinding met de beroepspraktijk en de regio 
om daarmee ook actueel onderwijs te blijven bieden. 

  
De kern van de Van Lodenstein-strategie is: 

- Wat ons drijft: Bijbelgetrouw onderwijs waarin het Bijbelse mens- en wereldbeeld 
herkenbaar doorwerkt in de vakken. 

- Waar we voor gaan: hoogwaardig onderwijs waarbij de resultaten liggen op of boven 
het landelijk gemiddelde en er ruimte is voor eigen accenten. 

- Waarvoor we het doen: toekomstgericht onderwijs met vaardigheden die nodig zijn 
voor een flexibele positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

 
 

2.2. BESTURING 
 

2.2.1. Juridische structuur 
 
De juridische structuur is als volgt.  
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2.2.2. Interne organisatiestructuur 
 
Het College van Bestuur bestond in het verslagjaar uit twee en deels drie bestuurders: Dick van 
Meeuwen (lid tot 31.12-2020), Gert van Leeuwen (vanaf 1.8.2020) en Willem de Potter 
(voorzitter). Van Leeuwen vervangt Van Meeuwen die vanwege pensionering zijn werk heeft 
beëindigd. Er is een reglement waarin de verantwoordelijkheid en taken beschreven staan. Tevens 
is er een document waarin de besturingsfilosofie beschreven staat. De kern hiervan is:  

- Beide scholen hebben een eigen directie en worden als twee zelfstandige scholen bestuurd. 
- Het bestaansrecht van de scholen wordt gevormd door de reformatorische identiteit. 
- Sturen op hoofdlijnen, maar niet op afstand; sturen vanuit de lijn, niet vanuit de staf. 
- Gericht op de menselijke maat; decentraal wat kan, centraal wat moet, waarbij een school 

een gemeenschappelijk gezicht naar buiten heeft, een organisatorische eenheid (bijv. 
locatie of team) rekening houdt met wat de impact van haar keuzes is voor andere 
eenheden. 

- Sturing op doelen, kaders en verantwoording: grenzen geven ruimte.  
- De grondslag van de scholen is leidend voor het handelen. 
- Het belang van leerlingen en studenten staat centraal. 
- Transparantie en openheid is belangrijk, we informeren breed om betrokkenheid te 

realiseren en beknopt om informatie-overload te voorkomen. 
 

2.2.3. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid  

 
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis en de voortgang van het onderwijs in 
compleet andere omstandigheden. Elders in het document volgt hier een toelichting op.  
 

2.2.4. Samenwerkingsverbanden 
 
Beide scholen hebben in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de samenwerking met de 
toeleverende scholen en zusterscholen. Voor het Van Lodenstein College betreft deze 
samenwerking onder meer het gezamenlijk met andere reformatorische vo-scholen ontwikkelen 
van onderwijsmethodes voor die vakken waarbij de identiteit van de school vooral van belang is. 
De reformatorische vo-scholen hebben een samenwerkingsverband waarin hierover overleg wordt 
gevoerd. 
Het Hoornbeeck College werkt in toenemende mate samen met de zeven toeleverende 
reformatorische vo-scholen in Nederland. Deze samenwerking leidt tot concrete resultaten op het 
terrein van het verder optimaliseren van de instroom, de doorlopende leerlijnen en het creëren van 
nieuwe leerwegen. Het Entree onderwijs vindt plaats op locatie van reformatorische vo scholen   
onder verantwoordelijkheid van het Hoornbeeck College.  
Het Hoornbeeck College werkt met andere mbo instellingen samen in het Zorggilde in Rijssen (met 
ROC van Twente) en in het Barnevelds Techniek Onderwijs (BTO, met MBO Amersfoort). 
In samenwerking met verschillende van deze scholen wordt door het Hoornbeeck College een 
aantal (met name bbl-) opleidingen aangeboden op de schoollocatie van de betreffende vo-school. 
Hierbij worden zowel Hoornbeeck-docenten ingezet als docenten van de toeleverende vo-school. 
Een ander aspect is de nauwe samenwerking met onderwijs- en zorgpartners op het gebied van 
passend onderwijs binnen het reformatorisch samenwerkingsverband. Gezamenlijk wordt er 
gezocht naar voorzieningen waarbij voor iedere leerling/student een passende onderwijsvorm kan 
worden aangeboden. Voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben, heeft het Van Lodenstein 
College zijn onderwijsaanbod in het schooljaar 2017-2018 verder uitgebreid met een 
OPDC-voorziening om daarmee jongeren met een ernstige psychische problematiek toch (deels) 
naar school te kunnen laten gaan. 
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2.2.5. Toezichthouders en bestuurders 
 
Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en 
het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van een nevenfunctie houden de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria: 

 De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg. 
 Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen. 
 
Nevenfuncties Raad van Toezicht 
 
H.J. van den Berg 
 

 Bestuurder Leliezorggroep 
 Vice-voorzitter van het bestuur van Stichting Palliatieve 

Leerhuizen Rotterdam 

 Penningmeester van het bestuur van Korsakov Kenniscentrum 
Nederland 

 Lid van het bestuur van Conforte (Brancheorganisatie zorg in 
Rotterdam) 

Dr. R. Bisschop  Lid van de Tweede Kamer namens de Staatkundig 
Gereformeerde Partij 

 Voorzitter van het Gezelschap van Christelijke Historici 
 Lid van de Commissie Opleiding en Vorming van de Hersteld 

Hervormde Kerk 
 Lid van het bestuur van de Bond tegen vloeken 

 Lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) 

Ds. A.A. Egas  Predikant Christelijk Gereformeerde Kerk 
 Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet 
 Lid hoofdbestuur Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

W.J. Frens RA  Algemeen directeur / mede-eigenaar Van Asselt Adviseurs & 
Accountants  

H.T. Groenendijk 
 

 Manager bij een ingenieursbureau 
 Parttime docent deeltijd Hogeschool Rotterdam 
 Lid stuurgroep Green Deal Duurzaam GGW 
 Visitator accreditatie hbo 

G.R.J. van Heukelom 
 

 Vice-voorzitter raad van toezicht Crowdfundingfonds ZIB  

 Voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie Zeeuwland 
 Voorzitter Stichting Sociale Delta Zeeland 
 Voorzitter Steunstichting Huize Winterdijk 

 Lid Adviesraad van de kerken van het Calvijn College 
J. Kuijers  
 

 Directeur Koning Willem-Alexanderschool te Staphorst (primair 
onderwijs) 

 Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Berséba 

 Lid stuurgroep Samen Opleiden – Hogeschool De Driestar 
 Lid stuurgroep Voorliggend Veld – Gemeente Staphorst 

Mr. A. Weggeman  
 

 Directeur Advisering Raad van State 

 Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

 Voorzitter van de identiteitscommissie van de Vereniging tot 
Bevordering van Schoolonderwijs op gereformeerde grondslag 
(VBSO) 

 Plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie 
van de gemeente Vlaardingen 
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 Voorzitter van de Raad van Toezicht van RST-zorgverleners 
 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ressort Wonen 

 
Nevenfuncties College van Bestuur 
 
G.R. van Leeuwen MES  Lid deputaatschap Kerk en Overheid van de Gereformeerde 

Gemeente in Nederland 

 Scribent kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland 

 Lid van de partijadviesraad van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij 

 Secretaris van Stichting Bethlehem 
 Voorzitter van de Stichting meer personeel in primair 

onderwijs/voortgezet onderwijs 
Drs. D. van Meeuwen  
 

 Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep 
 Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in 

Oost-Europa 
 Lid Partijadviesraad Staatkundig Gereformeerde Partij 

Drs. W.J. de Potter 
 

 Uitsluitend functies die direct zijn gerelateerd aan de 
werkzaamheden voor het Hoornbeeck College en voor het Van 
Lodenstein College, zoals  diverse activiteiten in de MBO Raad, 
de VO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven (SBB).  

 Sinds 2018 voorzitter van het overleg van bestuurders van de 
reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. 

 
 

2.3. NALEVING BRANCHECODE  
 

2.3.1. Ontwikkelingen op het gebied van governance 
 
Het Van Lodenstein College voldoet aan de governancecode van het vo. Het Hoornbeeck College 
voldoet aan de geldende governancecode binnen het mbo. In 2019 zijn de statuten en reglementen 
van de stichting (SORG) en van de vereniging (VVORG)  herzien. Deze documenten zijn op de 
websites van de scholen geplaatst. 
  
Door het functioneren van een Raad van Toezicht en een College van Bestuur wordt de scheiding 
tussen toezicht en bestuur vormgegeven. Deze toezichts- en bestuursstructuur geldt voor beide 
scholen. De leden van de Raad van Toezicht hebben een maximale zittingstermijn van acht jaar.  
 

2.3.2. Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt 
 
De beide scholen hanteren de code goed bestuur van hun eigen sector, zoals vastgesteld voor de 
VO Raad en de MBO Raad. 
 

2.3.3. Vermelding van de afwijkingen van deze code en een toelichting daarop 
 
Er is geen sprake meer van afwijkingen van de codes. 
 

2.3.4. Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld 
 
Voor beide scholen functioneert een schoolvereniging (VVORG: Vereniging voor Onderwijs op 
Reformatorische grondslag) waarvan ouders en andere betrokkenen bij de scholen lid kunnen 
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worden. De Identiteitsraad vormt het bestuur van deze vereniging en is als adviesorgaan 
betrokken bij het beleid van de scholen ten aanzien van de identiteit.  
 De schoolvereniging heeft ruim 1900 leden (eind 2020). Een vertegenwoordiging vanuit de 
Identiteitsraad is betrokken in de selectiecommissie voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 
De Identiteitsraad participeert in toelatings-, bezwaar- en beroepsgesprekken (ouders, studenten) 
en benoemingsgesprekken (personeel). 
Binnen het Van Lodenstein College functioneert een Medezeggenschapsraad (MR) met een ouder-, 
personeels- en leerlinggeleding. In de oudergeleding wordt waar mogelijk voorzien vanuit de 
ouderpanels op iedere locatie. De leerlinggeleding wordt samengesteld uit vertegenwoordigers 
vanuit de leerlingpanels van de verschillende locaties.  
Bij het Hoornbeeck College is er een Ondernemingsraad (OR) waarin personeelsleden vanuit alle 
locaties zijn vertegenwoordigd. Daarnaast kent het Hoornbeeck College een actieve schoolbrede 
studentenraad (SR) met studentenvertegenwoordigers vanuit de verschillende locaties. Het 
Hoornbeeck College was in 2012 de eerste mbo-instelling die gecertificeerd is vanwege 
ouderbetrokkenheid. 
   
Een vertegenwoordiging vanuit MR, OR en SR is betrokken in de selectiecommissie voor nieuwe 
leden van Raad van Toezicht en College van Bestuur. In het voorjaar van 2020 heeft de selectie 
plaatsgevonden van een nieuw lid van het college van bestuur. Dit met het oog op de aanstaande 
pensionering van een van de zittende leden.  
Het Van Lodenstein College onderhoudt nauwe contacten met de toeleverende basisscholen. De 
zogeheten ‘warme overdracht’ van leerlingen wordt hierdoor bevorderd. Daarnaast is ten behoeve 
van de toeleverende basisscholen een coördinator Engels aangesteld met als doel het niveau van 
Engels te verhogen door extra inspanning in de doorlopende leerlijn. 
Het Hoornbeeck College onderhoudt goede contacten met de toeleverende scholen voor voortgezet 
onderwijs. Het betreft onder meer het bevorderen van een doorlopende leerlijn. Dit krijgt vorm 
door een onderwijskundige afstemming op het gebied van taal en rekenen, een 
decanenafstemming en een goede overdracht van de leerlingen naar het Hoornbeeck College. In 
enkele gevallen is sprake van een geïntegreerd onderwijsaanbod. De zeven reformatorische 
scholen voor vo, het Hoornbeeck College voor mbo en Hogeschool De Driestar voor hbo werken op 
tal van gebieden samen.  
Het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College onderhouden contacten met het hoger 
onderwijs, met name met Hogeschool De Driestar en de Christelijke Hogeschool Ede. Het 
Hoornbeeck College participeert in een aantal AD-trajecten die deze scholen aanbieden. 
Voor belangrijke thema’s worden op beide scholen regelmatig klankbordbijeenkomsten voor het 
personeel georganiseerd met het oog op de betrokkenheid, maar ook om de mening van het 
personeel te vernemen.  
 
 

2.4. OMGEVING 
 

2.4.1. Klachten 
 
Binnen de SORG is een regeling getroffen voor het afhandelen van klachten. De 
vertrouwenspersonen ontvingen op de verschillende locaties diverse klachten en vragen. Deze zijn 
doorverwezen naar de juiste persoon/instantie of na gesprekken naar tevreden afgehandeld. In het 
kader van de formele klachtenregeling zijn er in 2020 geen klachten ingediend. Er zijn wel diverse 
brieven met opmerkingen en/of suggesties ontvangen van ouders, leerlingen en studenten die in 
het verslagjaar door de directie en/of het College van Bestuur naar tevredenheid zijn afgehandeld. 
Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een integriteitscode vastgesteld. 
 

2.4.2. Internationalisering 
 
Vanwege de coronapandemie hebben de internationaliseringsactiviteiten in 2020 vrijwel stil 
gelegen.  
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2.4.3. Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 
 
Het internationaliseringbeleid van het Hoornbeeck College is recent herzien. De scholen hopen de 
uitvoering van het beleid na de periode van de coronapandemie weer op te kunnen pakken. Daarbij 
wordt ingestoken op een mix van kennismaking in de lessen en het lesmateriaal, online contacten 
en daadwerkelijke internationale ervaringen, onder andere door middel van uitwisselingen. 
Internationale aspecten in het lesmateriaal krijgen uiteraard ook in de coronaperiode onverminderd 
aandacht. 
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3 RISICOMANAGEMENT 
 
De voor onze scholen belangrijkste risico’s zijn: 
- Snelle wisselingen in het overheidsbeleid; 
- te krappe bekostiging in het vo die nog krapper wordt door de vereenvoudiging van de     
bekostiging die er aan komt; 
- de afschaffing van de cascade in het mbo; 
- regelgeving rondom macrodoelmatigheid (mbo); 
- lerarentekorten (vooral vo en in mindere mate ook mbo) 
  

3.1.1. Overheidsbeleid 
 
We zijn dankbaar dat het kabinet aandacht en ruimte geeft voor het onderwijs. Het po krijgt extra 
middelen, maar juist in het vo is ook extra geld nodig om te voorkomen dat de klassen te groot 
worden en delen van het onderwijs onbetaalbaar worden. We zijn blij dat er gelden gekomen zijn 
voor techniek in het vmbo. De afschaffing van de cascade heeft voor het Hoornbeeck College forse 
nadelige financiële consequenties. We doen er alles aan om jongeren binnen de reguliere tijd hun 
diploma te laten halen. Door de afschaffing van de cascade wordt ons beleid afgestraft.  
Een deel van de bekostiging van het mbo bestaat uit kwaliteitsgelden. Deze gelden lijken extra 
gelden te zijn, maar zijn hard nodig om de school draaiende te houden. Zonder deze gelden zou 
het Hoornbeeck College forse maatregelen moeten nemen die ten koste zouden gaan van het 
onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit.  
De komende jaren maakt de Stichting gebruik van een externe bancaire financiering vanwege de 
(recente) bouwactiviteiten van het Hoornbeeck College. Het financiële beleid van de stichting is 
erop gericht om zoveel mogelijk gelden direct te besteden in het primaire proces. Op 
stichtingsniveau hebben we de achterliggende jaren gestreefd naar bescheiden 
exploitatieoverschotten om zo de schuldpositie te verminderen. De komende jaren wordt gestuurd 
op een nul positie in de exploitatie 
  

3.1.2. Macrodoelmatigheid 
 
Macrodoelmatigheidsregels vormen voor het Hoornbeeck College een risico. Het College van 
Bestuur heeft in het afgelopen jaar veel aandacht gegeven aan de manier waarop het thema 
macrodoelmatigheid landelijk wordt uitgewerkt. Macrodoelmatigheid bevordert de tendens van 
schaalvergroting in het mbo en belemmert het aanbieden van kleine opleidingen door meerdere 
roc’s in een regio. Deze ontwikkeling kan het voortbestaan van een aantal succesvolle opleidingen 
van het Hoornbeeck College bedreigen. Juist een relatief kleinschalige school als het Hoornbeeck 
College heeft de achterliggende jaren bewezen dat een school van beperkte omvang en een breed 
opleidingsaanbod een hoog kwaliteitsniveau kan realiseren. Veel beleid, zoals macrodoelmatigheid, 
maar ook complexe wet- en regelgeving, stimuleert echter juist een grotere schaal. Dat betreuren 
we. 
Het Hoornbeeck voert actief overleg met andere MBO instellingen als we van plan zijn om het 
onderwijsaanbod aan te passen. Andere mbo instellingen blijken bij (voorgenomen) aanpassing van 
het onderwijsaanbod niet altijd met het Hoornbeeck in overleg te gaan 
  

3.1.3. Lerarentekort 
 
Het vo heeft te kampen met een tekort aan bevoegde docenten. Dit betreft met name de 
bèta-vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde) en techniek, maar ook Duits. Door de krapte 
van het aanbod van geschikte docenten loopt de school het risico om minder geschikte docenten te 
benoemen, wat gevolgen heeft voor de onderwijskwaliteit. In de loop der jaren is het aantal 
docenten met (kleine) parttime-contracten toegenomen. Door het lerarentekort, maar ook door 
ziekteverzuim dreigt lesuitval. Dit proberen we tegen te gaan met de inzet van tijdelijke krachten 
die maar beperkt voorhanden zijn.   
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‘Uitkeringen na ontslag’ vormen voor de scholen geen groot risico. Het aantal ontslagen is beperkt 
en daar waar het voorkomt is er bijna altijd sprake van een in overleg opgestelde 
vaststellingsovereenkomst.  
 

3.1.4. Hoornbeeck College 
 
De belangrijkste algemene risico's en de daarvoor getroffen maatregelen zijn de volgende: 

- Aanpassing vrijheid van onderwijs: dit beperkt de mogelijkheden om de eigenheid van de 
scholen te borgen, zelf en via besturenorganisatie lobbywerk 

Macrodoelmatigheid in het mbo: het HC heeft ten opzichte van andere mbo instellingen door haar 
identiteit en eigen doelgroep een andere positie. Deze positie is in de regelgeving rondom 
doelmatigheid onvoldoende gebord. 
 

3.1.5. Van Lodenstein College 
 
De belangrijkste algemene risico’s en de daarvoor getroffen maatregelen zijn de volgende: 

- Resultaten Engels: projectplan, aanstellen coördinator overgang po-vo (VLC) en aanbieden 
Cambrige cursus (HC) 

- Achterblijven resultaten ten gevolge van corona: subsidie gebruiken voor extra begeleiding 
- Lesuitval vanwege corona: zoveel mogelijk online alternatieven en extra begeleiding 
- Vacatures docenten en leidinggevenden: nieuwe manieren van werving 
- Kwaliteit examinering: maatregelen genomen in structuur, bevorderen kwaliteitscultuur 

 

3.1.6. Kansen en risico’s  
 
Naast aandacht voor risico’s willen we als bestuur ook oog hebben voor kansen. Met beide scholen 
voeren we regelmatig overleg over vernieuwingen die ons onderwijs verder kunnen verbeteren. In 
de P&C-cyclus worden door de scholen zowel kansen als risico’s gerapporteerd. De risico’s worden 
opgenomen in een risicorapportage waarbij de impact van het risico wordt ingeschat (hoogte van 
het risico en belang van het risico). Tevens wordt per risicogebied aangegeven wat de 
beheersmaatregelen zijn. Periodiek wordt de risicorapportage doorgesproken met de schooldirectie. 
Jaarlijks en indien nodig frequenter wordt de risicorapportage geagendeerd voor het overleg met 
de Raad van Toezicht. 
 
Een verdere financiële uitwerking hiervan volgt in hoofdstuk 4 en in de continuïteitsparagraaf.  
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4 BEDIJFSVOERING 
 

4.1. BEDRIJFSVOERING 
 
In het kader van een meer efficiënte bedrijfsvoering wordt samengewerkt tussen het Van 
Lodenstein College en het Hoornbeeck College. Deze samenwerking is zichtbaar in de 
gemeenschappelijke centrale dienst met centrale functies als financiën, personeel en ict. Ook het 
College van Bestuur werkt voor beide scholen. In het besturingsmodel wordt er naar gestreefd om 
de overhead zo beperkt mogelijk te houden en de beide scholen ook voldoende ruimte te geven 
voor een eigen beleid. Beperking van overhead wordt bemoeilijkt door toegenomen regeldruk 
vanuit de overheid. Ook op het gebied van aanbestedingen wordt in een aantal gevallen 
samengewerkt met andere scholen in regioverband en ook met andere reformatorische scholen. 
 

4.1.1. Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 
 
Ontwikkelingen met een behoorlijke personele betekenis voor de beide scholen die ressorteren 
onder de SORG worden toegelicht in paragraaf 4.1.2. 
 

4.1.2. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. 
personeel 

 
De ziekteverzuimcijfers zijn in het verslagjaar bij beide scholen gedaald, vermoedelijk ten gevolge 
van meer thuiswerk vanwege de coronapandemie. Bij het Hoornbeeck College zijn voorstellen 
ontwikkeld om de werkdruk te verminderen. Het Van Lodenstein College heeft in samenspraak met 
de docenten voorbereidingen getroffen voor een gewijzigd taakbeleid. Ook is een nieuw 
personeelsinformatiesysteem in gebruik genomen. 
 

4.1.3. Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag1 
 
Er kunnen veranderingen in de organisatie plaatsvinden met directe gevolgen voor werknemers. 
Om structuur aan te brengen in de wijze waarop met deze personele gevolgen wordt omgegaan, 
heeft de SORG voor collectief ontslag een sociaal statuut. In voorkomende situaties wordt op basis 
daarvan een sociaal plan opgesteld. 
Dit sociaal statuut bevat een pakket instrumenten dat is bedoeld om de nadelige gevolgen van 
organisatorische aanpassingen voor de werknemers zoveel mogelijk op te vangen. Daarbij geldt als 
uitgangspunt goed werkgeverschap. Dat houdt onder meer in dat er inspanning wordt geleverd om 
ingrepen met negatieve personele gevolgen en gedwongen ontslagen te voorkomen. 
 

4.1.4.  Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende 
de huisvesting 

 
Gedurende een aantal jaren blijkt de financiële ruimte die de overheid geeft te beperkt te zijn voor 
het doorvoeren van grote verbeteringen in de onderwijshuisvesting van het vo. Zo zijn de 
‘Buma-gelden’ in de vo-sector deels niet besteed aan onderwijshuisvesting. In 2018 hebben de 
schoolbesturen in Amersfoort overeenstemming bereikt met de gemeente om te komen tot een 
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting zodat de  scholen meer de eigen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. 
Het Hoornbeeck College heeft de achterliggende jaren de huisvesting aangepast aan de eisen van 
hedendaags onderwijs en waar nodig uitgebreid om de studentengroei van de achterliggende jaren 
te faciliteren. De school gaat daarbij overigens voorzichtig te werk om zoveel als mogelijk is 
ruimteoverschot in de toekomst te beperken. Daarnaast wordt nadrukkelijk de financiële positie 
van de school meegewogen in de beoordeling. In 2020 is het pand in Apeldoorn gerenoveerd. 
Bij de locatie Barneveld van het Van Lodenstein College heeft een interne verbouwing plaats 
gevonden om zodoende meer ruimte te creëren voor het onderwijs aan zorgleerlingen. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021



Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, te Amersfoort  
 

 23 

4.1.5.  Financiële positie 
 
De financiële positie van de Stichting is goed. In de continuiteitparagraaf van dit verslag wordt 
nadere informatie verstrekt hoe de continuïteit van de schoolorganisatie als geheel is geborgd. Een 
belangrijke basis voor continuiteit is  dat het aantal studenten/leerlingen naar verwachting redelijk 
stabiel blijft.  
De scholen die ressorteren onder de SORG zijn financieel gezond. Dit blijkt onder meer uit de 
financiële kengetallen. Het exploitatieresultaat op SORG-niveau is positief.  
De bedrijfsvoering is erop gericht de continuïteit van de organisatie en een optimale inzet van 
mensen en middelen te borgen. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk middelen voor het 
primaire onderwijsproces en de overhead beperkt te houden. Uit benchmarks blijk dat SORG een 
relatief lage overhead kent. De verantwoordelijkheid voor budgetbeheer is goed in de organisatie 
verankerd en hierop wordt strak gestuurd. De budgethouders hebben een 
managementinformatiesysteem tot hun beschikking waarmee realtime inzicht in de belangrijkste 
indicatoren beschikbaar is.  
 

4.1.6. Ontwikkeling van de balansposten 
 
De belangrijkste ontwikkelingen in de balanspositie zijn: 
- De waarde van de vast activa bedraagt ruim 64 miljoen euro en is vrijwel gelijk aan het 

voorgaande jaar. Afschrijvingen en (her)investeringen waren in 2020 in evenwicht.  
- De vlottende activa en vorderingen daalde van 3,7 miljoen ultimo euro 2019  naar 1,0 miljoen 

euro ultimo 2020. Deze daling wordt veroorzaakt door de afrekening van de vordering op de 
gemeente Barneveld met betrekking tot de voorfinanciering van de sportzalen aldaar. 

- De stand van de liquide middelen nam toe met 8 miljoen euro. Deze positieve chasflow is 
uitgewerkt in het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de jaarrekening. De belangrijke 
oorzaken van de toenamen van de liquide middelen zijn het positieve exploitatieresultaat, 
penvoerderschap van Sterk Techniek Onderwijs en de afrekening van de voorgefinancierde 
huisvesting.  

- Aan het vermogen werd het positieve exploitatieresultaat van 2,5 miljoen euro toegevoegd. De 
solvabiliteit, het kengetal dat de vermogenspositie een waardering geeft, daalde echter van 
0,67 ultimo 2019 naar 0,64 in 2020. De SORG blijft ruim onder het door OCW vastgestelde 
kengetal om bovenmatig publiek eigen vermogen te detecteren. 

- De stand van de voorzieningen nam toe naar 5,5 miljoen euro ultimo 2020 als gevolg van 
herrekeningen van bestaande risico's. 

- De langlopende schulden namen af met 0,4 miljoen euro overeenkomstig het aflossingsschema 
van de bank. 

- De stijging van de kortlopende schulden met 1,4 miljoen euro wordt voornamelijk veroorzaakt 
door achterblijvende besteding van het project Sterk Techniek Onderwijs waarvan SORG 
penvoerder is. 

 

4.1.7. Ontwikkeling van het resultaat 
 
Het financieel resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt 2,5 miljoen euro en komt daarmee iets 
lager uit dan het positieve resultaat van 2,8 miljoen euro over het boekkaar 2019. De personele 
lasten waren hoger als gevolg van extra inzet van personeel. Daar staat tegenover dat de 
rijksvergoeding ook hoger was door extra overheidsfinanciën. Beide ontwikkelingen hebben te 
maken met het voorkomen van onderwijsachterstanden als gevolg van de corona pandemie. Om 
die reden zijn excursies, sommige nascholingsprogramma's en andere evenementen achterwege 
gebleven. Dit was kostenbesparend maar corona-maatregelen brachten ook andere 
exploitatiekosten met zich mee.   
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4.1.8. Analyse uitkomsten resultaten t.a.v. begroting 
 
De belangrijkste ontwikkelingen van de explotatie in relatie tot de begroting: 
- De rijksvergoeding was met ruim 94 miljoen euro ca. 2,8% hoger dan begroot. Dit werd 

veroorzaakt door een iets te voorzichtige begroting en extra rijksvergoeding om 
onderwijsachterstanden te voorkomen dan wel weg te werken. 

- De overige baten bleven iets achter bij de begroting. Dit werd veroorzaak door achterblijvende 
excursie-baten omdat een belangrijk aantal evenementen niet door konden gaan. 

- De kosten voor lonen en salarissen en overige personele kosten waren met 77,3 miljoen euro 
2,2% hoger dan begroot. De hogere kosten worden veroorzaak door extra dotatie aan de 
voorzieningen en extra inzet van personeel. 

- De afschrijvingslasten en huisvestingslasten, tezamen 9,2 miljoen euro waren 0,3 miljoen lager 
dan begroot. De afschrijvingen waren te conservatief begroot. 

- De overige lasten, totaal 10,4 miljoen euro waren 0,4 miljoen euro lager omdat verschillende 
evenementen (excursies en scholing) niet door zijn gegaan.  

 

4.1.9. Investeringsbeleid 
 
Het investeringsbeleid is erop gericht afschrijvingen niet verder te laten stijgen. Om dit te 
bewerkstelligen zijn investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor de komende 4 jaar waarop 
strak wordt gestuurd. 
 

4.1.10.Kasstromen en financiering 
 
De liquiditeitspositie is in 2020 sterk verbeterd. Deze positieve cashflow is uitgewerkt in het 
kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de jaarrekening. De belangrijke oorzaken van de 
toenamen van de liquide middelen zijn het positieve exploitatieresultaat, penvoerderschap van 
Sterk Techniek Onderwijs en de afrekening van de voorgefinancierde huisvesting. 
 

4.1.11.Financiële instrumenten 
 
SORG heeft ter financiering van haar huisvesting langlopende leningen afgesloten waarbij gebruik 
werd gemaakt van renteswaps met een einddatum in 2022. De liquide positie van SORG geeft 
ruimte om alle externe leningen af te lossen in 2022. 
 

4.1.12.Kwaliteitszorg  
 
Het achterliggende jaar is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de examinering; ook in 2020 
zal hieraan veel aandacht besteed worden.  
 
Bij het Hoornbeeck College is het onderwerp examinering een voortdurend punt van aandacht. 
Complexe regelgeving maakt het niet altijd eenvoudig.  
 
Ook binnen het Van Lodenstein College is veel aandacht voor examinering. Dat is al vele jaren het 
geval. De ontwikkelingen bij het vmbo in Maastricht hebben er binnen de school toe geleid dat we 
nauwgezet hebben gekeken wat er binnen onze school nog verbeterd kan worden. 
 
 

4.2. ONDERWIJSPRESTATIES EN ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN 
 

4.2.1.  Belangrijkste ontwikkelingen afgelopen jaar 
 
De onderwijskwaliteit van het Hoornbeeck College is goed en wordt door de mbo-keuzegids in de 
ranking van de roc’s met een nummer 1-positie beloond. De kern van het onderwijs van het 
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Hoornbeeck College is dat we naast vaardigheden veel waarde hechten aan kennis en dat jongeren 
een optimale begeleiding krijgen. De achterliggende jaren zijn de keuzedelen ingevoerd. Dat vraagt 
veel aandacht. Indertijd zijn de keuzedelen vanuit de mbo-sector ontstaan om ruimte te bieden 
aan meer flexibiliteit van het onderwijs. Helaas moeten we constateren dat de regelgeving deels 
een rigide karakter heeft gekregen waardoor rondom keuzedelen veel administratieve ballast is 
ontstaan. Momenteel heeft dit punt gelukkig aandacht in het overleg tussen de MBO Raad en het 
Ministerie. Het Hoornbeeck College heeft in 2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te 
wijken van de keuzedeel-verplichting ten behoeve van persoonlijke, culturele of 
levensbeschouwelijke vorming. Het vak Godsdienst is voor het Hoornbeeck College een kernvak dat 
sterk verbonden is aan onze missie en visie. De Bijbel is leidend voor de levensbeschouwelijke 
vorming van onze studenten in de drieslag gezin, kerk en school. Het vak Godsdienst wordt 
daarom gevolgd door al onze studenten, in alle opleidingen en opleidingsvarianten. Het aantal 
studiebelastingsuren (SBU) bedraagt 240 uur, waarin begeleide onderwijstijd en zelfstudie zijn 
opgenomen.  
 
In de SBU is geen beroepspraktijkvorming (stage) opgenomen. Dit is vastgelegd in de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Onderwijsovereenkomst (OOK). De kwaliteit van dit 
keuzedeel wordt bewaakt door de beleidscommissie Godsdienst en Burgerschap die daartoe de 
examens laat vaststellen door gecertificeerde toetsvaststellers. Aangezien dit Hoornbeeck-brede 
keuzedeel niet in de kwalificatiedossiers van de betreffende opleidingen is opgenomen, is er geen 
sprake van overlap met andere onderdelen van de kwalificatie. 
In het kader van de onderwijstijd houdt de school zich aan het aantal wettelijk voorgeschreven 
uren. Wel wordt voor een aantal opleidingen gebruik gemaakt van de door de overheid toegestane 
uitzonderingsmogelijkheden.  
Het binnenschoolse onderwijs van het Hoornbeeck College vindt plaats op of van uit een van de zes 
locaties. In een aantal gevallen (met name niveau 2 en bbl-onderwijs) maken we ook gebruik van 
de vmbo-locaties van onze toeleverende vo-scholen. Daarnaast hebben we enkele groepen 
studenten die (deels) onderwijs krijgen op locatie van een bedrijf of instelling (‘bedrijfsscholen’). 
Hoornbeeck Connect biedt een aantal cursussen waar met name bedrijven en instellingen gebruik 
van maken. Deze cursussen vallen buiten de reguliere bekostiging. De omvang is beperkt. 
Een beperkt deel van de studenten van het Hoornbeeck College betreft volwassenen. Soms zitten 
er een of enkele volwassenen in een reguliere (BBL) klas. Bij zorg & welzijn hebben we ook enkele 
(bbl-) klassen met alleen volwassenen. Het komende jaar zullen we ons, mede in het kader van 
leven lang ontwikkelen, meer oriënteren op de vraag in welke mate en in welke vorm we 
volwassenonderwijs willen aanbieden. 
  

4.2.2. Onderwijsprestaties 
 
De belangrijkste resultaten op het gebied van onderwijs zijn: 
- Verbeteren van het onderwijsaanbod 
- Impuls in techniek 
- Kwaliteit op alle onderdelen voldoende 
 
Hoornbeeck College 
Zowel voor het diplomaresultaat als voor het jaarresultaat scoort het Hoornbeeck College ruim 
boven het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor het studiesucces van de verschillende 
opleidingscategorieën. Het aantal voortijdig schoolverlaters was opnieuw gering. In het verslagjaar 
zijn er minder toetsen afgenomen. Voor de meeste studenten is, ondanks de coronacrisis, een 
passende stage gevonden. Bij studenten zien we wel een afnemende motivatie en 
leerachterstanden. 
 
Van Lodenstein College 
In het verslagjaar konden veel toetsen niet worden afgenomen. Vanwege de langere periodes 
thuisstudie en de daaraan verbonden motivatieproblemen worden bij veel leerlingen extra 
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achterstanden gesignaleerd. In 2020 zijn geen centrale examens afgenomen. Op basis van het 
schoolexamen waren de examenresultaten hoger dan gebruikelijk. 
  

4.2.3. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 
 
Hoornbeeck College 
Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstarten van enkele nieuwe opleidingen. 
 
Van Lodenstein College 
Er is in het verslagjaar voor zover mogelijk verder gewerkt aan het project om het technisch 
onderwijs te versterken (STO). Daarnaast is een pilot gestart om de vakhavo op de school te 
introduceren. 
 

4.2.4. Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 
 
Hoornbeeck College 
Behoudens een selectie op basis van identiteit is het Hoornbeeck College toegankelijk voor alle 
studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen. 
 
Van Lodenstein College 
Behoudens een selectie op basis van de identiteit is het Van Lodenstein College toegankelijk voor 
alle leerlingen in de fase van het voorgezet onderwijs. In bijzondere gevallen wordt in overleg 
binnen het samenwerkingsverband voor passend onderwijs gekozen voor een opleiding op een 
vso-school in de regio. 
 

4.2.5.  Onderzoek en ontwikkeling  
 
Het opleidingsaanbod van het Hoornbeeck College is de achterliggende jaren gewijzigd. Een aantal 
opleidingen (zoals junior accountmanager) zijn opnieuw opgezet, om daarmee beter te voldoen aan 
de eisen van de markt binnen de kwalificatie-eisen. Ook zijn er enkele opleidingen op kleinere 
locaties beëindigd vanwege te weinig belangstelling. Daarnaast is er een aantal opleidingen 
bijgekomen om daarmee in te spelen op vragen uit onze reformatorische achterban of op vragen 
vanuit bedrijven of instellingen. Bij het opleidingsaanbod houden we rekening met 
arbeidsmarktperspectief en stagekans. 
Een van de speerpunten van het Van Lodenstein College is het verhogen van de motivatie en het 
beter laten leren van leerlingen. Daarbij is het van belang dat deze onderwijsvernieuwing zich op 
een goede manier verhoudt met de reformatorische grondslag van de school. Diverse activiteiten 
hebben als doel motivatie, eigenaarschap en zelfstandigheid van de leerling te vergroten, ook met 
het oog op vervolgopleidingen. De docent blijft een cruciale rol spelen in het geven van instructie. 
Daarnaast krijgt de leerling weliswaar vrijheid, maar altijd binnen de kaders die de docent (als 
mede-opvoeder) stelt. Die heeft uiteindelijk de regie in handen. De Bijbelse gezagsverhouding 
tussen docent en leerling blijft dus ook in stand. Naarmate de leerlingen/studenten ouder worden 
verwachten we dat ze steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast wordt 
terughoudendheid betracht in het grootschalig toepassen van ict in het onderwijs. Persoonlijke 
aandacht en fysieke ontmoeting worden belangrijk gevonden. Wel zijn we blij dat onze ict 
infrastructuur op orde is nu we door de coronacrisis noodgedwongen meer van ict gebruik moeten 
maken dan we eigenlijk willen. 
  
In het vmbo zijn enige jaren geleden de nieuwe examenprogramma’s ingevoerd. We hebben 
gekozen voor een brede en diepe opzet om daarmee een zo aantrekkelijk mogelijk 
onderwijsaanbod voor de leerlingen aan te bieden. De insteek daarbij is: ‘breed opleiden waar het 
kan, smal waar het moet’. Deze ambitie levert soms spanning op, omdat we ons niet kunnen 
permitteren om te veel kleine groepen te krijgen. Ieder jaar zullen we bezien op welke manier onze 
ambitie ook financieel haalbaar blijft.  
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De locatie Kesteren is in het cursusjaar 2019 – 2020 gestart met het aanbieden van tweefase vwo. 
Hierdoor wordt het voor deze leerlingen aantrekkelijk om de vwo-route eerst in Kesteren en in het 
laatste jaar in Amersfoort te vervolgen. 
 
Zowel voor het vmbo als het mbo geven we de techniekopleidingen een extra impuls. In Rotterdam 
is in het schooljaar 2019 – 2020 door de vmbo-school waarmee het Hoornbeeck College 
samenwerkt een techniekhal gerealiseerd waardoor we het bestaande aanbod beter kunnen 
faciliteren en ook de beoogde groei van studenten kunnen opvangen. In Hoevelaken krijgt het 
vmbo van het Van Lodenstein College een extra impuls. De techniekgelden van de overheid geven 
hiervoor meer mogelijkheden. 
 
 

4.3. DUURZAAMHEID 
 

4.3.1. Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. 
duurzaamheid 

 
Binnen de scholen neemt het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid toe en worden ook  
steeds meer maatregelen genomen.  
 
In 2020 is in samenspraak met de studenten een duurzaamheidsagenda opgezet met aandacht 
voor het gebruik van goederen, mobiliteit, energie, ergonomie en duurzaamheid in het curriculum. 
De bewustwording wordt gestimuleerd door een duurzaamheidschallenge via 
www.duurzaam-doen.nl.  
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5 OVERIGE VERANTWOORDING 
 

5.1. TREASURYBELEID  
 
Het beleid van de SORG is erop gericht om uit overtollige liquide middelen een optimaal rendement 
te behalen, maar daarbij geen risico’s te nemen. In het treasurystatuut zijn richtlijnen hiervoor 
opgenomen. Het College van Bestuur heeft besloten daarbij uitsluitend gebruik te maken van 
deposito’s en (internet)spaarrekeningen bij financiële instellingen met minimaal een A-rating als 
kredietwaardigheid.  
Overeenkomstig haar beleid heeft SORG geen beleggingen. SORG heeft ter financiering van haar 
huisvesting langlopende leningen afgesloten waarbij gebruik werd gemaakt van renteswaps met 
een einddatum in 2022. 
 
Er hebben in 2020 geen wijzingen plaatsgevonden van het treasurybeleid. Overeenkomstig het 
beleid is er gehandeld. Aflossingen hebben plaatsgevonden overeenkomstig de gemaakte afspraken 
met de bank. SORG heeft gehandeld naar de regelgeving (Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016) en het interne treasurystatuut.   
 

5.2. SECTORSPECIFIEKE VERANTWOORDING 
 

5.2.1. Verantwoording BTO 
 
In de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) werken Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en de 
gemeente Barneveld met diverse bedrijven op het gebied van techniek samen aan de volgende 
doelstellingen: 

- Leven lang blijven leren 
- Doorontwikkeling aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
- Samenwerking realiseren en kennisuitwisseling faciliteren tussen regionale bedrijven, 

overheden en onderwijs 
- Integreren van diverse sectoren in een modern praktijk opleidingscentrum (hybride leren) 
- Professionalisering van docenten 

De samenwerking tussen scholen en bedrijven loopt goed, de verantwoordelijkheden zijn duidelijk 
verdeeld. Het risico van mislukken is klein.  
 
Onder de merknaam Hoornbeeck Connect wordt het volwassenonderwijs van het Hoornbeeck 
College aangeboden. Daaronder vallen ook private activiteiten zoals bedrijfsscholen en cursussen. 
Hiervoor wordt kleinschalig samengewerkt met diverse bedrijven en instellingen. Zodoende kan 
gericht worden ingespeeld op de opleidingsvraag binnen de betreffende bedrijven en instellingen. 
In de regel gaat het om bestaande reguliere opleidingen of onderdelen daarvan. In diverse gevallen 
krijgt dit vorm als bedrijfsschool. Bijvoorbeeld zoals op de locatie Apeldoorn van het Hoornbeeck 
College waar in samenwerking met Van de Haar dak- en wandbeplating een initiële opleiding ‘Dak 
en Wand’ voor alle beginnende monteurs wordt verzorgd. De theoretische vorming kan zodoende 
optimaal worden afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden. Voor dergelijke 
samenwerkingsvormen worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Voor de genoemde 
bedrijfsschool vindt er komend jaar een interne audit plaats naar deze opleiding. 
 

5.2.2. Verantwoording STO 
 
In de jaren 2020 tot en met 2023 ontvangt het Van Lodenstein College subsidie in het kader van 
de subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023. Het Van Lodenstein College is daarbij ook 
penvoerder van de Regio Eemland.  
De totale subsidie bedraagt € 9.878.740 voor de hele groep. In 2020 is een totaalbedrag van  
€ 2.669.927 ontvangen. De gebudgetteerde uitgaven voor 2020 zijn € 2.132.747. De totale 
uitgaven zijn € 1.361.853. De besteding is hierbij 622.703 voor het Van Lodenstein College en voor 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021



Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, te Amersfoort  
 

 29 

739.150 betreft het de besteding voor de partners uit de regio. Deze besteding is opgenomen in 
het overzicht van de G2 Subsidies in de jaarrekening.  
 
De reden dat de subsidie achterblijft bij de werkelijkheid is de coronapandemie. Hierdoor zijn er 
veel activiteiten helaas nog niet of niet voldoende ten uitvoer gebracht. Op het moment van 
opmaken van het bestuursverslag worden er wijzigingsplannen opgesteld om te komen tot een 
meer volledige benutting van deze subsidie.  
 

5.2.3. Verantwoording keuzedelen 
 

  
 
Het Hoornbeeck College werkt in het onderwijs met gebruik van de zogenaamde keuzedelen. We 
maken daarnaast  gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de keuzedeelverplichting ten 
behoeve van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Het vak Godsdienst is voor 
het Hoornbeeck College een kernvak dat sterk verbonden is aan onze missie en visie. De Bijbel is 
leidend voor de levensbeschouwelijke vorming van onze studenten in de drieslag: gezin, kerk en 
school. Het vak Godsdienst wordt daarom gevolgd door al onze studenten, in alle opleidingen en 
opleidingsvarianten. Het aantal studiebelastingsuren (SBU) bedraagt 240 uur, waarin begeleide 
onderwijstijd en zelfstudie is opgenomen. In de SBU is geen bpv opgenomen. Dit is vastgelegd in 
de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Onderwijsovereenkomst (OOK). De kwaliteit van dit 
keuzedeel wordt bewaakt door een beleidscommissie Godsdienst en Burgerschap, die het 
lesmateriaal, de toetsen en opdrachten samenstelt in samenwerking met vakdocenten. De 
vaststelling van toetsen gebeurt door de Hoornbeeckbrede vaststellingscommissie en de resultaten 
worden vastgesteld in de Centrale Examen Commissie (CEC). 

 
5.2.4. Verantwoording wijziging opleidingsaanbod m.b.t. arbeidsmarktperspectief en 

doelmatige verzorging van een opleiding (indien van toepassing) 
 
Het opleidingsaanbod van het Hoornbeeck College is de achterliggende jaren gewijzigd. Een aantal 
opleidingen zijn opnieuw opgezet, om daarmee beter te voldoen aan de eisen van de markt binnen 
de kwalificatie-eisen. Ook zijn er enkele opleidingen op kleinere locaties beëindigd vanwege te 
weinig belangstelling. Daarnaast is er een aantal opleidingen bijgekomen om daarmee in te spelen 
op vragen uit onze reformatorische achterban of op vragen vanuit bedrijven of instellingen. Bij het 
opleidingsaanbod houden we rekening met arbeidsmarktperspectief en stagekans. Voor de 
komende jaren voorzien we een stabilisatie. 
 

5.2.5. Verantwoording indien onderwijsprogramma’s worden aangeboden met minder 
uren 

 
Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten 
van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft 
plaatsgevonden voor onderstaande opleidingen. Dit op basis van een pedagogisch-didactische 
argumentatie en passend binnen de Hoornbeeck visie op onderwijs. Randvoorwaarde is 
tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven en daarnaast een voldoende 
jaar- en diplomaresultaat van de desbetreffende crebo’s. 
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5.2.6. Afwijking koppeling keuzedelen aan de kwalificatie van de opleiding 
 
In 2020 zijn er 384 verzoeken voor niet-gekoppelde keuzedelen binnengekomen. Niet-gekoppelde 
keuzedelen zijn keuzedelen die niet behoren bij de kwalificatie van de opleiding waar de student voor 
ingeschreven staat. Deze verzoeken zijn allen toegewezen. Daarbij heeft het doelmatigheidsaspect 
geen rol gespeeld. Dit is verklaarbaar omdat het Hoornbeeck College met relatief weinig opleidingen 
een beperkte hoeveelheid keuzedelen aanbiedt. 
 
 
Aantal niet-gekoppelde keuzedelen per sector per locatie 
 Amersfoort Apeldoorn Goes Gouda Kampen Rotterdam Eindtotaal 
Dienstverlening   1 11 2 1 15 
Economie 47 2 37 22 12 52 172 

Gezondheidszorg    33 1  34 

Technologie 25 4  2  8 39 
Welzijn 6 5 54 30 16 13 124 
Eindtotaal 78 11 92 98 31 74 384 

 
 

5.2.7. Verantwoording besteding middelen prestatiebox 
 
In het verlengde van de uitgangspunten in het bestuursakkoord heeft het Van Lodenstein College 
beleid ontwikkeld om de prestatiebox-middelen adequaat in te zetten in het onderwijs. Aan de 
volgende zaken worden de middelen besteed: 

 Er wordt gerichte aandacht besteed aan de kernvakken Nederlands, Engels en 
Wiskunde/Rekenen waardoor de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar 
verbeteren. 

 De leerprestaties van de 20% best presterende (vwo-)leerlingen stijgen aantoonbaar. 
 Scholen voldoen aan meer criteria voor opbrengstgericht werken, zodat ten minste 50% van 

de scholen in 2015 opbrengstgericht werkt. 
 Alle leraren zijn in staat het onderwijs af te stemmen op verschillen binnen de klas en 

opbrengstgericht te werken, en alle leraren en schoolleiders voldoen aan de geldende 
bekwaamheidseisen en werken systematisch aan hun bekwaamheidsonderhoud 
(professionalisering). 

 
 

5.3. HELDERHEID BVE 
 
Het Hoornbeeck College voldoet aan de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de notitie 
"Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie". 
  
Thema 1: Uitbesteding  
Het Hoornbeeck College is van mening dat examinering tot haar kerntaak behoort en wordt derhalve 
niet uitbesteed. Er wordt samengewerkt met een aantal vo-scholen waar onderwijs wordt geboden 
aan 450, voornamelijk bbl-studenten, onder verantwoordelijkheid van het Hoornbeeck College. 
  
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten  
Dit vindt binnen het Hoornbeeck College niet plaats. Het Hoornbeeck College kent een stichting 
(SSHC) die ouders/studenten tegemoet komt in de reis- en verblijfkosten. Deze Stichting publiceert 
een eigen verslag. 
 
Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen 
In voorkomende gevallen worden bij het Hoornbeeck College vrijstellingen verleend op grond van 
EVC's (eerder verworven competenties). Voor betreffende studenten wordt een maatwerk 
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onderwijsprogramma opgesteld en beoordeeld of volledige bekostiging in verhouding staat tot de 
verleende onderwijskundige inspanning.  
 
Thema 4: Les- en cursusgeld niet door de deelnemers zelf betaald 
Het Hoornbeeck College betaalt geen les- en cursusgeld voor studenten. Indien er sprake is van 
betaling van het cursusgeld door een derde, dan is een zogenoemde derdenverklaring van de student 
aanwezig. 
  
Thema 5: In- en uitschrijven van deelnemers 
Het Hoornbeeck College hanteert interne procedures conform de bekostigingsvoorwaarden die door 
het Ministerie van OCW zijn opgesteld. Vanaf augustus 2015 is een Centraal Bureau Studentenzaken 
belast met interne controle. Het Hoornbeeck College ontvangt geen educatiegelden, zodat van 
vermenging met regulier bekostigde activiteiten geen sprake kan zijn. 
  
In het verslagjaar waren er 770 studenten ingeschreven voor meer dan 1 opleiding. Het betrof 453 
studenten die een BOL opleiding volgende en 317 studenten waar dubbel ingeschreven in een BBL 
opleiding. Conform regelgeving kwam 1 opleiding voor bekostiging in aanmerking. 
Kort na 1 oktober werden 13 BOL-studenten en 8 BBL-studenten uitgeschreven. Kort na 1 oktober 
werden 8 BOL- en 3 BBL-studenten ingeschreven. 
 
Thema 6: Studenten die een andere opleiding volgen dan waarvoor is ingeschreven 
Bij het Hoornbeeck College volgen de studenten altijd de opleiding waarvoor ze zijn ingeschreven. 
Jaarlijks is er een aantal studenten dat overstapt naar een andere opleiding. Door sommige studenten 
worden meerdere diploma's behaald, waarvan er slechts één wordt bekostigd. 
  
Thema 7: Maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven 
Private activiteiten op dit terrein vinden binnen het Hoornbeeck College niet plaats. 
  
Thema 8: Buitenlandse deelnemers 
Deze komen niet voor binnen het Hoornbeeck College. 
 
 

5.4. MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S  
 

5.4.1. Strategisch personeelsbeleid 
 
Binnen het Van Lodenstein College hebben wij in 2020 ook te maken gekregen met alle maatregelen 
rondom Corona. Dit vraagt veel van personeelsleden. Op strategisch niveau is steeds gezocht naar 
een goede balans in doorontwikkeling van het personeelsbeleid én het faciliteren van medewerkers in 
het, veelal digitaal, uitvoeren van werkzaamheden in deze bijzondere tijd.  
Gelijktijdig heeft stichting-breed de focus gelegen op het op orde krijgen van de basisinformatie en de 
inrichting van het personeelsinformatiesysteem. De doelstelling hierbij is om ‘de basis op orde te 
hebben’. Hiermee wordt informatie centraal, correct en beter toegankelijk. Dit kan de werkdruk van 
medewerkers verlagen door onnodig onjuiste of ontoegankelijke informatie te voorkomen.  
Komend jaar hopen we aandacht te hebben voor meer portefeuillegericht werken, waarbij elke 
adviseur zijn eigen expertise op een bepaald thema heeft of zich hierin hoop te ontwikkelen. In 
voorkomende gevallen zullen de adviseurs op hun thema de collega’s ondersteunen en de 
strategische advisering naar een hoger niveau te tillen.  
Deze speerpunten zullen ook terugkomen in een nog te voltooien teamplan waarin de strategische 
P&O lijn voor DV komende jaren wordt uitgezet. 
 

5.4.2. Passend onderwijs 
 
Het is in 2020 in vrijwel alle gevallen gelukt om leerlingen een passende plaats binnen de school te 
geven. In enkele gevallen is er een oplossing gevonden binnen het samenwerkingsverband. Er was in 
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2020 één geregistreerde thuiszitter. Daarnaast was in enkele gevallen sprake van (gedeeltelijke) 
vrijstelling van leerplicht wegens langdurige ziekte. Om het passend onderwijs nog meer thuisnabij te 
maken is er ook een intensieve vorm van begeleiding op de locatie Kesteren gestart. 
 

5.4.3. Allocatie van middelen  
 
De ontvangen rijksvergoeding wordt effectief toebedeeld aan de verschillende onderwijslocaties. De 
allocatie van middelen is gebaseerd op de bekostigingsgrondslagen van de overheid aangevuld met 
enkele schoolspecifieke parameters. Zo worden de studenten voor niveau 2 van het Hoornbeeck 
College zwaarder gewogen in de toedeling van formatie. Het Van Lodenstein College heeft school 
specifiek beleid om zorgleerlingen adequaat te kunnen begeleiden. 
 

5.4.4. Toetsing en examinering 
 
In verband met de coronapandemie kon er minder worden getoetst en hadden de examens soms een 
andere vormgeving. De resultaten laten her en der achterstanden zien. De examenresultaten waren 
wel bovengemiddeld hoog. 
In 2020 is het Raamwerk examencommissie Van Lodenstein College vastgesteld. Hierin worden de 
samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden van de examencommissies geregeld. Tussen de 
verschillende locaties is afstemming en intervisie. 
 

5.4.5. Convenantsmiddelen 
 
De middelen die ons eind 2019 ter beschikking zijn gesteld door het Ministerie van OCW in het kader 
van het convenant ‘Aanpak Lerarentekort’ zijn in 2020 ingezet. De besteding van deze middelen zijn 
toegevoegd aan de regulieren formatie per schoollocatie. De school is daarmee in staat gesteld om 
volgend zaken extra te faciliteren; het nader invullen van de z.g. ontwikkeltijd, werkdruk-verlichtende 
maatregelen te nemen en de begeleiding van startende leerkrachten beter ter hand te nemen evenals 
de begeleiding van zij-instromers en onderwijsinnovatie. 
Verschillende teams is gevraagd specifieke input te leveren voor een goede en doelmatige inzet van 
deze middelen. De feitelijk wijze van inzet is zeer divers per schoollocatie vestiging, afhankelijk van 
de specifieke behoeftes van de medewerkers. 
 

5.4.6. Corona (onderwijsachterstanden) 
 
We leven in een onzekere tijd i.v.m. de coronacrisis. Sinds 16 maart 2020 is de situatie in het 
onderwijs ingrijpend veranderd. Voor zowel het VLC als het HC wordt sinds die tijd het onderwijs 
eerst voornamelijk en daarna gedeeltelijk op afstand (online) gegeven.  
Voor het MBO zijn de mogelijkheden voor fysiek onderwijs nog beperkt.  Het onderwijs op het HC 
vindt momenteel voornamelijk plaats op afstand. Voor het VO en het MBO zijn er nog veel 
onduidelijkheden wat er vanuit de overheid wel en niet mag bij de start van het nieuwe cursusjaar. 
Dat belemmert momenteel een goede voorbereiding voor het nieuwe cursusjaar.  
  
De coronacrisis heeft ook impact op leerlingen en studenten. De grootste impact van de crisis ligt op 
het terrein van de vorming van leerlingen en studenten. Onderwijs is immers ook relatie: relatie 
tussen docent en de leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling. Bepaalde lessen, zoals 
praktijklessen, kunnen/konden niet altijd in voldoende uren fysiek gegeven worden, niet alle toetsen 
konden doorgaan, sommige stages zijn afgebroken. Beide scholen brengen leerachterstanden en 
studievertraging in beeld en proberen verdere achterstanden zoveel als mogelijk is te voorkomen. 
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling die de overheid beschikbaar heeft gesteld 
om met extra activiteiten achterstanden aan te pakken.  
  
Vooralsnog zien we geen grote gevolgen voor de begroting van de scholen. Meerkosten vallen weg 
tegen minderkosten. In de uitvoering van het beleid, maar ook in de uitvoering van de 
kwaliteitsagenda worden in deze crisistijd andere prioriteiten gesteld. We hebben ervoor gekozen om 
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het beleid nog niet aan te passen. Deze crisis zal echter ook impact hebben op het onderwijs na 
coronatijd.  
 

5.4.7. Kwetsbare positie 

 

Het Hoornbeeck College wil jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen en weerbaar maken door 
te werken aan de onderstaande doelen. 

1. De niveau 3-opleidingen hebben een stevige positie met een eigen profiel (dus niet alleen een 
afstroomvariant). Hierbij hoort ook een eigen pedagogisch-didactische handelswijze.  

2. Het Hoornbeeck College behoort tot de 25% mbo-scholen met de laagste VSV. De huidige 
VSV-cijfers stijgen niet sterker dan met 10% en blijven onder landelijke norm.   

3. De aanwezigheid van aanbod van psychosociale hulpverlening binnen de school door externe 
instanties. 

4. Weerbare jongeren op het gebied van seksualiteit. 
 
5.4.8. Gelijke kansen  
 
Door het Hoornbeeck College wordt in het kader van gelijke kansen bewust gewerkt aan de kant van 
zowel de instroom, doorstroom als uitstroom door studenten van de opleiding: 

 Instroom: De instandhouding van de huidige soepele overgang van vo naar mbo en het 
creëren van kansen voor studenten om zo passend mogelijk in te stromen op het mbo 

 Doorstroom: Het doorstroompercentage naar een opleiding van hoger niveau is Hoornbeeck-
breed 36%. Doorstroompercentage naar het hbo is 25%. Eerstejaarssucces van hbo-ers is 
bijna 80%. Het eerstejaarssucces van HBO-ers bij gezamenlijk ontwikkelde AD-trajecten is 
nog niet bekend. 

 Uitstroom: Er is sprake van passende uitstroom voor iedere student, waarbij een goed 
perspectief op de arbeidsmarkt belangrijk is. 

 
5.4.9. Arbeidsmarkt van de toekomst 
 
Het Hoornbeeck College werkt aan opleidingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Zij wil het 
volgende bereiken: 

 Er is sprake van structurele samenwerking met het beroepenveld en alumni om 
 de opleidingen af te stemmen op de beroepen  
 voorbereid te zijn op ontwikkelingen in het beroepenveld 
 meer samenhang creëren tussen enerzijds het programma op school en anderzijds de bpv. 
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6 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 

6.1. ONTWIKKELINGEN PER BELEIDSTERREIN 
 

6.1.1. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
 
De groei van het aantal studenten van het Hoornbeeck College ligt achter ons. De toeleverende 
scholen laten al een aantal jaren geen groei meer zien. We voorzien nog een beperkte uitbreiding van 
het aantal opleidingen van het Hoornbeeck College, maar ook daar naderen we de grens. De 
komende jaren verwachten we een stabiel aantal studenten en mogelijk zelfs een kleine krimp. 
Gezien de hoge bezettingsgraad van de Hoornbeeck vestigingen zien we hierbij geen directe risico's.  
Het aantal leerlingen van het Van Lodenstein College is al jaren stabiel en zal dat naar verwachting de 
komende jaren ook blijven. 
 

6.1.2. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 
 
Hoewel de onderwijskwaliteit bij het Hoornbeeck College hoog scoort willen we niet achterover 
leunen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om het onderwijs verder te verbeteren. Bij het Van 
Lodenstein College scoren we gemiddeld goed. Het vak Engels krijgt wat meer aandacht om de 
resultaten te verhogen. Ook de resultaten van sommige onderdelen van het vmbo vragen aandacht. 
  

6.1.3. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 
In het kader van de doorontwikkeling van het Hoornbeeck College onder de naam ‘Inspirerend 
onderwijs’ zal de inrichting van de kwaliteitszorg integraal tegen het licht worden gehouden. 
Elementen daarvan zijn de verhouding tussen het borgen en het zorgen, de schoolbrede en 
locatiespecifieke serviceverlening en de inrichting van planning en control cyclus. 
 
6.1.4. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 
 
Het aantal medewerkers zal de komende jaren stabiel zijn. We houden rekening met het reguliere 
verloop. Het lerarentekort zal blijvende aandacht vragen. 
 

6.1.5. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting 
 
Binnen afzienbare tijd is het gebouw van het Van Lodenstein College in Hoevelaken aan het einde van 
de levensduur. In 2020 is overleg gevoerd over mogelijke nieuwbouw. 
Dit jaar zal nagedacht worden over de haalbaarheid van een centrum voor techniek en innovatie in 
Amersfoort, een innovatief centrum waarbij met nieuwe technologieën geëxperimenteerd kan 
worden. Belangrijk is dat ook het bedrijfsleven hieraan een bijdrage gaat leveren. 
  

6.1.6. Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de 
toekomstige investeringen 

 
De achterliggende jaren is er veel geïnvesteerd in ICT-techniek. De komende jaren zal het accent 
verschuiven naar (elektronische) leermiddelen.  
 

6.1.7. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
 
In 2020 is in samenspraak met de studenten een duurzaamheidsagenda opgezet met aandacht voor 
het gebruik van goederen, mobiliteit, energie, ergonomie en duurzaamheid in het curriculum. De 
bewustwording wordt gestimuleerd door een duurzaamheidschallenge via www.duurzaam-doen.nl.  
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6.2. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF  
 

6.2.1. Vooraf 
 
De cijfers die in deze paragraaf zijn opgenomen, worden ontleend aan het meerjarenperspectief dat 
jaarlijks wordt geactualiseerd en een vast onderdeel is van de jaarbegroting. Het betreft de 
jaarbegroting van de scholen en de vereniging die geconsolideerd zijn naar het hoogste niveau. 
 

 
 
 
Na een bescheiden daling van het aantal leerlingen bij het Van Lodenstein College kan worden 
vastgesteld dat het aantal leerlingen de komende jaren stabiel zal zijn. Dit blijkt uit de ontwikkeling 
van de toeleverende basisscholen waar de komende jaren enige stijging is te zien van het aantal 
leerlingen. Van belang is dat de ouders een bewuste keus voor het reformatorisch onderwijs blijven 
maken.  
Het Hoornbeeck College verwacht na een jarenlange stijging van het aantal studenten in de nabije 
toekomst een stabilisatie. De zeven belangrijkste toeleverende scholen groeien al een aantal jaren 
niet meer. Voor sommige scholen is zelfs sprake van een kleine daling van het aantal 
VMBO-leerlingen.  
De personele bezetting is gekoppeld aan het aantal leerlingen/studenten. Omdat er voor de SORG als 
geheel sprake is van een stabiel aantal leerlingen/studenten vertaalt zich dit ook in een min of meer 
gelijk blijvend aantal medewerkers. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de vergoeding per 
leerling/student gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de kosten per FTE. 
In verband met onderwijsachterstanden als gevolg van Covid 19 heeft de overheid middels het 
Nationaal Onderwijs Plan extra middelen beschikbaar gesteld. Dit stelt de scholen in staat extra 
personeel te benoemen in 2021 tot en met 2023. 
 
  

Aantal leerlingen/studenten 1-10 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- Van Lodenstein Col lege    (03WO) 3.780       3.800       3.800       3.800       3.800       3.800            

- Van Lodenstein Col lege    (26MV) 102          96            100          100          100          100                

- Hoornbeeck Col lege BOL vol ti jd 4.624       4.675       4.700       4.700       4.700       4.700       
- Hoornbeeck Col lege BBL deelti jd 2.427       2.450       2.450       2.450       2.450       2.450       

10.933     11.021     11.050     11.050     11.050     11.050         

Personele bezetting in FTE
- Di rectie / management 59,0         59,0         59,0         59,0         59,0         60,0               

- Onderwi jzend personeel 618,5       650,0       650,0       640,0       620,0       620,0            

- Overi ge medewerkers 249,0       254,0       255,0       252,0       252,0       230,0            

926,5       963,0       964,0       951,0       931,0       910,0            

Verhouding personeel - ll. en studenten 11,8         11,4         11,5         11,6         11,9         12,1              
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6.2.2. Huisvesting 
 
De huisvesting van het Van Lodenstein College als school voor voortgezet onderwijs valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente.   
De huisvesting van het Hoornbeeck College is de primaire verantwoordelijkheid van de SORG. In 
verband met de groei van het Hoornbeeck College zijn de aflopen jaren op diverse locaties 
substantiële investeringen gedaan. Het onderstaande overzicht geeft een totaaloverzicht. 
 
 

 
 
Het Hoornbeeck College heeft in 2019 haar onderwijshuisvesting op orde gebracht door de realisatie 
van een schoolgebouw in Gouda. In 2016-2017 zijn de gebouwen in Rotterdam en Goes uitgebreid. 
Vanaf 2019 wordt, behoudens de huur van sportzalen, uitsluitend gebruik gemaakt de huurlocatie 
Rotterdam betreffende de techniekhal van het Wartburg College. In de Hoornbeeck locatie wordt een 
plan uitgewerkt om een techniekhal te realiseren. De oplevering wordt verwacht in 2022  
Het huisvestingsbeleid is erop gericht om flexibel en duurzaam onderwijs huisvesting te realiseren en 
in stand te houden. In het kader van duurzaamheid zijn op vrijwel alle schoollocaties zonnepanelen 
geplaatst zodat in redelijke mate in de elektriciteitsbehoefte wordt voorzien. 
Voor de hoofdvestiging Van Lodenstein te Amersfoort (ca. 10.000 m2 bvo) zijn afspraken gemaakt 
met de gemeente Amersfoort over doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting met een daartoe 
opgerichte coöperatie. 
In 2021 wordt, gefinancieerd door overheid en de gemeente, de ventilatie van het schoolgebouw van 
het Van Lodenstein College verbeterd.  
 
 

 
 

Bezetting gebouwen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Van Lodenstein Col lege 87,8% 88,1% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

Hoornbeeck Col lege 98,2% 99,2% 95,2% 95,2% 95,2% 97,4%

Verhouding eigendom / huur gebouwen Hoornbeeck College
Geb. in eigendom aantal  m2 bvo 41.750     41.750     43.750     43.750     43.750     43.750         

Geb. in eigendom, procentueel  97,7% 97,7% 97,8% 97,8% 97,8% 100,0%

Geb. in huur aanta l  m2 bvo 1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       -                  

Geb. in huur, procentueel 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

54.810     54.083     54.308     52.403     50.373     48.373     
Inventari s , apparatuur, studieboeken 10.032     9.547       9.012       8.517       8.002       7.512       

64.842     63.630     63.320     60.920     58.375     55.885     

-           -           -           -           -           -           
9.493       9.430       8.140       9.090       10.185     12.725     

74.335     73.060     71.460     70.010     68.560     68.610     

48.498     49.073     49.523     49.973     50.423     50.873     
Bestemmingsreserves  (privaat) -           50            100          150          200          250          

48.498     49.123     49.623     50.123     50.623     51.123     

5.539       5.589       5.639       5.689       5.739       5.789       
6.100       4.400       3.000       1.500       -           -           

14.199     13.949     13.199     12.699     12.199     11.699     
74.335     73.060     71.460     70.010     68.560     68.610     

Financiële vaste activa
Vlottende activa
Totaal  

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulen

Balans (einde boekjaar)

(x € 1.000)
ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
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De geactiveerde gebouwen betreffen vrijwel uitsluitend het Hoornbeeck College en zijn gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs minus afschrijvingen. De boekwaarde neemt de komen jaren af omdat de 
geplande huisvestingsinvesteringen veel lager zijn dat afschrijvingen. 
In een afzonderlijke tabel zijn de (voorgenomen) investeringen in huisvesting opgenomen. 
De liquiditeit neemt de komen jaren naar verwachting toe. Een positieve cashflow geeft ruimte om de 
leningen verder af te bouwen.  
 
 

6.2.3. Baten en lasten 
 

 
 
 
De rijksbijdrage is gebaseerd op het aantal leerlingen/studenten. Na een aantal jaren met een 
toename van het aantal studenten wordt vanaf 2020 een stabilisering van de omvang van de SORG 
als geheel verwacht. De rijksvergoeding van het Hoornbeeck College is gebaseerd op het aantal 
studenten t-2. Voor het Van Lodenstein College is sprake van de bekostiging t-1. 
Jaarlijks wordt een deel van de rijksvergoeding van het Hoornbeeck College met betrekking studenten 
die onderwijs ontvangen op verschillende VO-locaties aan de betreffende VO-school doorbetaald. 
 
In de jaren 2021 tot en met 2023 worden extra rijkvergoeding verwacht in het kader van het 
Nationaal Onderwijs Plan. Een planmatige inzet van de middelen vertaald zich voornamelijk in het 
benoemen van extra personeel. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat 90% van deze middelen 
worden ingezet voor extra personeel en 10% extra materiele lasten. Deze bedragen zijn afzonderlijk 
zichtbaar gemaakt in het exploitatieoverzicht. 
 
Een belangrijke ontwikkeling voor de SORG is de mogelijkheid om langlopende schulden af te lossen 
waardoor rentelasten structureel afnemen. Hierdoor wordt in de toekomst de rentedruk op de 
exploitatie kleiner en kan er meer geld besteed worden aan het primaire proces. 
 
De SORG kent geen derde geldstroom van enig belang. 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

94.394     93.900     94.602     95.592     96.767     97.735     
Ri jksbi jdrage NOP 3.000       5.000       2.000       -           -           
Overige overheidsbi jdragen 541          -           -           -           -           -           
Cursus , les  en examengelden 1.105       1.135       1.130       1.135       1.135       1.135       

3.577       4.315       4.370       4.370       4.370       4.370       
99.617     102.350   105.102   103.097   102.272   103.240   

77.302     78.740     79.563     80.612     81.622     82.438     
Perspnele inzet NOP 2.700       4.500       1.800       -           -           

5.783       5.710       5.760       5.720       5.740       5.740       
3.566       3.290       3.354       3.416       3.478       3.513       

10.283     10.760     10.801     10.749     10.857     10.999     
300          500          200          -           -           

96.934     101.500   104.477   102.497   101.697   102.690   

Resultaat voor fin. baten en las ten 2.683       850          625          600          575          550          

Financiële baten en las ten -130         -225         -125         -100         -75           -50           
2.553       625          500          500          500          500          Resultaat

Afschri jvingen
Huisvestings l asten

Overige las ten NOP

(x € 1.000)
Baten
Ri jksbi jdragen

Overige baten

Lasten
Personele las ten

Overige las ten

Staat van baten en lasten

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021



Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, te Amersfoort  
 

 

 40 
 
 

 
 

6.2.4. Rapportage interne risicobeheersing 
Voor beide scholen wordt door het College van Bestuur een risico-inventarisatie bijgehouden. Deze 
bevat de belangrijkste risico’s voor de continuïteit van de scholen. Per risico is aangegeven in welke 
mate dit risico zich voordoet en wat het belang ervan is. 
De risico-inventarisaties worden naast de eigen waarneming van de bestuurders gevoed door de 
managementrapportages, waarin standaard wordt gevraagd naar de kansen en risico's binnen de 
portefeuille van betrokkene. Vervolgens wordt ook aangegeven wat gedaan wordt om het risico te 
verkleinen of weg te nemen.  
 
Hoornbeeck College 
De grootste onzekerheden in de batenkant komen door: 
• De afschaffing van de cascade dient in de reguliere bedrijfsvoering te worden opgevangen. 
• Krimp; doordat, mede door overheidsbeleid, het aantal leerlingen van de havo stijgt en dat van 

het vmbo daalt, daalt in de toekomst de mbo-instroom. 
• Gedetailleerde regelgeving die het risico op administratieve fouten oplevert. 

 
Van Lodenstein College 
• Krappe bekostiging in vergelijking met mbo en ho. Hierdoor is er een voortdurende staat van 

krapte in middelen. Het risico daarvan is dat er onvoldoende verbeteringen in het onderwijs 
kunnen worden doorgevoerd. 

• De nieuwe bekostiging van het Voorgezet Onderwijs heeft een negatief effect van ca. 0,5 miljoen 
euro per jaar. 

• Een aantal vacatures wordt niet of slechts moeizaam vervuld. Het risico bestaat dat daardoor een 
deel van de lessentabel niet uitgevoerd kan worden.  

• Het nieuwe inspectietoezicht introduceert een bovenbouwrendement van een onderbouwlocatie, 
zoals het Van Lodenstein College in Barneveld. Deze indicator is slechts gebaseerd op één 
overgang waar traditioneel veel uitval is waardoor de indicator geen eerlijk beeld geeft van het 
rendement van de locatie.  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

-           -           -           -           -           -           
Ins tandhouding gebouwen -           860          240          100          100          100          

-           1.300       1.300       1.300       1.300       1.300       
-           2.160       1.540       1.400       1.400       1.400       

6.086       -           2.000       -           -           -           
Ins tandhouding gebouwen -           913          485          495          370          400          

-           1.250       1.250       1.250       1.250       1.250       
6.086       2.163       3.735       1.745       1.620       1.650       

-           -           -           -           -           -           
-           175          175          175          175          200          
-           175          175          175          175          200          

6.086       4.498       5.450       3.320       3.195       3.250       

2020 2021 2022 2023 2024 2025
65,2% 67,2% 69,4% 71,6% 73,8% 74,5%

0,67 0,68 0,62 0,72 0,83 1,09
2,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
0,50         0,48         0,47         0,49         0,50         0,50         Weerstandsvermogen

Inventaris

Tota le investingsbehoefte

Financiële kengetallen
Solvabi l i tei t
Liquidi tei t
Rentabi l i tei t

Gebouwen en terreinen

Investeringen

(x € 1.000)
Van Lodenstein College
Gebouwen en terreinen

Inventaris  en lesmateriaa l

Hoornbeeck College
Gebouwen en terreinen

Inventaris

Centrale Diensten
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4 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vaste activa         

Materiële vaste activa         
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 50.013.246   49.839.206   
Instandhouding gebouwen 4.796.972   3.898.318   
Inventaris en apparatuur 9.365.807   10.013.712   
Studieboeken 666.460   780.204   

    64.842.485   64.531.440 

Vlottende activa         
Voorraden   333.269   336.237 

Vorderingen         
Handelsdebiteuren 261.116   513.876   
Overige verbonden maatschappijen 996   -   
Belastingvorderingen 11.263   -   
Overige vorderingen 574.485   2.844.476   

    847.860   3.358.352 

Liquide middelen   8.311.819   256.133 

     

Totaal 
  

74.335.433 
  

68.482.162 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Stichtingskapitaal 136   136   
Algemene reserves 37.144.078   34.628.443   
Private bestemmingsreserves 11.354.017   11.316.895   

Groepsvermogen         
Eigen vermogen rechtspersoon 48.498.231   45.945.474   

 
  48.498.231   45.945.474 

Voorzieningen         
Spaar, senioren- en opfrisverlof 1.798.000   1.117.000   
Leeftijdsbewust personeelsbeleid 813.700   665.000   
Wachtgeld 2.096.000   904.000   
Jubileumuitkeringen 830.939   767.000   
Andere voorzieningen -   92.500   

    5.538.639   3.545.500 

Langlopende schulden         
Banken 6.100.000   6.500.000   
Overige verbonden partijen -   30.000   

    6.100.000   6.530.000 

Kortlopende schulden         
Aflossingsverplichtingen 400.000   400.000   
Banken -   483.811   
Leveranciers en handelskredieten 2.890.235   2.422.181   
Belastingen en premies 4.235.038   3.997.103   
Overige schulden 3.129.621   3.652.083   
Vooruitontvangen subsidies/overige 
projecten 3.543.669   1.506.010   

    14.198.563   12.461.188 

Totaal 
  

74.335.433 
  

68.482.162 
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5 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  Begroting 2020 2019 

  € € € 

Rijksbijdragen 91.650.000 94.394.241 91.047.551 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 300.000 541.204 398.607 
College, cursus, les- en examengelden 1.423.000 1.105.135 1.590.682 
Overige baten 3.723.500 3.576.777 3.875.819 

Totaal baten 97.096.500 99.617.357 96.912.659 

Personeelslasten 75.510.000 77.151.687 73.896.081 
Afschrijvingen 6.270.000 5.782.916 5.815.807 

       
Huisvestingslassten 3.334.000 3.566.101 3.501.900 
Overige lasten 11.072.500 10.433.624 10.777.778 
        

Totaal lasten 96.186.500 96.934.328 93.991.566 

Saldo baten en lasten 910.000 2.683.029 2.921.093 

Financiële baten en lasten -60.000 -130.272 -87.718 

Resultaat 850.000 2.552.757 2.833.375 

Nettoresultaat 850.000 2.552.757 2.833.375 

Resultaatbestemming       

Algemene reserves - 2.515.635 2.826.296 
Private bestemmingsreserves - 37.122 7.079 

Bestemd resultaat - 2.552.757 2.833.375 
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6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

Indirecte methode 2020 2019 

  € € 

Saldo baten en lasten 2.683.029 2.921.093 
Aanpassing voor afschrijvingen 5.782.916 5.815.807 
Mutatie van voorzieningen 1.993.139 873.047 
Mutatie van handelsdebiteuren 252.760 -144.581 
Mutatie van overige vorderingen 2.257.732 -2.409.554 
Mutatie van voorraden en onderhanden projecten 2.968 -16.778 
Mutatie van handelscrediteuren 468.054 692.361 
Mutatie van overige kortlopende schulden 1.753.132 391.918 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 15.193.730 8.123.313 

Ontvangen interest - 90.604 
Betaalde interest -130.272 -178.337 

Kasstroom uit operationele activiteiten 15.063.458 8.035.580 

Investeringen in materiële vaste activa -6.093.961 -6.945.494 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.093.961 -6.945.494 

Mutatie van de schulden aan kredietinstellingen -883.811 -400.000 
Overige mutaties langlopende schulden -30.000 - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -913.811 -400.000 

Mutatie in liquide middelen 8.055.686 690.086 

 
Aansluiting naar liquide middelen 
Stand per 1 januari 256.133 -433.953 
Stand per 31 december 8.311.819 256.133 

Mutaties 8.055.686 690.086 
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7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon 
Stichting voor Onderwijs op Reformatorische 
Grondslag 

Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amersfoort 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 32124769 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, statutair gevestigd te 
Amersfoort bestaan uit het geven van onderwijs op reformatorische grondslag.  

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de verschillende onderwijslocaties. 

Grondslag consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag zijn 
de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. De financiële gegevens 
van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de 
onderlinge verhoudingen en transacties.  

Overzicht geconsolideerde belangen 
Naam rechtspersoon Vestigingsplaats 

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische grondslag Amersfoort 
Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag Amersfoort 

Toelichting op transacties SORG VVORG 
De transacties tussen SORG en VVORG bestaan voornamelijk uit aflossing (50.000), rente (165.000) 
en 75.000 (bijdrage exploitatie scholen).  

Reden consolidatie 
De reden voor consolidatie betreft de interne verbondenheid tussen de stichting en de vereniging. 
Hierbij kan gedacht worden aan de verbondenheid omtrent de belangen rondom identiteit, het geld 
wat de vereniging ter beschikking stelt aan de stichting. In het najaar van 2021 zullen de stichting en 
de vereniging evalueren of de vrijwillige consolidatie wordt voortgezet, al dan niet met een extern 
deskundige.  
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8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving, waarbij specifiek RJ 660 wordt gevolgd.  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
Activa en verplichtingen 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. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 

Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen kostprijs. De wijze van 
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel instrument hangt af van de vraag 
of er hedge-accounting wordt toegepast. 

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag past waar mogelijk hedge-accounting toe. Op 
het moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door de vennootschap gedocumenteerd. De 
vennootschap stelt door middel van een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit 
kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van 
de afgedekte positie, en/of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het 
hedge-instrument en de afgedekte positie. Indien er een indicatie voor ineffectiviteit is, bepaalt de 
vennootschap dit eventueel ineffectieve deel door middel van een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting.  

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van 
verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de 
afgedekte post. Dit betekent het volgende: indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans 
wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd; zolang de afgedekte post in de 
kostprijshedgerelatie nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument niet 
geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge van het valutarisico van een 
toekomstige transactie. 
 

Het toepassen van kostprijshedge-accounting wordt beëindigd als: het hedge-instrument afloopt of 
wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend; de hedge niet langer voldoet aan de voorwaarden voor 
hedge-accounting. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.  

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021



Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, te Amersfoort  
 

 

 48 
 
 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van 
de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief 
transactiekosten, van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs.  

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.  

Overige voorzieningen 
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden, betreffen schulden die niet binnen 12 maanden na balansdatum kunnen 
worden opgeëist, worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag onder aftrek van 
transactiekosten. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden 
opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.  

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel 
van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum wordt verantwoord 
onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) 
worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen.  

Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de 
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.  

Overige exploitatiesubsidies  

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar 
ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Buitengewone baten en lasten  

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit 
gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van 
de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen. 

Segmentatie  

In de jaarrekening wordt een segmentatie van de staat van baten en lasten opgenomen per 
onderwijssector. Bij de verdeling, van de staat van baten en lasten per operationele segment, is 
aangesloten bij de onderwijssector waarin de activiteiten worden uitgevoerd.  

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT 

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
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9 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 50.013.246 49.839.206 
Instandhouding gebouwen 4.796.972 3.898.318 
Inventaris en apparatuur 9.365.807 10.013.712 
Studieboeken 666.460 780.204 

Totaal 64.842.485 64.531.440 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen 
Instandhouding 

gebouwen 

Inventaris 
en 

apparatuur Studieboeken Totaal 

  € € € € € 

Boekwaarde 1 januari 
2020           
Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 64.460.723 8.112.850 22.868.834 1.672.692 97.115.099 
Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardeverminderingen -14.621.517 -4.214.532 -12.855.122 -892.488 -32.583.659 

 
49.839.206 3.898.318 10.013.712 780.204 64.531.440 

Mutaties 2020           
Investeringen 1.897.905 1.696.383 2.226.276 273.397 6.093.961 
Desinvesteringen - -1.518.398 -987.595 -574.945 -3.080.938 
Afschrijving op 
desinvesteringen - 1.518.398 987.595 574.945 3.080.938 
Afschrijvingen -1.723.865 -797.729 -2.874.181 -387.141 -5.782.916 

 
174.040 898.654 -647.905 -113.744 311.045 

Boekwaarde 31 
december 2020           
Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 66.358.628 8.290.834 24.107.515 1.371.144 100.128.121 
Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardeverminderingen -16.345.382 -3.493.862 -14.741.708 -704.684 -35.285.636 

 
50.013.246 4.796.972 9.365.807 666.460 64.842.485 

Afschrijvingspercentage 
van - 10,0 10,0 25,0   
Afschrijvingspercentage 
tot 10,0 15,0 33,0 25,0   
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VOORRADEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Voorraad koopboeken 255.992 313.862 
Voorraad ICT 35.890 - 
Overige voorraden 41.387 22.375 

Totaal 333.269 336.237 

VORDERINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 272.916 523.376 
Voorziening dubieuze debiteuren -11.800 -9.500 

 
261.116 513.876 

Overige verbonden maatschappijen 996 - 

Belastingvorderingen     
Omzetbelasting 11.263 - 

Overige vorderingen     
Vordering op gemeente Barneveld - 2.292.186 
Overige vorderingen Van Lodenstein College 68.588 63.865 
Overige vorderingen Hoornbeeck College 286.856 21.510 
Overige vorderingen Centrale Diensten 219.041 466.915 

  574.485 2.844.476 

Totaal 847.860 3.358.352 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 8.286.104 214.359 
Kasmiddelen 18.087 18.497 
Kruisposten 7.628 23.277 

Totaal 8.311.819 256.133 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Stichtingskapitaal 136 136 
Algemene reserves 37.144.078 34.628.443 
Private bestemmingsreserves 11.354.017 11.316.895 

Totaal 48.498.231 45.945.474 

Stichtingskapitaal 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 136 136 

Stand 31 december 136 136 

Het stichtingskapitaal is bij de oprichting van de vereniging bijeengebracht door de Gereformeerde 
Gemeenten te Amersfoort, Barneveld en Utrecht. 

  

Algemene reserves 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 34.628.443 31.802.147 
Toevoegingen via baten en lasten 2.515.635 2.826.296 

 
37.144.078 34.628.443 

Stand 31 december 37.144.078 34.628.443 

De algemene reserves bestaan uit de overdracht van de gebouwen in het kader van de OKF-operatie 
1997 en het cumulatief van de resultaatbestemming van de afgelopen jaren.  

Private bestemmingsreserves 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 11.316.895 11.309.817 
Onttrekkingen via baten en lasten -20.148 -48.794 
Toevoegingen via baten en lasten 57.270 55.872 

 
11.354.017 11.316.896 

Stand 31 december 11.354.017 11.316.895 

De private bestemmingsreserve Hoornbeeck College is gevormd door de verhuur van onroerend goed 
en het cumulatief resultaat uit het door ouders gefinancierde boekenfonds.  

Het rendement op deze reserves is bedoeld als bekostiging voor de activiteiten die niet zijn 
opgenomen in de rijksvergoeding.   

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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VOORZIENINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Spaar, senioren- en opfrisverlof 1.798.000 1.117.000 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid 813.700 665.000 
Wachtgeld 2.096.000 904.000 
Jubileumuitkeringen 830.939 767.000 
Andere voorzieningen - 92.500 

Totaal 5.538.639 3.545.500 

Toelichting 
De personeelsvoorzieningen bestaat uit een 4-tal posten:  

1. Spaar-, senioren- en opfrisverlof (saldo per 31 december 2020 € 1.798.000). In deze 
voorziening is ook de seniorenregeling van het Hoornbeeck College opgenomen. 

2. Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid (saldo per 31 december 2020 € 813.700). In de 
CAO/VO is opgenomen dat het keuzebudget van 50 uur op basis van een fulltime fte kan 
worden opgespaard voor opname in een later jaar. 

3. Voorziening WW en BWW (saldo per 31 december 2020 € 2.096.000). Van ex-medewerkers 
met een WW en/of BWW uitkering wordt op basis van de bruto uitkering, het recht op de 
resterende uitkeringsperiode en de kans op niet-herintreden de bruto-uitkeringslast in het 
navolgende jaren vastgesteld. Hiervan komt 25% voor rekening van de SORG.  

4. Jubileumgratificaties (saldo per 31 december 2020 € 830.939). Het gaat om een voorziening 
voor het 25- en 40 jaar overheidsjubileum. 

Van de resterende looptijd van het totaalsaldo voorzieningen per 31 december 2020 van 5,5 miljoen 
euro is lastig een goede schatting te maken. De verwachting met betrekking tot de resterende 
looptijd is:  

- 20% korter dan 1 jaar. (1,1 miljoen euro) 

- 70% 1 tot 5 jaar. (3,8 miljoen euro) 

- 10% langer dan 5 jaar. (0,6 miljoen euro) 

Gezien de huidige rentestanden is de netto contante waarde gelijk aan de nominale waarde. Voor de 
jubileumvoorziening is het effect van de disconteringsvoet niet materieel.  

 

Spaar, senioren- en opfrisverlof 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 1.117.000 757.413 
Dotatie 1.095.886 423.146 
Onttrekking -414.886 -75.741 
Overige mutaties - 12.182 

Stand 31 december 1.798.000 1.117.000 

Dit betreft de voorziening spaar- en opfrisverlof die in 2018 is uitgebreid met een voorziening van de 
kosten van de seniorenregeling van het Hoornbeeck College.  

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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Leeftijdsbewust personeelsbeleid 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 665.000 485.966 
Dotatie 311.440 251.929 
Onttrekking -162.740 -72.895 

Stand 31 december 813.700 665.000 

Wachtgeld 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 904.000 544.000 
Dotatie 1.687.959 724.264 
Onttrekking -495.959 -364.264 

Stand 31 december 2.096.000 904.000 

Deze voorziening is gevormd inzake enkele wachtgeldverplichtingen. De onderwijsinstelling is 
eigenrisicodrager voor de WW.  

Jubileumuitkeringen 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 767.000 727.074 
Dotatie 120.891 114.258 
Onttrekking -56.952 -74.332 

Stand 31 december 830.939 767.000 

Voor de te verwachten jubileumuitkeringen wordt een voorziening gevormd. Het betreft hier de 
jubileumuitkering zoals vastgelegd in de betreffende CAO's voor 25-jarig jubileum en 40-jarig 
jubileum personeel.  

Andere voorzieningen 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 92.500 158.000 
Gebruik van voorziening - -65.500 
Vrijval -92.500 - 

Stand 31 december - 92.500 

Dit betreft een voorziening voor het verlieslatende contract i.v.m. het eerder verlaten van het 
onderwijsgebouw aan de Rijsselseweg te Gouda.  

  

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021



Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, te Amersfoort  
 

 

 55 
 
 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

Toelichting 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de 
hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Deze leningen worden gedekt door het Waarborgfonds BVE.     

  

Toelichting derivaat (3360.911.679)  

De looptijd van het derivaat is van 1 juli 2014 tot en met 3 januari 2022, tegen een rente van 4,21%. 
De marktwaarde per 31.12.2020 bedraagt 75.068,02. De negatieve marktwaarde geeft geen 
verplichting tot bijstorten. Het derivaat loopt gelijk met de aflossing van de lening.  

Langlopende schuld 
Looptijd < 1 
jaar 

Tussen 1 en 
5 jaar Rente % 

Rabobank 3360.911.679 (28-12-2036) 150.000 2.287.500 4,21 
Rabobank 3360.922.522 (28-12-2036) 83.333 1.187.500 1,30 
Rabobank 3412.900.668 (28-12-2036) 166.667 2.625.000 1,50 

Totaal 400.000 6.100.000 
  

Verstrekte zekerheden 
Voor de leningen bij de Rabobank zijn de volgende zekerheden van toepassing 

 Garantiestelling van uit het BVE-Waarborgfonds 
 Achterstelling en verpanding lening VVORG - SORG 
 Positieve en Negatieve hypotheekverklaring registergoed Noordelijkhalfrond 10 te Gouda 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Aflossingsverplichtingen 400.000 400.000 
Banken - 483.811 
Leveranciers en handelskredieten 2.890.235 2.422.181 

Belastingen en premies     
Omzetbelastingschulden - 106.472 
Loonheffing- en premieschulden 4.235.038 3.890.631 

  4.235.038 3.997.103 

Overige schulden     
Reservering vakantiegeld 2.363.223 2.260.000 
Reservering vakantiedagen 301.400 369.319 
Nog te besteden (project)gelden 118.036 100.036 
Overige schulden Van Lodenstein College 236.103 230.870 
Overige schulden Hoornbeeck College 14.491 514.267 
Overige schulden Centrale Diensten 86.356 156.862 
Overige schulden VVORG 10.012 20.729 

  3.129.621 3.652.083 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vooruitontvangen subsidies/overige projecten     
VLC- Sterk Techniekonderwijs Regio Eemland 1.315.573 - 
VLC - Prestatiebox 742.826 723.319 
VLC - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's corona 207.900 - 
VLC - Doorstroomprogramma's en lenteschool 82.500 71.500 
VLC - Project GLTL 64.800 - 
VLC - Promotiebeurs 9.645 12.860 
HC - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's corona 333.450 - 
HC - Samenwerking leerlingopleiding 298.012 273.781 
HC - Leermiddelen minimagezinnen 198.375 167.608 
HC - Regionaal investeringsfonds 126.873 141.936 
HC - Zij-instroom 120.000 115.006 
Overige subsidies en (interne) projecten 43.715 - 

  3.543.669 1.506.010 

Totaal 14.198.563 12.461.188 

 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen 
De volgende contracten blijken niet uit de balans:  

contractomschrijving looptijd contractwaarde 
Van Dijk studieboeken 31-7-2021 650.000  
Afas - HR en F software 31-7-2030 1.145.000  
Konica Minolta 28-2-2023 1.200.000  
ITWoks IAM 31-12-2024 200.000  
Vancis IAAS 31-12-2025 700.000  
Diverse onderhoud gebouw 2021-2022 250.000  
Diverse ICT 2021-2022 200.000  
Huurcontract Techniekhal 31-7-2039 1.155.000  

  
5.500.000  

Niet in de balans opgenomen regelingen  

Voor onderwijsinstellingen vallend 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 het ministerie van OCW. De hoogte 
van deze vordering wordt bepaald door de opgebouwde rechten wegens vakantietoeslag en de te 
betalen loonheffing en sociale lasten van de voorafgaande kalendermaand. Deze vordering is 
gemaximaliseerd op 7,5% van de personele bekostiging. Per einde 2020 bedroeg deze vordering € 
2.088.000. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering, alleen bij liquidatie van de school zal 
uitkering plaatsvinden, leidt tot een nihil-waarding. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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10 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Rijksbijdragen      
Normvergoeding  84.391.619 80.944.225 
Geoormerkte subsidies  1.856.257 1.865.863 
Niet geoormerkte subsidies  8.146.365 8.237.463 

  91.650.000 94.394.241 91.047.551 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies      
Huurvergoeding gemeente 25.000 105.018 41.855 
Overige subsidies 275.000 436.186 356.752 

  300.000 541.204 398.607 

College, cursus, les- en examengelden      
Deelnemersbijdragen 805.000 942.564 867.866 
Excursies 553.000 130.571 683.379 
Leerlingbijdragen 52.500 13.897 17.258 
Studieboeken 12.500 18.103 22.179 

  1.423.000 1.105.135 1.590.682 

Overige baten      
Zorgbudget 1.520.000 1.847.019 1.723.434 
Leermiddelen 1.006.000 781.434 999.729 
Kantine 220.000 200.699 286.280 
Overige baten 977.500 747.625 866.376 

  3.723.500 3.576.777 3.875.819 

Totaal baten 97.096.500 99.617.357 96.912.659 

 

Toelichting op de baten en lasten t.o.v. vorig boekjaar  

De rijksvergoeding is hoger dan voorgaand jaar door extra overheidsfinanciën. Deze ontwikkeling 
heeft te maken met extra overheidsgelden ter voorkoming van onderwijsachterstanden als gevolg 
van de coronapandemie. De personeelslasten zijn hier ook in meegestegen, als gevolg van extra inzet 
van personeel. In de overige lasten zien we een vermindering van kosten van excursies, nascholing 
en andere evenementen. Echter brachten de coronamaatregelen ook weer andere kosten met zich 
mee. Zie hiervoor de weergegeven cijfers in de pagina's hierna.  

Toelichting op de resultaten t.o.v. de begroting  

De rijksvergoeding was met ruim 94 miljoen euro ca. 2,8% hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt 
door een iets te voorzichtige begroting en extra rijksvergoeding om onderwijsachterstanden te 
voorkomen dan wel weg te werken. De overige baten bleven iets achter bij de begroting. Dit werd 
veroorzaakt door achterblijvende excursie baten omdat een belangrijk aantal evenementen niet door 
konden gaan.  

Toelichting op de overige subsidies 

Betreft de gemeentelijke vergoedingen voor het gebruik van de gymzalen en sportvelden, er zijn 
geen nadere subsidie voorwaarden aan verbonden.  

 

Deloitte Accountants B.V. 
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PERSONEELSLASTEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Lonen en salarissen 54.533.200 55.221.406 52.051.900 
Sociale lasten 7.112.000 6.730.944 6.621.206 
Pensioenlasten 8.514.800 8.128.282 7.752.249 

Andere personeelskosten      
Loonkosten derden 2.280.000 2.562.633 2.890.002 
Mutatie voorzieningen 50.000 2.085.639 926.365 
Overige personeelskosten 3.020.000 2.422.783 3.654.359 

  5.350.000 7.071.055 7.470.726 

Totaal 75.510.000 77.151.687 73.896.081 

Toelichting 
Toelichting op de lasten t.o.v. voorgaand jaar  

Zie hiervoor de toelichting bij de baten.  

Toelichting op de resultaten t.o.v. de begroting  

De kosten voor lonen en salarissen en overige personele kosten waren met 77,3 miljoen euro 2,2%  

hoger dan begroot. De hogere kosten worden veroorzaakt door extra dotatie aan de voorzieningen  

en extra inzet van personeel.  

Pensioen  

Voor de medewerkers van SORG is een pensioenregeling afgesloten bij het ABP conform de regeling 
zoals opgenomen in de CAO-VO en de CAO-MBO. Per balansdatum bedraagt de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds is 93,2%.  

Rubricering  

De personeelskosten welke vorig jaar onder de overige lasten zijn gepresenteerd, zijn nu 
gepresenteerd onder deze stroom in de jaarrekening. Dit in de lijn van de OCW-taxonomie en om een 
betere benchmark te vormen ten opzichte van andere scholen.  

AFSCHRIJVINGEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Afschrijving op materiële vaste activa      
Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.020.000 1.723.865 1.627.128 
Afschrijving instandhouding gebouwen 700.000 797.729 786.409 
Afschrijving inventaris en apparatuur 3.100.000 2.874.181 2.962.721 
Afschrijving studieboeken 450.000 387.141 439.549 

Totaal 6.270.000 5.782.916 5.815.807 

Toelichting afschrijvingen 
Toelichting op de baten en lasten t.o.v. vorig boekjaar  

De afschrijvingen zijn in lijn met voorgaand jaar. Er hebben zich in het boekjaar geen bijzonderheden 
voorgedaan.  

  

Toelichting op de resultaten t.o.v. de begroting  

De afschrijvingen waren te conservatief begroot.  

Deloitte Accountants B.V. 
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  Begroting 2020 2019 

   € € 

Huisvestingslasten      
Onderhoud gebouwen 888.000 881.479 899.881 
Energie en water 893.750 1.015.610 955.251 
Schoonmaakkosten 627.000 701.171 680.393 
Huur 313.000 307.085 417.809 
Heffingen 350.000 554.646 321.874 
Overige huisvestingslasten 262.250 106.110 226.692 

  3.334.000 3.566.101 3.501.900 

Overige lasten      
Beheer- en administratiekosten 1.910.000 1.800.046 1.714.303 
Leer- en hulpmiddelen 2.800.000 3.202.313 3.155.727 
Onderhoud en ICT 2.871.500 2.916.518 2.267.185 
Leerlingbegeleiding/excursies 1.594.000 1.000.890 1.732.709 
Algemene kosten 1.522.000 1.274.702 1.613.551 
Externe kosten BBL VO Scholen 375.000 239.155 294.303 

  11.072.500 10.433.624 10.777.778 

Totaal 14.406.500 13.999.725 14.279.678 

Toelichting  
Toelichting op de baten en lasten t.o.v. vorig boekjaar  

De huisvestingslasten laten een stabiel beeld zien, er hebben zich in het boekjaar geen 
bijzonderheden voorgedaan. De overige lasten zijn fors lager dan voorgaand jaar, omdat 
verschillende activiteiten vanwege de maatschappelijke omstandigheden niet door zijn gegaan.  

Toelichting op de resultaten t.o.v. de begroting  

De huisvestingslasten vertonen over het geheel genomen geen bijzonderheden t.o.v. de begroting. 
De overige lasten, totaal 10,4 miljoen euro waren 0,4 miljoen euro lager omdat verschillende 
evenementen (excursies en scholing) niet door zijn gegaan. 

 

 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Rentebaten banken 25.000 - 90.604 
Rentebaten andere partijen  -  
Rentelasten banken -85.000 -130.272 -178.322 

Financiële baten en lasten (saldo) 60.000 -130.272 -87.718 

Deloitte Accountants B.V. 
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

ACCOUNTANTSHONORARIA 
 
 
   2020 2019 

   € € 

Onderzoek jaarrekening  76.504 75.163 
Overige controleopdrachten  35.000 12.500 

Totaal  111.504 87.663 

 

WERKNEMERS 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting voor Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag bedroeg: 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019 

  fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 975,3 924,5 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
  

   2020 2019  

Directie/management 61,0  57,1  
Onderwijzend personeel 649,0  617,1  
Overige medewerkers  265,3  250,3  

   975,3  924,5  

Deloitte Accountants B.V. 
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12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vaste activa         

Materiële vaste activa         
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 48.435.701   48.241.625   
Instandhouding gebouwen 4.796.972   3.898.318   
Inventaris en apparatuur 9.365.807   10.013.712   
Studieboeken 666.460   780.204   

    63.264.940   62.933.859 

Financiële vaste activa   -   - 

Vlottende activa         
Voorraden   311.631   336.237 

Vorderingen         
Handelsdebiteuren 260.791   512.406   
Verbonden maatschappijen 4.384   -   

 11.263   -   
Overige vorderingen 574.485   2.844.470   

    850.923   3.356.876 

Liquide middelen   8.292.273   236.785 

     

Totaal 
  

72.719.767 
  

66.863.757 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Algemene reserves 37.144.078   34.628.443   
Private bestemmingsreserve 2.348.053   2.290.783   

 
  39.492.131   36.919.226 

Voorzieningen         
Spaar, senioren- en opfrisverlof 1.798.000   1.117.000   
Leeftijdsbewust personeelsbeleid 813.700   665.000   
Wachtgeld 2.096.000   904.000   
Jubileumuitkeringen 830.939   767.000   
Andere voorzieningen -   92.500   

    5.538.639   3.545.500 

Langlopende schulden         
Banken 6.100.000   6.500.000   
Overige schulden 7.350.000   7.400.000   

    13.450.000   13.900.000 

Kortlopende schulden         
Aflossingsverplichtingen 400.000   400.000   
Banken -   483.811   
Leveranciers en handelskredieten 2.887.293   2.376.274   
Overige verbonden partijen 52.519   53.313   
Belastingen en premies 4.235.038   3.997.103   
Overige schulden 3.120.478   3.682.526   
Vooruitontvangen subsidies/overige 
projecten 3.543.669   1.506.004   

    14.238.997   12.499.031 

Totaal 
  

72.719.767 
  

66.863.757 
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13 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  Begroting 2020 2019 

  € € € 

Rijksbijdragen 91.650.000 94.394.241 91.047.551 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 300.000 541.204 398.607 
College, cursus, les- en examengelden 1.365.000 1.041.982 1.537.885 
Overige baten 3.675.000 3.623.433 3.922.286 

Totaal baten 96.990.000 99.600.860 96.906.329 

Personeelslasten       
Lonen en salarissen 54.533.200 55.221.406 52.051.900 
Sociale lasten 7.112.000 6.730.944 6.621.206 
Pensioenlasten 8.514.800 8.128.282 7.752.249 
Andere personeelskosten 5.350.000 7.071.055 7.470.726 
        
Afschrijvingen 6.250.000 5.762.880 5.795.771 

       
Huisvestingslasten 3.330.000 3.585.101 3.499.400 
Overige lasten 10.795.000 10.233.015 10.580.190 
        

Totaal lasten 95.885.000 96.732.683 93.771.442 

Saldo baten en lasten 1.105.000 2.868.177 3.134.887 

Financiële baten en lasten -225.000 -295.272 -252.718 

Resultaat 880.000 2.572.905 2.882.169 

Deloitte Accountants B.V. 
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14 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon 
Stichting voor Onderwijs op Reformatorische 
Grondslag 

Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amersfoort 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 32124769 
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15 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarbij specifiek RJ 660 wordt gevolgd. De grondslagen van 
waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de 
nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf van de geconsolideerde jaarrekening. 

Deloitte Accountants B.V. 
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16 TOELICHTING OP ENKELVOUDIGE BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 48.435.701 48.241.625 
Instandhouding gebouwen 4.796.972 3.898.318 
Inventaris en apparatuur 9.365.807 10.013.712 
Studieboeken 666.460 780.204 

Totaal 63.264.940 62.933.859 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen 
Instandhouding 

gebouwen 

Inventaris 
en 

apparatuur Studieboeken Totaal 

  € € € € € 

Boekwaarde 1 januari 
2020           
Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 62.623.823 8.112.850 22.868.834 1.672.692 95.278.199 
Cumulatieve afschrijvingen 
en waardeverminderingen -14.382.198 -4.214.532 -12.855.122 -892.488 -32.344.340 

 
48.241.625 3.898.318 10.013.712 780.204 62.933.859 

Mutaties 2020           
Investeringen 1.897.905 1.696.383 2.226.276 273.397 6.093.961 
Desinvesteringen - -1.518.398 -987.595 -574.945 -3.080.938 
Afschrijving desinv. - 1.518.398 987.595 574.945 3.080.938 
Afschrijvingen -1.703.829 -797.729 -2.874.181 -387.141 -5.762.880 

 
194.076 898.654 -647.905 -113.744 331.081 

Boekwaarde 31 
december 2020           
Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 64.521.728 8.290.834 24.107.515 1.371.144 98.291.221 
Cumulatieve afschrijvingen 
en waardeverminderingen -16.086.027 -3.493.862 -14.741.708 -704.684 -35.026.281 

 
48.435.701 4.796.972 9.365.807 666.460 63.264.940 

Afschrijvingspercentage 
van - 10,0 10,0 25,0   
Afschrijvingspercentage tot 10,0 15,0 33,0 25,0   

Deloitte Accountants B.V. 
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VOORRADEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Voorraad koopboeken 255.992 313.862 
Voorraad ICT 35.890 - 
Overige voorraden 19.749 22.375 

Totaal 311.631 336.237 

VORDERINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 272.591 521.906 
Voorziening dubieuze debiteuren -11.800 -9.500 

 
260.791 512.406 

Verbonden maatschappijen 4.384 - 

     
Omzetbelasting 11.263 - 

Overige vorderingen     
Vordering op gemeente Barneveld - 2.292.186 
Overige vorderingen Van Lodenstein College 68.588 63.865 
Overige vorderingen Hoornbeeck College 286.856 21.510 
Overige vorderingen Centrale Diensten 219.041 466.909 

  574.485 2.844.470 

Totaal 850.923 3.356.876 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 8.266.693 195.146 
Kasmiddelen 18.087 18.497 
Kruisposten 7.493 23.142 

Totaal 8.292.273 236.785 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Algemene reserves 37.144.078 34.628.443 
Private bestemmingsreserve 2.348.053 2.290.783 

Totaal 39.492.131 36.919.226 

Algemene reserves 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 34.628.443 31.802.147 
Resultaatbestemming 2.515.635 2.826.296 

 
37.144.078 34.628.443 

Stand 31 december 37.144.078 34.628.443 

De algemene reserves bestaan uit de overdracht van de gebouwen in het kader van de OKF-operatie 
1997 en het cumulatief van de resultaatbestemming van de afgelopen jaren.  

Private bestemmingsreserve 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 2.290.783 2.234.910 
Toevoegingen via baten en lasten 57.270 55.873 

 
2.348.053 2.290.783 

Stand 31 december 2.348.053 2.290.783 

De private bestemmingsreserve Hoornbeeck College is gevormd door de verhuur van onroerend goed 
en het cumulatief resultaat uit het door ouders gefinancierde boekenfonds.  

Het rendement op deze reserves is bedoeld als bekostiging voor de activiteiten die niet zijn 
opgenomen in de rijksvergoeding.   
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VOORZIENINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Spaar, senioren- en opfrisverlof 1.798.000 1.117.000 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid 813.700 665.000 
Wachtgeld 2.096.000 904.000 
Jubileumuitkeringen 830.939 767.000 
Andere voorzieningen - 92.500 

Totaal 5.538.639 3.545.500 

Toelichting 
De personeelsvoorzieningen bestaat uit een 4-tal posten:  

1. Spaar-, senioren- en opfrisverlof (saldo per 31 december 2020 € 1.798.000). In deze 
voorziening is ook de seniorenregeling van het Hoornbeeck College opgenomen. 

2. Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid (saldo per 31 december 2020 € 813.700). In de 
CAO/VO is opgenomen dat het keuzebudget van 50 uur op basis van een fulltime fte kan 
worden opgespaard voor opname in een later jaar. 

3. Voorziening WW en BWW (saldo per 31 december 2020 € 2.096.000). Van ex-medewerkers 
met een WW en/of BWW uitkering wordt op basis van de bruto uitkering, het recht op de 
resterende uitkeringsperiode en de kans op niet-herintreden de bruto-uitkeringslast in het 
navolgende jaren vastgesteld. Hiervan komt 25% voor rekening van de SORG.  

4. Jubileumgratificaties (saldo per 31 december 2020 € 830.939). Het gaat om een voorziening 
voor het 25- en 40 jaar overheidsjubileum. 

Van de resterende looptijd van het totaalsaldo voorzieningen per 31 december 2020 van 5,5 miljoen 
euro is lastig een goede schatting te maken. De verwachting met betrekking tot de resterende 
looptijd is:  

- 20% korter dan 1 jaar. (1,1 miljoen euro) 

- 70% 1 tot 5 jaar. (3,8 miljoen euro) 

- 10% langer dan 5 jaar. (0,6 miljoen euro) 

Gezien de huidige rentestanden is de netto contante waarde gelijk aan de nominale waarde. Voor de 
jubileumvoorziening is het effect van de disconteringsvoet niet materieel.  

 

Spaar, senioren- en opfrisverlof 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 1.117.000 757.413 
Dotatie 1.095.886 423.146 
Onttrekking -414.886 -75.741 
Overige mutaties - 12.182 

Stand 31 december 1.798.000 1.117.000 

Dit betreft de voorziening spaar- en opfrisverlof die in 2018 is uitgebreid met een voorziening van de 
kosten van de seniorenregeling van het Hoornbeeck College.  

Deloitte Accountants B.V. 
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Leeftijdsbewust personeelsbeleid 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 665.000 485.966 
Dotatie 311.440 251.929 
Onttrekking -162.740 -72.895 

Stand 31 december 813.700 665.000 

Wachtgeld 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 904.000 544.000 
Dotatie 1.687.959 724.264 
Onttrekking -495.959 -364.264 

Stand 31 december 2.096.000 904.000 

Deze voorziening is gevormd inzake enkele wachtgeldverplichtingen. De onderwijsinstelling is 
eigen-risicodrager voor de WW.  

Jubileumuitkeringen 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 767.000 727.074 
Dotatie 120.891 114.258 
Onttrekking -56.952 -74.332 

Stand 31 december 830.939 767.000 

Voor de te verwachten jubileumuitkeringen wordt een voorziening gevormd. Het betreft hier de 
jubileumuitkering zoals vastgelegd in de betreffende CAO's voor 25-jarig jubileum en 40-jarig 
jubileum personeel.  

Andere voorzieningen 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 92.500 158.000 
Vrijval -92.500 -65.500 

Stand 31 december - 92.500 

Dit betreft een voorziening voor het verlieslatende contract i.v.m. het eerder verlaten van het 
onderwijsgebouw aan de Rijsselseweg te Gouda.  
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LANGLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banken     
Hypotheek Rabobank leningnummer: 3360.911.679 2.037.500 2.187.500 
Hypotheek Rabobank leningnummer: 3360.922.522 1.270.834 1.354.167 
Hypotheek Rabobank leningnummer: 3413.900.668 2.791.666 2.958.333 

  6.100.000 6.500.000 

Overige schulden     
Hoornbeeck College 6.600.000 6.600.000 
Centrale Diensten 750.000 800.000 

  7.350.000 7.400.000 

Totaal 13.450.000 13.900.000 

Toelichting 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de 
hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.  

Deze leningen worden gedekt door het Waarborgfonds BVE.     

  

Toelichting derivaat (3360.911.679)  

De looptijd van het derivaat is van 1 juli 2014 tot en met 3 januari 2022, tegen een rente van 4,21%. 
De marktwaarde per 31.12.2020 bedraagt 75.068,02. De negatieve marktwaarde geeft geen 
verplichting tot bijstorten. Het derivaat loopt gelijk met de aflossing van de lening.  

Langlopende schuld 
Looptijd < 1 
jaar 

Tussen 1 en 
5 jaar 

Looptijd > 5 
jaar Rente % 

Rabobank 3360.911.679 (28-12-2036) 150.000 2.287.500 - 4,21 
Rabobank 3360.922.522 (28-12-2036) 83.333 1.187.500 - 1,30 
Rabobank 3412.900.668 (28-12-2036) 166.667 2.625.000 - 1,50 
VVORG - Hoornbeeck College - - 6.600.000 2,50 
VVORG - Centrale Diensten 50.000 200.000 550.000 - 

Totaal 450.000 6.300.000 7.150.000 
  

Verstrekte zekerheden 
Voor de leningen bij de Rabobank zijn de volgende zekerheden van toepassing 

 Garantiestelling van uit het BVE-Waarborgfonds 
 Achterstelling en verpanding lening VVORG - SORG 
 Positieve en Negatieve hypotheekverklaring registergoed Noordelijkhalfrond 10 te Gouda 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Aflossingsverplichtingen 400.000 400.000 
Banken - 483.811 
Leveranciers en handelskredieten 2.887.293 2.376.274 
Overige verbonden partijen 52.519 53.313 

Belastingen en premies     
Omzetbelastingschulden - 106.472 
Loonheffing- en premieschulden 4.235.038 3.890.631 

  4.235.038 3.997.103 

Overige schulden     
Reservering vakantiegeld 2.363.223 2.260.000 
Reservering vakantiedagen 301.400 369.319 
Nog te besteden (project)gelden 118.036 100.036 
Overige schulden Van Lodenstein College 236.103 230.870 
Overige schulden Hoornbeeck College 14.491 514.267 
Overige schulden Centrale Diensten 87.225 208.034 

  3.120.478 3.682.526 

Vooruitontvangen subsidies/overige projecten     
VLC- Sterk Techniekonderwijs Regio Eemland 1.315.573 - 
VLC - Prestatiebox 742.826 723.319 
VLC - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's corona 207.900 - 
VLC - Doorstroomprogramma's en lenteschool 82.500 71.500 
VLC - Project GLTL 64.800 - 
VLC - Promotiebeurs 9.645 12.860 
HC - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's corona 333.450 - 
HC - Samenwerking leerlingopleiding 298.012 273.781 
HC - Leermiddelen minimagezinnen 198.375 167.608 
HC - Regionaal investeringsfonds 126.873 141.936 
HC - Zij-instroom 120.000 115.000 
Overige subsidies en (interne) projecten 43.715 - 

  3.543.669 1.506.004 

Totaal 14.238.997 12.499.031 
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17 TOELICHTING OP ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Rijksbijdragen      
Normvergoeding  84.391.619 80.944.225 
Geoormerkte subsidies  1.856.257 1.865.863 
Niet geoormerkte subsidies  8.146.365 8.237.463 

  91.650.000 94.394.241 91.047.551 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies      
Huurvergoeding gemeente 25.000 105.018 41.855 
Overige subsidies 275.000 436.186 356.752 

  300.000 541.204 398.607 

College, cursus, les- en examengelden      
Deelnemersbijdragen 747.000 879.411 815.069 
Excursies 553.000 130.571 683.379 
Leerlingbijdragen 52.500 13.897 17.258 
Studieboeken 12.500 18.103 22.179 

  1.365.000 1.041.982 1.537.885 

Overige baten      
Zorgbudget 1.520.000 1.847.019 1.723.434 
Leermiddelen 1.006.000 781.434 999.729 
Kantine 220.000 200.699 286.280 
Overige baten 929.000 794.281 912.843 

  3.675.000 3.623.433 3.922.286 

Totaal baten 96.990.000 99.600.860 96.906.329 

Baten  
Voor de toelichting op de baten en lasten zie de geconsolideerde jaarrekening. De verschillen tussen 

de geconsolideerde en enkelvoudige baten en lasten betreffen voornamelijk de deelnemers- en 
leerlingbijdragen van de ouders (baten), do overige ontvangen giften (baten) en de cadeaus 
examenresultaten (lasten). 
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PERSONEELSLASTEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Lonen en salarissen 54.533.200 55.221.406 52.051.900 
Sociale lasten 7.112.000 6.730.944 6.621.206 
Pensioenlasten 8.514.800 8.128.282 7.752.249 

Andere personeelskosten      
Loonkosten derden 2.280.000 2.562.633 2.890.002 
Mutatie voorzieningen 50.000 2.085.639 926.365 
Overige personeelskosten 3.020.000 2.422.783 3.654.359 

  5.350.000 7.071.055 7.470.726 

Totaal 75.510.000 77.151.687 73.896.081 

Toelichting 
Werknemers 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting voor Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag bedroeg: 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019 

  fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 975,3 924,5 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
  

      

Directie/management 61,0  57,1  
Onderwijzend personeel 649,0  617,1  
Overige medewerkers  265,3  250,3  

   975,3  924,5  

 

Pensioen  

Voor de medewerkers van SORG is een pensioenregeling afgesloten bij het ABP conform de regeling 
zoals opgenomen in de CAO-VO en de CAO-MBO. Per balansdatum bedraagt de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds is 93,2%.  

Rubricering  

De personeelskosten welke vorig jaar onder de overige lasten zijn gepresenteerd, zijn nu 
gepresenteerd onder deze stroom in de jaarrekening. Dit in de lijn van de OCW-taxonomie en om een 
betere benchmark te vormen ten opzichte van andere scholen.  
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AFSCHRIJVINGEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Afschrijving op materiële vaste activa      
Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.000.000 1.703.829 1.607.092 
Afschrijving instandhouding gebouwen 700.000 797.729 786.409 
Afschrijving inventaris en apparatuur 3.100.000 2.874.181 2.962.721 
Afschrijving studieboeken 450.000 387.141 439.549 

Totaal 6.250.000 5.762.880 5.795.771 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Huisvestingslasten      
Onderhoud gebouwen 888.000 881.479 899.881 
Energie en water 893.750 1.015.610 955.251 
Schoonmaakkosten 627.000 701.171 680.393 
Huur 313.000 307.085 417.809 
Heffingen 350.000 554.646 321.874 
Overige huisvestingslasten 258.250 125.110 224.192 

  3.330.000 3.585.101 3.499.400 

Overige lasten      
Beheer- en administratiekosten 1.895.000 1.791.238 1.702.354 
Leer- en hulpmiddelen 2.800.000 3.202.313 3.155.727 
Onderhoud en ICT 2.871.500 2.916.518 2.267.185 
Leerlingbegeleiding/excursies 1.594.000 1.000.890 1.732.709 
Algemene kosten 1.259.500 1.082.901 1.427.912 
Externe kosten BBL VO Scholen 375.000 239.155 294.303 

  10.795.000 10.233.015 10.580.190 

Totaal 14.125.000 13.818.116 14.079.590 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  Begroting 2020 2019 

   € € 

Rentebaten banken - - 90.604 
Rentelasten banken -225.000 -295.272 -343.322 

Financiële baten en lasten (saldo) -225.000 -295.272 -252.718 
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18 WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR 

Gegevens 2020 (bedragen x 1 euro) drs. W.J. de Potter drs. D. van Meeuwen G.R. van Leeuwen 

Functiegegevens: 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-8-2020 - 31-12-2020

Omvang dienstverband in fte 1,0 fte 1,0 fte 1,0 fte 

Dienstbetrekking? ja ja ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 148.909 136.688 51.612 

Beloning betaalbaar op termijn 21.340 14.832 8.659 

Subtotaal 170.249 151.520 60.271 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 183.000 183.000 76.250 

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 170.249 151.520 60.271 

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 2019 (bedragen x 1 euro) 

Functiegegevens: 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019

Omvang dienstverband in fte 1,0 fte 1,0 fte 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 146.126 124.784 

Beloning betaalbaar op termijn 20.646 19.738 

Subtotaal 166.772 144.522 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 177.000 177.000 

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 166.772 144.522 

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
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Gegevens 2020 (bedragen x 1 euro) H.T. Groenendijk J. Kuijers ds. A.A. Egas R. Bisschop

Functiegegevens: 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-7-2020 - 31-12-2020

Bezoldiging 

Beloning 12.508 8.339 10.423 4.169 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.450 18.300 18.300 9.200 

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 12.508 8.339 10.423 4.169 

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

Gegevens 2019 (bedragen x 1 euro) 

Functiegegevens: 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019

Bezoldiging 

Beloning 12.322 8.215 10.580 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.550 17.700 17.700 

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 12.322 8.215 10.580 

Gegevens 2020 (bedragen x 1 euro) W.J. Frens H.J. van den Berg mr. A. Weggeman G.R.J. van Heukelom 

Functiegegevens: 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-1-2020 - 31-12-2020 1-1-2020 - 30-06-2020

Bezoldiging 

Beloning 8.339 9.089 9.089 4.119 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.300 18.300 18.300 9.100 

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 8.339 9.089 9.089 4.119 

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

Gegevens 2019 (bedragen x 1 euro) 

Functiegegevens: 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019 1-1-2019 - 31-12-2019

Bezoldiging 

Beloning 8.007 8.007 8.007 8.007 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.700 17.700 17.700 17.700 

-\- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 8.007 8.007 8.007 8.007 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 29 juni 2021



Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, te Amersfoort

80 

Toelichting aantal complexiteitspunten 

(Klasse F, bezoldigingsmaximum € 183.000) 2020 

Gemiddelde totale baten 8 

Gemiddeld aantal bekostigde leerlingen/studenten 4 

Gewogen aantal onderwijssectoren 5 

Totaal aantal complexiteitspunten 17 

Bijbehorende bezoldigingsklasse F 
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19 OVERZICHT DOELSUBSIDIES 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

Datum 
toewijzing 

 de prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking:  

Omschrijving Toewijzing 

geheel 
uitgevoerd en 

afgerond 
nog niet geheel 

afgerond 

projectgelden HODOS OS-2016-C-003 22-okt-2018  X 

Tegemoetkoming kstn oplscholen 934778-01 22-nov-2018 X 

Tegemoetkoming kstn oplscholen 1013095-01 23-jan-2019 X 

Tegemoetkoming kstn oplscholen 1095228-01 20-11-2020  X 

Subsidie zij-instroom 1027584-01 19-dec-2019  X 

Subsidie zij-instroom 1046664 20-feb-2020 X 

Subsidie zij-instroom 1052368 20-mrt-2020 X 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP-41769-MBO 2-jul-2020 X 

Lenteschool 19230 16-mei-2019 X 

Doorstroom po-vo DPOVO19076 28-aug-2029 X 

Doorstroom po-vo DPOVO20109 29-okt-2020 X 

Doorstroom vmbo-mbo DMBO19191 28-nov-2018 X 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP-41769-VO 10-jul-2020 X 
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G2 Verantwoording van subsidies met een verrekeningscausule 

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar 

Datum 
toewijzing 

 bedrag van 
de toewijzing 

subsidieontvangsten 
t/m verslagjaar  

overige 
ontvangsten 

eigen 
bijdrage 

 totale kosten 
31 december 

2020 

 saldo per 
31 december 

2020 

Omschrijving Toewijzing 

Regionaal investeringsfonds MBO RIF17013 23-mei-2017 379.150  265.405  - -  181.090  84.315 

Voorz. Leermiddelen minimagezinnen 956355-02 20-mrt-2018 136.059  136.059 - 35.430  136.059  - 

515.209  401.464  - -  317.149  84.315 

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Omschrijving Toewijzing 
datum 

toewijzing 
 bedrag van 

de toewijzing 
 ontvangen per 
1 januari 2020  

 ontvangen in 
verslagjaar 

 lasten in 
verslagjaar 

(SORG) 

 totale kosten 
31 december 

2020 

 saldo per 
31 december 

2020 

Voorz. Leermiddelen minimagezinnen 1003679-01 5-apr-2019 132.180  132.180 - 69.497  69.497  62.683 

Voorz. Leermiddelen minimagezinnen 1.088.081 20-aug-2020 135.692 - 135.692  - -  135.692 

Regionaal investeringsfonds RIF 19038 18-okt-2019 564.453  141.113 120.954  136.016  219.510  42.557 

Sterk Techniekonderwijs STO 19060H 17-dec-2019 9.878.740  2.669.927  1.361.853  *  1.361.853  1.308.074 

GLTL GLTL20065 30-nov-2020 162.000  64.800 - 64.800

10.873.065  273.293  2.991.373  1.567.366  1.650.860  1.613.806 

*waarvan 739.150 lasten verantwoord in de jaarrekeningen van de participerende scholen
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20 ONDERTEKENING 

Amersfoort, 18 juni 2021 

 
 
 
 
H.J. van den Berg 
 
 
 
 
Dr. R. Bisschop 
 
 
 
 
Ds. A.A. Egas 
 
 
 
 
W.J. Frens RA 

 
 
 
 
H.T. Groenendijk 
 
 
 
 
G.R.J. van Heukelom 
 
 
 
 
J. Kuijers 
 
 
 
 
Mr. A. Weggeman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.R. van Leeuwen 
 
 
 
 
D. van Meeuwen 
 
 
 
 
drs. W.J. de Potter  
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21 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT 
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22 SEGMENTATIE BVE – VO 

 
 

  BVE   VO 

        

Baten       

Rijksbijdragen       59.138.805          35.255.436  

Overige overheidsbijdragen en subsidies            436.186               105.018  

College, cursus, les en examengelden            989.114    
             

52.868  

Overige baten         1.138.217            2.485.216  

        61.702.322          37.898.538  

        

Lasten       

Personele lasten       45.846.647          31.304.040  

Afschrijvingen         3.785.101            1.977.779  

Huisvestingslasten         2.396.051            1.189.050  

Overige lasten         6.744.383            3.488.632  

        58.772.182          37.959.501  

        

Saldo baten en lasten         2.930.140               -60.963  

        

Financiële baten en lasten       

Rentebaten                     -                100.000  

Rentelasten          -396.272                        -   

           -396.272               100.000  

        

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering         2.533.868    
             

39.037  

        

Bijzondere baten en lasten                     -                         -   

        

Resultaat         2.533.868    
             

39.037  
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