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1. Algemene informatie 

  

Het Adelbert College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs te Wassenaar waar een opleiding voor 
VMBO-T, Havo, Atheneum en Gymnasium kan worden gevolgd. De school heeft voornamelijk leerlingen uit 
Wassenaar, Voorschoten, Leiden en de gemeenten ten noorden van Wassenaar. 
 

1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur 

 

Juridische structuur 

De rechtspersoon van het Adelbert College is een stichting, die is opgericht op 27 april 1954 en gevestigd te 

Wassenaar. De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het bevorderen van katholiek voortgezet 

onderwijs in de gemeente Wassenaar, Voorschoten en omliggende gemeenten. 

 

Het Adelbert College is een zogenaamde "éénpitter". Dit betekent dat onder het bestuur één school ressorteert 

die gevestigd is aan de Deijlerweg 163 te Wassenaar. 

 

Organisatiestructuur 

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de 

Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht. Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de 

toezichthoudende taken verdeeld zijn. Het toezichthoudende deel van het bestuur treedt op als werkgever van de 

uitvoerend bestuurder. 

 

Het stichtingsbestuur is op 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

Toezichthouders: Dhr. E.J.P. Witlox, voorzitter 

 Mw. A.H. Terpstra-Dijkmans, lid HFC 

Mw. M. Aerden-de Mol 

 Dhr. R.T. Potjer 

 Dhr. D.C. van Ebbenhorst Tengbergen, lid HFC 

Uitvoerende: Dhr. R. Grillis 

 

Alle toezichthouders hebben conform de statuten bij aanvang van hun benoeming één of meer kinderen die 

leerling zijn op de school. De functie van toezichthoudend bestuurslid van het Adelbert College is een 

onbezoldigde functie.  

 

De uitvoerend bestuurder vormt samen met de vier schoolleiders de schoolleiding van het Adelbert College.  
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Functies en nevenfuncties bestuursleden (1 februari 2022) 

 

Bestuurslid Functie(s) Nevenfunctie(s) 

Mw. A.H. Terpstra-Dijkmans Chief Operations Officer, 
Microbe&Lab 

Coach, Coöperatie 
Worldstartupfactory 

Lid Raad van Advies Archipel 
Taks Advice B.V. 

Dhr. Mr. W.J.E. van der Werf Advocaat en Partner Van der 
Feltz advocaten in Den Haag 
 

Voorzitter Adviescommissie Wet 
administratieve rechtspraak BES-
eilanden 

Raad van advies Kinderboerderij 
Voorschoten 

Redacteur Tijdschrift voor 
Agrarisch Recht (Instituut 
Agrarisch Recht) 

Redacteur Modellen voor de 
Rechtspraktijk (Kluwer) 

Mw. M. Aerden-de Mol Raadsheer plaatsvervanger, 
College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven.  

 

Onderzoeker, Maastricht Centre 
of European Law, Universiteit 
Maastricht. 

Zelfstandig juridisch expert, ‘De 
Mol EU Law’ 

Dhr. D.C. van Ebbenhorst 
Tengbergen                              

Manager Structured Finance  

Dhr. R.T. Potjer Hoofd communicatie, public 
affairs & human capital VNCI 

Lid bestuur OVP Opleidingsfonds 
Procesindustrie 

Lid bestuur/penningmeester 
stichting C3 
(CentrumJongerenCommunicatie 
Chemie) 

Dhr. J.S. van der Zande Rector-bestuurder Adelbert 
College a.i. 

 

Dhr. R. Grillis Rector-bestuurder Adelbert 
College (t/m januari 2022) 

Lid bestuur Samenwerkings-
verband VO regio Leiden 2801 

Adviesbureau de Roo, Senior 
Associé 
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1.2 Kernactiviteiten 

  
De missie van het Adelbert College geeft richting aan het onderwijs van de school. Onze missie is als volgt: 

Het Adelbert College werkt vanuit de overtuiging elke leerling reële kansen te bieden op het hoogst haalbare 
diploma. Wij geven onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden van onze leerlingen. De ontwikkeling die zij bij 
ons op school doormaken, is meer dan alleen het behalen van dit diploma. Onze leerlingen leiden wij op tot 
zelfbewuste burgers die klaar zijn voor verdere stappen in een dynamische en continu veranderende 
maatschappij.  

Hierbij hoort de volgende omschrijving van de visie van onze school: 

Vanuit een prettige sfeer en stimulerende leeromgeving motiveren wij onze leerlingen hun talenten te 
ontwikkelen. Vanuit de verbinding met elkaar en de maatschappij leren wij onze leerlingen vertrouwen te hebben 
in hun eigen kunnen. Wij stimuleren een kritische en onderzoekende houding, waarbij leerlingen steeds meer 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Zo halen zij het beste uit zichzelf 
èn elkaar. 

Deze missie is samen te vatten in de volgende kernwaarden: 

1. Talentontwikkeling 

2. Verbinding 

3. Verantwoordelijkheid 

4. Vertrouwen 

Op basis van deze uitgangspunten is in 2018 het schoolplan 2018-2023 tot stand gekomen waarin het beleid voor 
de middellange termijn op de beleidsterreinen onderwijs, personeel, kwaliteit, organisatie en financiën wordt 
beschreven. Concretisering van dit plan geschiedt in een activiteitenplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. Het 
volledige schoolplan is te vinden op www.scholenopdekaart.nl. 

 

De school maakt, zoals uit de onderstaande tabel blijkt, een periode van krimp door. Oorzaak is een uitstroom van 
geslaagde leerlingen die groter is dan de instroom van nieuwe leerlingen. De verwachting is dat de komende jaren 
de daling gaat stabiliseren naar ongeveer 1010 leerlingen. De peildatum van de cijfers in de tabel is 1 oktober, dus 
voor het schooljaar 21/22 gaat het om het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 stond ingeschreven. 

 

Schooljaar 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

        

1e klassen 209 184 195 188 181 180 180 

2 t/m 4 vmbo-t 229 220 206 203 200 156 195 

2 t/m 5 havo 348 353 332 325 302 337 285 

2 t/m 6 vwo 477 449 408 366 356 350 347 

Totaal in school 1.263 1.206 1.140 1.082 1.039 1.023 1.007 

Gedetacheerd 29 17 26 16 11 4 0 

Totaal 1.292 1.223 1.166 1.098 1.050 1.027 1.007 

  

file:///C:/Users/arthu/Downloads/www.scholenopdekaart.nl
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2. Algemeen instellingsbeleid 

 

2.1 Personeel 
De personeelsformatie heeft zich de afgelopen jaren, als gevolg van het aantal leerlingen, de regelgeving m.b.t. 
onderwijstijd en de bezuinigingsrondes, ontwikkeld zoals in onderstaande tabel is weergegeven. 
Jaarlijks wordt de stand per 1 augustus (exclusief vervangers) opgegeven. Voor 2018* is hiervan afgeweken en is 
de stand per 31 december opgegeven zodat de uitwerking van het Generatiepact zichtbaar is. Vanaf 2019 geldt dat 
opnieuw de stand per 1 augustus is vermeld exclusief vervangers en projectformatie. 

 
Werkgele- 

genheid in 

fte 

2017 2018* 2019 2020 2021 

OP 62,88 63,92 61,62 60,14 57,82 

DIR 4,12 4,02 4,02 4,02 4,10 

OOP 21,69 21,87 23,43 24,50 21,10 

Totaal 88,69 89,81 89,07 88,66 83,02 

 
Vanaf 2019 hangt de daling van het OP samen met de daling van het leerlingaantal. De zogenaamde flexibele schil 
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. 
 
De directie is in 2017 in omvang afgenomen doordat de functionaris met de portefeuille bedrijfsvoering niet langer 
deel uitmaakt van de schoolleiding. In 2018 wordt de afname veroorzaakt door lessen die door leden van de 
directie worden gegeven (meegeteld bij OP). In 2021 lijkt het of de directie formatie is toegenomen, maar de 
toename wordt veroorzaakt door het feit dat de schoolleiders minder lessen zijn gaan geven. 
 
De formatie voor het OOP is flink afgenomen. Dit heeft o.a. te maken met twee medewerkers bij de facilitaire 
dienst die met pensioen gegaan zijn en één die gedeeltelijk afgekeurd is. Verder is de formatie bij de mediatheek 
en TOA’s door vrijwillig vertrek afgenomen. 
 
Hieronder is de functiemix binnen het OP jaarlijks op 1 augustus weergegeven (exclusief vervangers). In 2018* is 
de stand per 1 november gebruikt aangezien op dat moment 2 docenten in schaal LD met pensioen zijn gegaan. 
 

Salarisschaal OP 2017 2018* 2019 2020 2021 Streefwaarde 

LB 22,6% 28,8% 29,7% 23,1% 27,2% 19,4% 

LC 29,9% 26,2% 26,5% 35,0% 33,6% 49,2% 

LD 47,5% 45,0% 43,8% 41,8% 39,2% 31,4% 

 

In 2019 is beleid geformuleerd en vastgesteld voor nieuwe benoemingen in LC. In het kader van de 

streefpercentages en goed personeelsbeleid is het belangrijk dat we het percentage LC vergroten, indien de 

situatie van de school dat toelaat. In januari 2020 is een aantal collega’s benoemd in LC. In 2021 was hiervoor geen 

ruimte. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is om een nieuwe benoemingsronde te doen. 

 

De uitstroom in LD wordt zoveel mogelijk vervangen door instroom in LB. Dit zie je in de percentages terug. 

 

Op CAO niveau worden er geen afspraken meer gemaakt over het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen. 

Het realiseren (en onderhouden) van de functiemixafspraken is daarmee een zaak tussen bestuur, directie en MR 

geworden. De gestelde streefwaarden blijven echter richtinggevend voor het beleid. 
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2.2 Onderwijsprestaties 

 

De resultaten van de eindexamenleerlingen zijn al jarenlang ruim voldoende tot goed. De verschillen tussen 

schoolexamencijfers en cijfers van het centraal examen zijn, op een incidentele uitzondering na, ruim binnen de 

gestelde marge. 

 

Slagingspercentages afgelopen 5 jaar 

Slagingspercentages  vmbo-t havo vwo 

2017 92% 96% 91% 

2018 99% 94% 92% 

2019 95% 93% 88% 

2020 (geen CE) 99% 98% 97% 

2021 100% 97% 94% 

 

2.3 Onderwijskundige zaken 

 

In het schoolplan staat beschreven aan welke onderwijskundige zaken gedurende 5 jaar tijd gewerkt wordt. Het 

thema Onderwijs is belegd bij een schoolleider voor de overkoepelende onderwijskundige zaken. Zij zorgt voor een 

onderwijskundig jaarplan. Daarnaast zien de schoolleiders toe op onderwijskundige ontwikkelingen die hun eigen 

afdeling betreffen; een en ander staat geformuleerd in hun afdelingsplan. Vakgerelateerde onderwijskundige 

zaken zijn belegd bij de secties. Elke sectie schrijft jaarlijks een sectieplan met daarin de sectiedoelen van het 

komend schooljaar.  

 

De afdelingsleiders maken een afdelingsplan en werken met de leerlaagcoördinatoren en de mentoren aan de 

realisatie van deze doelen. De voortgang wordt besproken op SL-vergaderingen. 

 

Hoewel we dit schooljaar maar een week door een lockdown dicht zijn geweest, hebben we toch veel hinder 

gehad van Corona: leerlingen of collega’s die in Quarantaine zaten of ziek waren, waardoor lessen niet gevolgd 

konden worden/ lessen niet doorgingen. Vanaf de kerstvakantie hebben we een aantal weken lessen gestreamd. 

Het was en is voor leerlingen een klus om gemiste stof in te halen; het is voor docenten een klus om de stof af te 

krijgen.  

 

We draaiden voor het tweede jaar een adelbertrooster. Collega’s en leerlingen kunnen steeds beter uit de voeten 

met de vaklessen van 80 minuten: er wordt in de lessen veel meer gevarieerd. We hebben nu het hele jaar met 

adelbertlessen kunnen werken. De leerlingen zijn vertrouwd met inschrijven. De maatwerkcoach maakt rapporten 

van keuzes van leerlingen en bezetting van de lessen. Daardoor hebben we een beter beeld en kunnen we beter 

bijsturen. Dit jaar zijn we gestart met het voorinschrijven van leerlingen voor wie een bepaald vak lastig is. Zij 

volgen gedurende een week of 8 een remediërende les. Omdat er sprake is van achterstanden bij leerlingen, is het 

verrijkende nog niet echt goed van de grond gekomen.  

 

We hebben nagedacht over een nieuwe indeling van de brugklassen. We hebben ervoor gekozen om met ingang 

van het schooljaar 2022-2023 niet langer te werken met een aparte vmbo-brugklas, maar leerlingen met een t-

advies in een 1t/h-klas te plaatsen. 

 

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid  

Informatie over het toelatingsbeleid van het Adelbert is te vinden in de schoolgids en in het 

schoolondersteuningsprofiel. Hiervoor verwijzen wij naar de website van de school en naar de website Scholen op 

de Kaart. 
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Internationalisering 

In 2021 is er geen ruimte geweest om tijd en aandacht te besteden aan internationalisering zoals we dat zouden 

willen. De Coronamaatregelen zorgden ervoor dat geplande activiteiten niet konden doorgaan.  

 

Voor de toekomst geldt dat we, indien dit mogelijk blijkt, bestaande activiteiten opnieuw oppakken zoals de 

uitwisseling met Denemarken, een over- en weer bezoek met een middelbare school in Lille en diverse korte 

excursies naar Duitsland. Studiereizen worden, naar verwachting, in oktober 2022 weer uitgevoerd. Daarbij is een 

nieuw uitgangspunt dat de reizen in beginsel met openbaar vervoer of bus uitgevoerd moeten kunnen worden. 

Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de reis naar Griekenland die we willen blijven aanbieden in verband 

met onze gymnasium-afdeling. 

 

NPO 

Hieronder bespreken we de aanpak per speerpunt. 

 

Vakinhoudelijke hiaten wegwerken 

We hebben ervoor gekozen om de klassen relatief klein te houden (max. 28 leerlingen) om ervoor te zorgen dat de 

docent meer aandacht aan elk kind kan schenken. Daarnaast hebben we voor bepaalde vakken extra 

adelbertlessen ingezet.  

Voor individuele leerlingen hebben we met de daarvoor verkregen subsidie bijlessen laten verzorgen door After’s 

Cool. 

 

Studievaardigheden bijspijkeren 

Het hele jaar hebben we gedraaid met een extra Trajectklas. In klas 1 en klas 2 hebben we in de huiswerkuren 

extra aandacht besteed aan studievaardigheden. 

 

Sociaal-emotioneel 

Door Corona is de vraag naar Zorg groter geworden. We hebben de afdeling Zorg meer uren gegeven en hebben 

de leerlaagcoördinatoren van klas 1en 2 en die van 3t/4t meer uren gegeven, omdat daar de meeste 

zorgleerlingen zitten.  

Omdat we merkten dat we moesten werken aan groepsbinding aan leuke dingen met elkaar doen, hebben we 

verschillende activiteiten bekostigd: 5h en 6v zijn op een Nederlandse reis gegaan, we hebben wat extra’s gedaan 

tijdens de introductiedagen en elke klas doet in de loop van het jaar iets leuks. 

 

De schoolscan voor NPO is tot stand gekomen door: 

 

• Bespreking leerlaagcoördinator met mentor o.b.v. cijfers (LVS): resultaten verwerkt in Magister. 

• VAS klas 1 en klas 2: analyse op leerlaagniveau levert geen bijzonderheden op. Op individueel niveau zien 

we wel achterstanden. Resultaten worden verwerkt in Magister. De VAS-toetsen gaan alleen over 

achterstanden bij Nederlands, Engels en wiskunde (rekenen). Deze resultaten zullen een (kleine) rol 

spelen in de overgangsvergadering.  

• Radboud klas 3h/ 3v: deze resultaten zullen een (kleine) rol spelen in de overgangsvergadering. 

• Enquête uitgezet onder ouders en leerlingen 

• Gesprekken met individuele personeelsleden: teruggekoppeld in schoolleiding en meegenomen als 

discussiepunten in de High Tea. 

• Gesprekken met personeelsleden tijdens de High Tea om te komen tot gezamenlijke actiepunten 

• Inventarisatie achterstanden in het sectiewerkplan: moet direct na 7 juli gebeuren om daarna te besluiten 

welke secties extra adelbertlessen krijgen.  

• Overgangsvergaderingen einde schooljaar. 
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Collega’s zijn betrokken geweest bij het opstellen van het plan doordat er in de commissie NPO 4 docenten plaats 

hebben genomen. Daarnaast is er met individuele personeelsleden gesproken, met secties en is er een 

bijeenkomst georganiseerd. Ouders en leerlingen zijn d.m.v. een enquête bevraagd. De MR, waar ook leerlingen en 

ouders in zitten, zijn akkoord gegaan met het plan.  

 

We hebben er bewust voor gekozen om NPO werkzaamheden met personeel in loondienst uit te voeren. Waar het 

gaat om tijdelijke werkzaamheden, zijn personeelsleden op projectbasis in tijdelijke dienst genomen. 

 

 

2.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 

 

Het kwaliteitsbeleid hangt samen met de wens om schoolbreed opbrengstgericht te werken (OGW). Hierbij wordt 

systematisch en doelgericht gewerkt aan het verbeteren van de leerresultaten. Beleidsplannen worden SMART 

geformuleerd en vooraf voorzien van een duidelijke opzet voor de evaluatie. De documenten en protocollen van 

de school zijn goed gearchiveerd en goed te vinden.  

 

We monitoren de kwaliteit van ons onderwijs door het analyseren van onderwijsresultaten, het afnemen van 

enquêtes onder ouders en leerlingen en het regelmatig afleggen van lesbezoeken door de schoolleiding en door 

docenten onderling. Omdat wegens de schoolsluiting dit jaar de enquêtes alleen online zijn afgenomen was de 

respons helaas laag. Ook waren er nog geen visitaties van en naar andere scholen.  

 

Dit jaar is de start van het tweede jaar waarin we hebben kunnen werken met het nieuwe Adelbertrooster. De 

evaluatie daarvan is in lijn gebracht met onze wens om voor de start van een project vast te stellen hoe het 

geëvalueerd zal worden. De eerstejaarsevaluatie en de eerste bijstellingen op basis daarvan zijn gedaan. De 

monitoring van de keuze van leerlingen van adelbertlessen is sterk verbeterd.  

 

2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot samenwerking en verbonden partijen 

 

Onder de naam Semper Movens werkt het stichtingsbestuur van het Adelbert College in verenigingsverband 
samen met de besturen van respectievelijk de Scholengroep Spinoza te Leidschendam/Voorburg, het Vlietland 
College te Leiden, het Alfrink College te Zoetermeer, het Sint Laurenscollege te Rotterdam, het Emmauscollege te 
Rotterdam, de scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam, het Erasmus College te Zoetermeer, het Northgo 
College te Noordwijk en de St Jozef Mavo te Vlaardingen. Het doel van Semper Movens is samenwerking op het 
gebied van personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. 

In 2007 is er een regionaal arrangement opgestart om de samenwerking tussen het VMBO en het MBO in de regio 

Leiden te vergroten. Het doel is te komen tot aansluitende leerlijnen vervolgonderwijs, afstemming op de lokale 

arbeidsmarktsituatie en onderlinge afstemming van het onderwijsaanbod. Ook heeft het Adelbert College zich 

aangesloten bij het aansluitingsproject VMBO-MBO-HBO regio ”Leiden, Duin-& Bollenstreek en Alphen aan de 

Rijn” dat opereert onder de naam Ons Platform. 

 

De school is aangesloten bij Vensters voor Verantwoording en Scholen op de Kaart, door de VO-Raad en het 
Ministerie van OCW opgezette organisaties, die allerlei gegevens van de school openbaar publiceren en 
benchmarking mogelijk maken. Zowel de school als het Ministerie leveren gegevens, waarbij de school ook de 
mogelijkheid heeft een en ander van commentaar te voorzien. Vanaf 2012 zijn de volledige gegevens van het 
Adelbert College openbaar gepubliceerd. 

Het Adelbert College is aangesloten bij Samenwerkingsverband VO Regio Leiden (VO 2801) gevestigd in Leiden. Dit 
Samenwerkingsverband is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 26 vestigingen van 
de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden en omstreken. 

Deze samenwerking heeft tot doel te zorgen voor basisondersteuning voor de leerlingen. Daarnaast is het de 

bedoeling om voor de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in onze regio op de scholen aangesloten 
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bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een 

diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats.  

 
2.6 Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht) 

 

Het stichtingsbestuur is in 2021  voor een vergadering bijeen geweest op 26 januari,  9 maart, 20 april,  29 juni, 14 

september, 2 november en 14 december.  De HFC heeft vergaderd op 15 januari, 5 maart, 9 april, 9 juli en 14 

oktober in 2021. We volgend hierbij de jaarplanning die steeds vooraf gemaakt wordt. Diverse zaken worden 

voorbesproken in de HFC en daarna in de daarop volgende bestuursvergadering defintief besproken en waar nodig 

goedgekeurd. 

 

Van alle vergaderingen van het bestuur en de commissie zijn notulen gemaakt. 

 

Besproken onderwerpen zijn onder andere: 

• evaluatie van het Adelbertrooster 

• goedkeuring jaarrekening en bestuursverslag 2020 (na bespreking met de accountant) 

• vaststellen begroting 2022  

• Inzetten van NPO gelden voor de bestrijding van achterstanden 

• Plaatsing van zonnepanelen op het dak voor rekening van de school en het verhuren van het restant van 
het dak aan een lokale stichting in Wassenaar. 

• Het traject voor de werving en selectie van een nieuwe rector-bestuurder 
 

 
2.7 Politieke of maatschappelijke ontwikkelingen  

 

In 2021 hoopten we minder last te hebben van de Corona pandemie. Helaas mocht dat niet zo zijn. De eerste helft 

van 2021  werden de maatregelen steeds minder en kwam er meer vrijheid. Uiteindelijk mochten alle leerlingen 

het schooljaar afsluiten met lessen in hun eigen klassenverband op school. Na de zomervakantie waren we nog 

optimistisch, maar in de herfstperiode bleek Corona nog steeds duidelijk aanwezig. Geplande excursies konden 

nog altijd niet doorgaan. Veel leerlingen en collega’s werden alsnog besmet. De mondkapjes en het afstandhouden 

keerden terug en de kerstvakantie startte voor de leerlingen een week eerder omdat alle scholen door het 

ministerie van Onderwijs opnieuw werden gesloten.  

 

Bij de start van schooljaar 2021-2022 bleek ook duideljk hoe groot de impact was op alle leerlingen en ook op 

docenten. Alle protocollen om afstand te houden, mondkapjes te dragen zorgen voor afstand tussen 

personeelsleden en tussen docenten en leerlingen. Bij onze leerlingen werden de opgelopen achterstanden 

zichtbaar, variërend van vakinhoudelijke achterstanden, achterstanden in studievaardigheden en plannen tot 

achterstanden in de sociale ontwikkeling. Eind 2021 ontvingen we vanuit NPO gelden van het ministerie met als 

doel om aan al deze achterstanden te werken. Inmiddels is iedereen duideljik dat het onmogelijk is om in 1 

schooljaar alle achterstanden volledig weg te werken. De komende jaren zullen we hieraan blijven werken. 

 

 

2.8 Naleving van de geldende branche-code  

 
De Stichting S. Adelbert College is lid van de VO-raad en onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de 

VO-raad. Als lid van de VO-raad zijn wij gehouden om aan de 6 lidmaatschapseisen van de VO-Raad te voldoen. Het 

gaat hierbij met name om publicatieplicht van diverse zaken, regels over de benoeming van toezichthouders, 

risico’s van belangenverstrengeling beheersen, vermelden van nevenfuncties van toezichthouders en de jaarlijkse 

evaluatieplicht voor het bestuur. 
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2.9 Inrichting van de dialoog met interne en externe actoren (horizontale verantwoording)  

 

Op het webportaal zijn de statuten van de stichting, het bestuursreglement, de gedragsregels voor medewerkers, 

het leerlingenstatuut, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling te vinden.  

Op de website van de school is een groot deel van deze documenten ook te vinden, naast het jaarverslag, de 

schoolgids en de gegevens over het bestuur en de toezichthouders.  

 

Voorts communiceert de school met de ouders door onder meer: 

• persoonlijk contact met mentor, docenten en/of afdelingsleiding; 

• een algemene informatieavond voor alle ouders en speciale ouderavonden over bijvoorbeeld 
studiereizen, profielkeuze of vervolgstudie; 

• themabijeenkomsten; 

• de maandelijkse informatiebrief voor ouders; 

• prestaties van het Adelbert College op www.scholenopdekaart.nl ;  

• specifieke klankbordgroepen voor leerlingen en ouders. 
 

 

Hiernaast is er regelmatig contact tussen het Adelbert College en omliggende onderwijsinstellingen in het primair 

onderwijs en in het hoger onderwijs. Ook met de gemeente Wassenaar is er een driemaandelijks contact in de 

vorm van de Wassenaarse Onderwijsraad. 

 
2.10 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag  

 

Oud-medewerkers die in het verleden door het Adelbert College zijn ontslagen en nog geen nieuwe baan hebben 

gevonden hebben recht op een uitkering. Het voortgezet onderwijs is eigen risicodrager voor deze uitkeringen: de 

kosten van de uitkeringen komen voor 75% voor rekening van het gezamenlijke voortgezet onderwijs, de overige 

25% komt rechtstreeks voor rekening van het Adelbert College. Dit betekent dat de begeleiding van deze 

medewerkers naar nieuw werk niet door het UWV wordt uitgevoerd. In opdracht van het Adelbert College 

begeleidt Randstad een deel van deze oud-werknemers bij het zoeken van een nieuwe baan.  

 
2.11 Afhandeling van klachten 

 

De klachtencommissie bestond in 2021 uit de volgende leden: 
Voorzitters: Mw. M. Wagenaar en Mw. D. Ouwerkerk 
Leden: R. Bemelmans en A.J. Broekman (plaatsvervangende leden: Mw. M. Vos en J.L. Vlasblom) 
 
In 2021 heeft de interne klachtencommissie geen klachten behandeld. 
 
Er is, naast de interne klachtencommissie, ook een commissie van beroep. De commisie van beroep is een door het 
bevoegd gezag ingestelde commissie, die beroepsprocedures behandelt  in zaken rond onregelmatigheden 
schoolexamen en centraal examen.  
 
Deze commissie bestond in 2021 uit:  
Voorzitters: B. Reuvers en mw. M. Wagenaar 
Leden: R. Bemelmans en A.J. Broekman 
In 2021 is de commissie van beroep 1 keer bij elkaar gekomen. Het beroep is ongegrond verklaard. 

 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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2.12 Huisvesting 

 

In de zomervakantie van 2021 zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van onze school. Eind 2020 was al bekend 

geworden dat onze aanvraag voor SDE+ subsidie was toegekend. In de laatste maanden van 2021 is onze 

energierekening voor elektriciteit daardoor aanzienlijk lager en af en toe zelfs negatief. In 2021 zijn er ook 

gesprekken gevoerd met een lokale stichting die de rest van onze dakruimte wil benutten voor het plaatsen van 

zonnepanelen.  

 

Deze stichting maakt het mogelijk voor inwoners van Wassenaar om ook gebruik te maken van zonne-energie als 

ze zelf niet in staat zijn om zonnepanelen op hun eigen woning te leggen. Ook de gemeente is bij deze gesprekken 

betrokken als eigenaar van ons gebouw. De planning is dat de zonnepanelen van deze stichting uiterlijk in de 

zomervakantie van 2022 op ons dak geplaatst worden en worden aangesloten. 

 

2.13 Prestatiebox 

 

De prestatiebox is in 2021 komen te vervallen. Het merendeel (2/3e deel) van het geld is intussen opgenomen in de 

lump sum bekostiging. De werkzaamheden die voorheen vanuit de prestatiebox werden bekostigd, worden nog 

altijd door ons uitgevoerd. Er is één onderdeel dat nog apart blijft voortbestaan: de bekostiging van strategisch 

personeelsbeleid. 

 

2.14 Strategisch personeelsbeleid   

 

In het jaar 2021 hebben we een bedrag van € 98.735,14  ontvangen voor strategisch personeelsbeleid. Bij het 

opstellen van plannen voor de inzet van de aanvullende middelen voor het verplichte onderdeel strategisch 

personeelsbeleid zijn de volgende partijen betrokken: schoolleiders, personeelsfunctionaris en personeelsgeleding 

medezeggenschapsraad 

 

Het personeelsbeleid wordt afgestemd op de onderwijskundige doelen met daaraan gekoppeld professionele 

ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Op het Adelbert College wordt veel 

aandacht besteed aan o.a. differentiatie in de les en verantwoordelijkheid van de leerling voor het eigen 

leerproces. Hiertoe zijn we in het schooljaar 2020-2021 overgestapt op een eigen variant van een flexrooster: het 

Adelbertrooster. Om ons personeel hierop voor te bereiden zijn er in 2020 en in 2021 studiedagen georganiseerd 

met trainingen op het gebied van differentiatie, de veranderende rol van de mentor en leerlingenzorg. 

 

In het kader van de tekorten op de arbeidsmarkt hebben we daarnaast ingezet op begeleiding van startende 

leraren en duurzame inzetbaarheid: 

• werving (training voor professioneel inzetten van LinkedIn) 

• aansluiting HRM-netwerk van de Regionale Aanpak Lerarentekort ’t Groene Hart e.o.  

• participatie in projectorganisatie “Leraar van buiten” 

• aanbieden van studieverlof in het kader van de lerarenbeurs 

• introductieprogramma voor startende leraren in “Team nieuw” 

• facilitering voor schoolopleiders voor het begeleiden van startende leraren 

• het opleiden van een nieuwe schoolopleider 

• het faciliteren van zij-instroomtrajecten voor onbevoegde docenten 

• intensief begeleidings- en beoordelingstraject voor startende leraren 

• het ontwikkelen van een professionele leercultuur door collegiaal lesbezoek 

 

Daarnaast wordt er voor duurzame inzetbaarheid rekening gehouden met de verschillende levensfases waarin 

medewerkers zich bevinden, zodat zij vitaal en betrokken blijven. In dit kader hebben wij in een groep 

deelnemers die gebruik maken van de seniorenregeling vanuit de CAO en daarnaast een groep die gebruikt 
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maakt van onze generatiepactregeling. Werknemers maken goed gebruik van (on)betaald ouderschapsverlof. 

Onze regeling roosterwensen- en eisen biedt ruimte om het werk goed te combineren met de privésituatie. 

 

De middelen uit de bekostiging voor strategisch personeelsbeleid zijn ingezet op de volgende speerpunten: 

begeleiding van startende leraren, duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid. Vanuit het schoolplan worden 

jaarlijks doelen op het gebied van personeelsbeleid vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.  

 

 

2.15 Besteding Convenantsgelden 

 
In 2020 is met de PR overlegd over de inzet van de Convenantsgelden in de jaren 2020 en 2021. De volgende 

besteding is goedgekeurd: 

• uitbreiding mentoraat in de bovenbouw (voor zowel schooljaar 2020-2021 als 2021-2022),  

• inhuren van externe krachten voor surveillance in toetsweken en/of bij (school-) examens zodat eigen 

personeel 1 dag vrij kan zijn (opnieuw voor beide schooljaren);  

• laptop voor elke medewerker (uitgevoerd in 2020) 

• resterend geld wordt besteed aan het inzetten extra invalleerkrachten, in elk geval voor het schooljaar 

2020-2021. 

 

2.16 Toetsbeleid 

Om goede toetsen te kunnen maken is het belangrijk om heel duidelijk te hebben welke leerdoelen je formuleert 
voor je lessenreeks en wat je wilt bereiken met de toets.  Anders gezegd; welke functie(s) vervult de toets in het 
leer-/ontwikkelingsproces van de leerling?  

Mede uit het oogpunt van efficiency zal een toets in veel gevallen meerdere leerdoelen hebben. Het is van belang 
vooraf vast te stellen welke leerdoelen een toets heeft omdat die keuze consequenties heeft voor de meeste 
aspecten van die toets: de aard van de vraagstelling, de mate van dekking van de stof, de correctie, de scoring en 
de eventuele normering. In het algemeen geldt dat goede toetsing eraan bijdraagt dat de leerling:   

A. Inzicht krijgt in het eigen leer-/ontwikkelingsproces (diagnostische functie)  

B. Geïnspireerd en gemotiveerd wordt om regelmatig en goed te leren/ werken (didactische functie)  

C. Wordt gewaardeerd en gestimuleerd (pedagogische functie)   

D. Op het juiste niveau wordt geplaatst (determinerende functie)  

Voor de examenklassen die al gedetermineerd zijn speelt functie D geen rol. 

De doelen van toetsen worden voorgeschreven in de examenprogramma’s. Nadat de vaksecties de PTA’s hebben 
aangeleverd controleert de examencommissie of alle domeinen getoetst worden. In het PTA staat ook omschreven 
hoe er getoetst wordt. De secties bepalen zelf aan de hand van de domeinen wat de juiste wijze van toetsing voor 
de domeinen is. 

De secties zijn de professionals. Zij zijn opgeleid om gekwalificeerde toetsen te maken. De examencommissie ziet 
erop toe dat de toetsen in alle klassen identiek zijn, dat de normering door verschillende docenten op eenzelfde 
wijze wordt toegepast. 
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2.17 Passsend Onderwijs 

 

De leerling met al zijn mogelijkheden, talenten en belemmeringen staat centraal. De ondersteuning wordt zo 

ingericht dat iedere leerling zich tijdens zijn schooltijd voorbereidt op studie en beroep. De persoonlijke 

ontplooiing van de talenten van de leerling wordt gestimuleerd. Daarvoor is een veilige leeromgeving vereist, 

waarbinnen respect en wederzijds vertrouwen centraal staan. 

 

De interne kaders van ons zorgbeleid zijn vastgelegd in het Schoolplan en worden jaarlijks uitgewerkt in een 

Jaarplan zorg. Hierin zijn de doelstellingen voor het schooljaar concreet vermeld. Om leerlingen te ondersteunen 

die moeite hebben om onderwijs te volgen, werken we samen binnen het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Leiden.  

 

Binnen het Samenwerkingsverband zijn afspraken over de basisondersteuning die we als  aangesloten school 

bieden, vastgelegd aan de hand van een aantal standaarden. Deze vormen dus ook onderdeel van het kader 

waarbinnen onze leerlingenzorg gestalte krijgt. De wijze waarop onze school hier invulling aan geeft, staat 

beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

 

1. De school spant zich in voor een positief pedagogisch klimaat in de school. De leerlingen in de school voelen zich 

veilig binnen de school. Er is positieve aandacht voor leerlingen en de school creëert een ordelijke en functionele 

leeromgeving. Elke leerling wordt met respect behandeld en de school bevordert een respectvolle omgang tussen 

de leerlingen. In het curriculum is aandacht voor sociale vaardigheden en leefstijl.  

 

2. De school heeft verschillende functionarissen die zich richten op de sociaal-emotionele en/of psychische 

behoeften, daar waar deze de onderwijsontwikkeling of het algehele welzijn van de leerling belemmeren  

Er zijn functionarissen met eigen expertise, zodat leerlingen geholpen kunnen worden bij hun leerprestaties (denk 

aan dyslexie- of rekenspecialisten) of bij hun sociaal-emotionele welbevinden (denk aan een 

ondersteuningscoördinator, gedragsdeskundige of schoolmaatschappelijk werker).  

 

3. De school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur waarin interne en externe expertise gecombineerd 

wordt. Deze structuur is gericht op het vormgeven van passende ondersteuning binnen de school en, waar 

mogelijk, binnen de klas. De docenten zijn in staat en worden gefaciliteerd om leerlingen met verschillende 

behoeften te onderwijzen. Hiervoor bieden we scholing aan voor het omgaan met leer- gedrags-, of psychiatrische 

problematiek en faciliteren we collegiale (intern) en interprofessionele (extern) consultatie.  

 

Met de directie van het Samenwerkingsverband is overleg gevoerd over de wijze waarop wij invulling geven aan de 

ontwikkeldoelen. Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is naar tevredenheid verantwoording afgelegd over 

de besteding van de middelen die de school van het Samenwerkingsverband heeft ontvangen voor schooljaar 

2020-2021. 

 

Binnen de bestaande zorgstructuur wordt gedurende de looptijd van ons SOP aan de onderstaande doelen 

gewerkt. Deze doelen zijn vastgesteld met het oog op (de invoering van) het Adelbertrooster: naast de kern van 

vaklessen kiezen leerlingen zelf Adelbertlessen waarin zowel ondersteuning als uitdagende activiteiten 

plaatsvinden.  

Doel 1: Mentoren nemen een meer coachende rol aan  

De mentoren worden vanaf schooljaar 2020/2021 getraind als coach. Hierdoor kunnen zij meer aansluiten bij de 

ondersteuningsbehoeften van een kind, waardoor hopelijk minder extra ondersteuning ingezet hoeft te worden. 

 

Doel 2: Preventief werken aan een veilig leerklimaat in de brugklassen  

Inzet van Rots & Water training in de brugklassen, zodat er vanaf het begin een veilig leerklimaat kan worden 
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gecreëerd. Eigen docenten worden getraind om deze trainingen te geven en om, indien nodig, extra te begeleiden 

in de klas. 

 

Doel 3: Interne begeleiders uitbreiden met een coach gericht op motivatieproblematiek  en onderpresteren. 

Er is meer gerichte inzet nodig, omuitval en afstroom te voorkomen. 

 

Doel 4: Gezonde school uitbreiden  

Het Adelbert College is in het bezit van het Vignet Gezonde School met als thema relaties en seksualiteit. Volgende 

doel is het behalen van het vignet Welbevinden.  

 

Tijdens de pandemie is er een extra beroep gedaan ten aanzien van de zorg voor onze leerlingen. De uitvoering 

van geplande zorgtaken moest worden aangepast aan de bijzondere omstandigheden. Zo werd een deel van de 

leerlingbegeleiding (bijvoorbeeld onze trajectklas) ook online uitgevoerd. Helaas moesten sommige zaken door de 

lockdowns ook worden uitgesteld. 

 

Het Jaarplan zorg komt tot stand na overleg met degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van zorgtaken binnen 

de school. Dit betreft zowel collega’s met een taak op het zorgterrein als externen waarmee we een structurele 

samenwerking zijn aangegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

- medewerkers van de ambulante educatieve dienst die als begeleider passend onderwijs aan onze school 

verbonden zijn 

- de schoolarts en de schoolverpleegkundige van JGZ ZHW 

- de medewerker van schoolmaatschappelijk werk  

- de betrokken leerplichtambtenaren 

- jongerenwerk Wassenaar  

 

Daarnaast wordt op regelmatige basis overleg gevoerd in het Samenwerkingsverband en met de gemeente 

Wassenaar. Dit laatste is in de afgelopen jaren geïntensiveerd, om gezamenlijk de nadelige gevolgen van de 

coronapandemie voor jongeren te bestrijden.  

 

Na evaluatie van onze leerlingenzorg in de coronaperiode, zijn er speerpunten opgesteld voor het schooljaar 2021-

2022. Uitvoering van een aantal punten heeft door de coronamaatregelen in het najaar van 2021 enige vertraging 

opgelopen.  

1. versterking van het zorgteam en herverdeling van taken – taken zijn ondergebracht bij nieuwe collega’s 

en de samenwerking met de leerlaagcoördinatoren is geëvalueerd en verbeterd; 

2. bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis bij leerlingen – in samenwerking met Jeugd- en 

Jongerenwerk brengen we in kaart welke problematiek bij onze leerlingen speelt. Met de gemeente 

Wassenaar wordt overleg gevoerd om de besteding van NPO-budgetten op elkaar af te stemmen. Het 

rapport van Jeugd- en Jongerenwerk wordt in het voorjaar van 2022 verwacht; 

3. het docententeam wordt nageschoold – er zijn workshops over thema’s als ADD/ADHD, angststoornissen, 

depressiviteit, hoogbegaafdheid, ASS etc. De workshops konden in november 202 niet doorgaan en zijn 

verschoven naar maart 2021; 

4. werken aan een veilig leerklimaat voor brugklasleerlingen – docenten LO worden getraind als Rots& 

Watertrainers om vanaf 2022 aan alle brugklasleerlingen een Rots & Watertraining te geven. Dit is 

uitgesteld van najaar 2021 naar voorjaar 2022.  

5. versterking van de (taal)ondersteuning voor leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond – we 

hebben een NT2-docent in de school die vanaf september 2021 in opleiding is; 

6. verbeteringen in de organisatie en aansturing van de trajectklas zodat leerlingen beter kunnen worden 

geholpen bij problemen op het gebied van de executieve functies. Vanaf september 2021 is bovendien de 

capaciteit van de trajectklas verdubbeld. 
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3. Financieel beleid 
 

3.1 Analyse van de financiële situatie 
 

Het Adelbert College heeft ook dit jaar te maken met een daling van het leerlingaantal.  

 

Het eigen vermogen van de stichting is dit jaar licht gestegen door het positieve saldo van baten en lasten. De 

reserves zijn toereikend.  

 
3.1.1 Kengetallen 

 

Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten) 
 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 

Weerstandsvermogen 18,6% 18,8% 21,9% 19,0% 18,3% 

 

Het weerstandsvermogen is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2020. De totale baten zijn sterk 

beïnvloed door de ontvangst van NPO gelden en de aanvullende bekostiging voor de eindexamens 2021. 

Doordat de NPO gelden in het jaar van ontvangst volledig als baten moeten worden opgenomen, heeft dit 

geleid tot een positief effect op de staat van baten en lasten. Echter is door de vorming van de voorziening 

generatiepact het resultaat weer omlaag gegaan. 

Hoewel de Inspectie geen signaleringsnorm voor het weerstandsvermogen meer hanteert, is een bandbreedte 

van 10% - 40% gangbaar. De streefwaarde voor het Adelbert College is tussen 10% en 30%.  

 

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen inclusief voorzieningen / totale vermogen) 
 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 

Solvabiliteit 2 74,6% 69,7% 70,8% 65,9% 69,2% 

 

De solvabilieit blijft ruim boven de signaleringsnorm van 30% die de Inspectie hanteert als signaleringswaarde 

voor middelgrote schoolbesturen (bestuur met totale baten tussen 3 en 12 miljoen).  

 

Liquiditeit  gemeten via current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 
 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 

Liquiditeit 2,89 2,46 2,66 2,18 2,39 
  

In 2021 is de liquiditeit gestegen door de ontvangst van NPO gelden.  Een current ratio van minimaal 1,0 

betekent dat er voldoende liquide middelen zijn om op korte termijn aan alle verplichtingen te kunnen 

voldoen. De  liquiditeit zal de komende jaren weer dalen tot onder 2,0 maar blijft groter dan 1. (zie 

continuïteitsparagraaf) door investeringen en groot onderhoud. De signaleringswaarde die de inspectie 

hanteert voor middelgrote schoolbesturen is minder dan 1. 

 

Voor de absolute omvang van de liquide middelen geldt een signaleringswaarde van € 100.000. Hier zitten we 

ruim boven. 
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Rentabiliteit (resultaat / totale baten) 
 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 

Rentabiliteit -0,08% -4,25% 0,64% 0,66% -1,6% 

 

Het negatieve resultaat in 2021 leidt tot een negatieve rentabiliteit.  

De streefwaarde blijft een gemiddelde rentabiliteit over de afgelopen 3 jaar van tussen de 0 en 2%. De 

komende jaren wordt echter een negatieve rentabiliteit begroot doordat de nog te ontvangen NPO gelden in 

2022 in de jaren daarna worden besteed. De ontvangen gelden zijn/worden in een bestemmingsreserve 

opgenomen, van waaruit het begrote tekort telkens wordt gecompenseerd. De prognoses  en een 

uitgebreidere toelichting kunt u terugvinden in de continuïteitsparagraaf. 

 

Huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingslasten gebouwen en terreinen / totale lasten) 
 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 

Huisvestingsratio 5,6% 5,5% 5,7% 4,5% 3,7% 

 

De huisvestingsratio is licht gestegen ten opzichte van 2020.  De huisvestingslasten en de totale lasten zijn ten 

opzichte van 2020 beide gestegen. De afschrijvingslasten van het gebouw zijn vrijwel gelijk gebleven  ten 

opzichte van 2020. De voornaamste stijging zit in de kosten van onderhoud en in de energielasten. 

 

De Inspectie hanteert voor de huisvestingsratio een signaleringswaarde van 10%, wat betekent dat er bij een 

huisvestingsratio boven 10% reden tot zorg is. Het Adelbert College zit hier ruim onder. 

 

Personeelslasten ten opzichte van totale lasten 
 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 

Personeelsratio 82,7% 83,0% 79,8% 81,5% 82,9% 

 

Dit aandeel is gedaald naar 82,7% van de totale lasten in 2021. De totale lasten zijn iets meer gestegen dan de 

stijging van de personeelslasten. Vooral de huisvestingslasten en overige lasten zijn gestegen ten opzichte van 

2020. Het streven is deze ratio voor personeelslasten tussen de 80% en 85% te houden.  
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3.2 Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar  

 

   

 

2021 

  
2020 

gecorrigeerd 

 
2020 

jaarrekening 
ACTIVA      

Vaste activa    1.228.777 1.083.536 1.083.536 
Vorderingen    323.874 300.470 300.470 
Liquide middelen    3.068.891 2.860.443 2.860.443 
Totaal Activa    4.621.542 4.244.449 4.244.449 
      

PASSIVA      

Eigen vermogen    1.806.506 1.814.060 1.617.284 
Voorzieningen    1.642.217 1.340.986 1.340.986 
Kortlopende schulden    1.172.818 1.089.403 1.286.179 
Totaal Passiva    4.621.542 4.244.449 4.244.449 

 

 

Het balanstotaal per einde jaar is gestegen in 2021. De belangrijkste verschillen in balanswaarde ten opzichte van 

eind vorig jaar zijn: 

 

- De vergelijkende cijfers van 2020 zijn gecorrigeerd als gevolg van de stelselwijziging bekostiging 
lesmateriaal. Met ingang van 2022 is de bekostiging vereenvoudigd en is de bekostiging voor de 
lesmaterialen opgenomen in de lump sum die over een kalenderjaar wordt toegekend. Tot 2021 werd de 
bekostiging van de lesmaterialen apart ontvangen en geboekt over een schooljaar. In 2021 is de 
stelselwijziging doorgevoerd om dit over een boekjaar te laten lopen, waardoor de jaarrekening 2020 ook 
is gecorrigeerd. 

- De materiële vaste activa zijn in waarde gestegen door de plaatsing van zonnepanelen op ons dak. 
- De vorderingen zijn licht gestegen.   
- De liquide middelen zijn gestegen door de ontvangst van de NPO gelden. Hiervan is in 2021 reeds een 

deel besteed.  
- Het eigen vermogen is gestegen door het positieve exploitatieresultaat over 2021.   
- De voorzieningen zijn gestegen. De voorziening spaarverlof is vrijwel gelijk gebleven. De voorziening groot 

onderhoud is gestegen door een dotatie in 2021, in lijn met de gedane investeringen in 2021 en in lijn met 
het meerjarig onderhoudsplan. In 2021 zijn de volgende voorzieningen bijgewerkt: voorziening 
loondoorbetalingsverplichting voor langdurig zieke medewerkers, voorziening voor jubilea (bedrag per 
werknemer is licht verhoogd) en de voorziening voor “teveel gewerkte uren” van docenten. De toename 
bij de voorziening voor persoonlijk budget en werkloosheidsuitkeringen bedroeg circa 50%. De toename 
bij de voorziening van langdurig zieken nam bijna met zo’n 100% toe. 
Doordat er in 2021 een voorziening generatiepact is gevormd, is hier een forse dotatie ontstaan. 
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3.3 Toelichting op het financiële resultaat 

 

3.3.1 Financieel resultaat 2021  

 

 Realisatie 2021 

 

Begroting 2021 

   
Realisatie 2020 
gecorrigeerd 

Baten      
Rijksbijdragen 9.249.915  7.989.783  8.230.093 
Overige overheidsbijdragen 175.567  122.700  133.283 
Overige baten 251.812  418.326  219.922 

Totaal baten 9.677.294  8.530.809  8.583.298 
      

Lasten      
Personeelslasten 8.002.940  7.138.119  7.432.331 
Afschrijvingen 132.429  180.774  137.784 
Huisvestingslasten 492.781  405.850  463.936 
Overige lasten 1.050.363  1.036.135  916.983 

Totaal lasten 9.978.513  8.760.879  8.951.034 
      

Saldo baten en lasten -1.219 
  

-230.069 
 

-367.736 
      

Financiële baten en lasten -6.335  -2.200  -2.801 
      

Exploitatieresultaat -7.554 
  

-232.269 
 

-370.537 
 

 

3.3.2 Vergelijking realisatie 2021 met begroting 

 

Het resultaat 2021 is hoger dan de begroting voor 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ontvangst van de 

NPO gelden eind 2021 die volledig in het resultaat over 2021 moeten worden opgenomen. De besteding van het 

geld vindt plaats in 2021 en 2022. Daarnaast is het belangrijk onderscheid te maken tussen het structurele 

resultaat en incidentele baten en lasten in 2021.  

 

De incidentele baten en lasten over 2021 zijn: 

 Incidentele baten  Incidentele 
lasten 

    
NPO baten € 719.039   

NPO lasten 
 

  € 319.930  

Lasten rector a.i. 
 
Voorziening generatiepact 

  € 43.200 
 

€ 151.649 
    

Totaal € 204.260   
 

Gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten resteert een negatief resultaat van € - 211.814. Dit sluit aan bij de 

begroting voor 2021. 
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De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie in 2021 zijn: 

- De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door compensatie voor gestegen loonkosten en materiële kosten 
en de aanvullende bekostiging voor de eindexamens 2021.  

- Er is in 2021 een voorziening gevormd voor de medewerkers die deelnemen aan het generatiepact. Deze 
voorziening zal in de komende jaren vrijvallen. 

- Overige baten: de ouderbijdrage is lager enerzijds door daling van het leerlingenaantal en daarnaast 
doordat de bereidheid tot betalen terugloopt. Dit laatste effect is nog versterkt door alle omstandigheden 
omtrent Corona. Bijdragen voor excursies en studiereizen zijn in 2021 grotendeels komen te vervallen.  

- Personeelslasten: de personeelslasten zijn hoger dan begroot door stijging van de salarissen en de inhuur 
van tijdelijke docenten of tijdelijk vergroten van de aanstelling van bestaand personeel in verband met 
(langdurig) ziekteverzuim en de inhuur van (tijdelijk) personeel in het kader van NPO.  

- Huisvestingslasten: deze zijn hoger uitgevallen dan begroot. Een belangrijke oorzaak ligt in de lasten voor 
onderhoud (onderhoud dat uitgevoerd zou worden in 2020 werd in 2021 uitgevoerd) en de lasten voor 
energie (gas en elektriciteit).  

- Overige lasten: deze zijn lager dan begroot . Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er geen lasten zijn 
geweest voor studiereizen en excursies aangezien deze niet konden doorgaan onder de geldende Corona 
maatregelen. Dit correspondeert met de daling in de overige baten. 

- Financiële baten en lasten: per saldo zijn de financiële lasten hoger dan begroot. De banken hebben hun 
tarieven verhoogd en er waren negatieve financiële baten in 2021. De banken zijn gestart met het 
doorberekenen van negatieve rente. In verband hiermee is het Adelbert College in de loop van 2021 
overgegaan op schatkistbankieren bij de overheid. 
 

 

3.3.3 Vergelijking realisatie met vorig boekjaar 

 

Het resultaat 2021 is, na correctie voor de incidentele baten en lasten hoger (minder negatief) dan het 

gerealiseerde resultaat voor 2020.  

De belangrijkste verschillen tussen 2020 en 2021 zijn: 

 

- Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen: In 2021 waren de Rijksbijdragen door de ontvangen NPO 
gelden eenmalig aanzienlijk hoger. Daarnaast zijn er extra bijdragen ontvangen voor de examens in 2021. 
Na correctie hiervoor zijn de Rijksbijdragen in 2021 vergelijkbaar met die van 2020. 

- Overige baten: deze vallen lager uit, vooral door het wegvallen van baten voor excursies en studiereizen 
die in verband met Corona niet konden doorgaan. 

- Personeelslasten: deze zijn gestegen ten opzichte van 2020, deels door de toegekende CAO-verhoging 
gecombineerd met extra personeel voor een verhoogde lesvraag in verband met 2 extra klassen en 
splitsing van een aantal lesgroepen in het kader van de NPO. Daarnaast was er sprake van detachering 
van 2 personeelsleden en vervanging in verband met langer durende afwezigheid van personeelsleden. 

- De afschrijvingen zijn licht gedaald door daling bij de afschrijvingen op inventaris en apparatuur. De 
verwachte toename van de afschrijvingen door investeringen die in 2020 zouden plaatsvinden, bleef 
achterwege doordat investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 of later. 

- De huisvestingslasten in 2021 zijn hoger dan in 2020, dit werd vooral veroorzaakt doordat er meer is 
uitgegeven aan onderhoud omdat hier in 2020 niet kon worden uitgevoerd en door de gestegen lasten 
voor gas en elektriciteit. Deze houden onder meer verband met Coronamaatregelen (ventilatie door 
ramen en deuren open te houden, in combinatie met verwarmen van het gebouw) en relatief laag 
verbruik in 2020 doordat er sprake was van lockdowns en beperkte bezetting van het gebouw. 

- De overige lasten zijn hoger dan in 2020. De belangrijkste oorzaak hier zijn de hogere lasten voor 
leermiddelen en apparatuur.   
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3.4 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen) 

 

In 2021 is in totaal voor € 265.576 geïnvesteerd, voornamelijk in de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen en 

ICT-middelen. 

 

Aan de personele voorzieningen (jubilea, spaarverlof, persoonlijk budget, werkloosheidsuitkeringen en langdurig 

zieken) is in 2021 € 257.192 gedoteerd en € 48.461 onttrokken en vrijgevallen.  

 

Aan de voorziening groot onderhoud is in 2021 € 92.500 gedoteerd. 

 

 

3.5 Treasuryverslag en verslag op het gevoerde Treasurybeleid  

 

Alle banken waar onze reserves gestald waren, zijn in 2021 starten met het doorberekenen van negatieve rente 

vanaf een saldo van € 100.000. Hierdoor is het saldo financiële baten en lasten in 2021 negatiever dan in 2020.  

 

In de loop van 2021 zijn we overgegaan naar Schatkistbankieren, waarbij onze reserves worden gestald bij het 

ministerie van Financiën. De rekeningen bij de ABN AMRO Bank en ING Bank zijn opgeheven. Onze lopende 

rekening is bij de Rabobank gebleven. Het saldo van die rekening wordt dagelijks door schatkistbankieren 

afgeroomd of aangevuld zodat het weer op nul staat.  

 

Er is op dit moment nog geen aangepast Treasurybeleid beschreven. In de praktijk wordt er niet belegd, maar 

alleen geld aangehouden via Schatkistbankieren. Betalingen en ontvangsten verlopen via een Rekening Courant bij 

de Rabobank. Er is en wordt niet belegd. De Stichting kan alleen beleggen op grond van een door het bestuur 

vastgesteld treasuryplan, zoals beschreven in het Treasurybeleid. Op dit moment is er geen actief treasuryplan van 

kracht. 

 

3.6 Signaleringswaarde Eigen Vermogen 

 

Op basis van de jaarrekening over het jaar 2021 zou er sprake zijn van een mogelijk bovenmatig Eigen vermogen 

van € 216.333 (gebaseerd op een totaal eigen vermogen van € 1.806.506). Dit is berekend met behulp van de 

rekenhulp signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie. De ratio is 1,14.  

 

De toename ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt doordat in het Eigen Vermogen een deel NPO gelden zit 

die ontvangen zijn in 2021 die in 2022 besteed zullen worden. 

 

Aangezien het hier gaat om een tijdelijke stijging zal er geen actie worden ondernomen om het Eigen Vermogen 

verder af te bouwen om dichter bij een signaleringswaarde van 1 te komen. 
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4. Continuïteitsparagraaf 
 

Ontwikkeling leerlingenaantallen en personele bezetting 

Zoals eerder in dit verslag aangegeven houden we rekening met een daling van het leerlingaantal voor komend 

jaar, gevolgd door een stabilisatie. Oorzaken zijn het aantal leerlingen dat examen doet ten opzichte van een 

instroom die onder druk staat door een afname van het aantal leerlingen in de regio en de toegenomen 

concurrentie van scholen in de omgeving. De school rekent met een jaarlijkse instroom van 180 leerlingen voor de 

komende jaren. De leerlingprognose per 1 oktober 2021 is iets naar beneden aangepast i.v.m. de verwachte 

uitstroom van examenkandidaten eind dit schooljaar, die onvoldoende wordt gecompenseerd door instroom. De 

invoering van het Adelbert Rooster heeft tot nu toe geen merkbaar effect op de instroom of uitstroom van 

leerlingen. Hieronder de werkelijke en verwachte leerlingaantallen (exclusief Vavo-leerlingen): 

 

Op 1 okt. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Werkelijke leerlingaantallen 
(exclusief Vavo) 

1.140 1.082 1.039 1023 1008   

Prognose leerlingaantallen 
(exclusief Vavo) 

     1008 1010 

 

Deze ontwikkeling van het leerlingaantal is via de lessentabel vertaald in een verwachte lesvraag per vak tot en 

met 2022-2023. Op basis hiervan is de verwachte personele bezetting voor de komende jaren hieronder 

weergegeven. Het lagere aantal leerlingen vanaf 2021 moet voor de komende jaren ook leiden tot een afname van 

de lesvraag met daarop volgend een daling van de formatie. 

 

Formatie ontwikkeling 

Op basis van bovenstaande scenario’s voor de ontwikkeling van de leerlingaantallen is ook de formatie 

doorgerekend. De gewenste formatie voor de komende schooljaren ziet er als volgt uit: 

 

Formatie in fte’s 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

OP 55,6 53,6 53,6 53,6 

OOP 21,10 21,10 21,10 21,10 

Directie 4,10 4,10 4,10 4,10 

Totaal 80,8 78,8 78,8 78,8 

 

Door de dalende leerlingaantallen zal het personeelsbestand de komende jaren moeten afnemen. Natuurlijk 

verloop en het niet verlengen van tijdelijke benoemingen zal hiertoe bijdragen. In de loop van de komende 6 jaar 

zullen de medewerkers die nu gebruik maken van BAPO en Generatiepact met pensioen gaan. Ten opzichte van de 

stand van zaken op 1 januari 2022 is vooral de noodzaak voor een afname van de OP-formatie van belang. De 

streefgetallen voor OOP en Directie zijn haalbaar. 

 

De verdeling tussen LB, LC en LD blijft de komende jaren afhankelijk van uitstroom in de schalen LC en LD. Streven 

is om de formatie binnen LD terug te brengen ten gunste van formatie in LB en LC, conform de streefwaarden die 

met de vakbonden zijn afgesproken in een maatwerkafspraak.  
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Meerjarenbegroting 2022 – 2026 

 

Begroting 2022 

Onderstaande tabel bevat de begroting 2022 zoals vastgesteld door het bestuur op 14 december 2021. 

 

 

 Werkelijk 2021  Begroting 2022 

    

(Rijks)bijdragen OCW 9.249.915  8.212.312 

Overige overheidsbijdragen 175.567  122.816 

Overige baten 251.812  395.008 

Totaal BATEN 9.677.294  8.730.136 

    

Personele lasten 8.002.940  7.522.050 

Afschrijvingen 132.429  159.999 

Huisvestingslasten 492.781  416.600 

Instellingslasten 1.050.363  1.049.451 

Totaal LASTEN 9.678.513  9.148.100 

    

Saldo BATEN en LASTEN -1.219  -417.964 

    

Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN -6.335  -2.200 

    

Resultaat -7.554  -420.164 

Mutatie bestemmingsreserve NPO 0  420.164 

Eindresultaat -7.554  0 

 

Meerjarenbegroting 2022-2026 

Onderstaande tabellen bevatten de goedgekeurde meerjarenbegroting voor 2022 t/m 2026. In deze begroting is 

rekening gehouden met de vereenvoudigde bekostigingssystematiek die het ministerie gaat invoeren vanaf januari 

2022 Daarnaast is rekening gehouden met de tweede NPO betaling. Eind 2022 verwachten we € 828.200 te 

ontvangen(gebaseerd op 1010 leerlingen en € 820 per leerling). In de meerjarenbegroting hebben we dit bedrag 

apart opgenomen en verondersteld dat dit direct wordt opgenomen in de bestemmingsreserve NPO. Dit bedrag is 

niet opgenomen in de Rijksbijdragen over 2022 omdat de begroting over 2022 reeds in december 2021 is 

vastgesteld en toen was het bedrag en de voorwaarden van de tweede NPO betaling nog niet bekend. In de jaren 

2023 tot en met 2025 wordt vervolgens bewust een verlies begroot, dat wordt afgeboekt op deze 

bestemmingsreserve zoals dit ook in de begroting voor 2022 is gedaan. 

 

In de laatste regel is het verloop van de hoogte van de bestemmingsreserve weergegeven.  Op basis van deze 

cijfers zou er een bedrag van ruim 143.000 euro nog te besteden zijn in de jaren 2023, 2024 of 2025. Het gehele 

NPO bedrag moet immers eind 2025 zijn gebruikt. Dit geeft nog ruimte voor het bijsturen van de aanpak van 

cognitieve achterstanden en achterstanden in de sociale ontwikkeling die mogelijk pas op een later moment 

duidelijk worden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met mogelijke transitievergoedingen aan 

medewerkers die op basis van NPO op projectbasis in dienst zijn.  
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 Begroting  

2022 2023 2024 2025 2026 

 
Rijksbijdragen 

           
8.212.312  

           
8.304.809  

           
8.292.719  

           
8.338.962  

           
8.385.204  

Overige overheidsbijdragen 
en -subsidies 

               
122.816  

               
123.020  

               
123.020  

               
123.020  

               
123.020  

 
Overige baten 

               
395.008  

               
393.897  

               
393.996  

               
393.995  

               
393.994  

 
Baten totaal 

           
8.730.136  

           
8.821.726  

           
8.809.735  

           
8.855.977  

           
8.902.218  

  
    

  

 
Personeelslasten 

           
7.522.050  

           
7.646.038  

           
7.567.149  

           
7.504.793  

           
7.462.074  

 
Afschrijvingen 

               
159.999  

               
150.295  

               
160.155  

               
158.121  

               
167.374  

 
Huisvestingslasten 

               
416.600  

               
402.100  

               
414.100  

               
414.100  

               
414.100  

 
Overige lasten 

           
1.049.451  

               
911.838  

               
918.088  

               
918.588  

               
924.838  

 
Lasten totaal 

     
  9.148.100  

           
9.110.272  

           
9.059.492  

           
8.995.602  

           
8.968.385  

  
    

  

 
Saldo baten en lasten 

        
 -417.964  

   
      -288.545  

        
 -249.757  

    
     -139.625  

     
       -66.167  

  
    

  

 
Financiële baten en lasten 

 
            -2.200  

    
         -2.200  

   
          -2.200  

   
          -2.200  

   
          -2.200  

  
    

  

 
Resultaat 

   
      -420.164  

      
    -290.745  

 
         -251.957  

       
  -141.825  

      
     -68.367  

  
    

  

 
Vrijval reserve NPO gelden 

     
      420.164  

 
         290.745  

        
   251.957  

          
 141.825  

  

  
    

  

 
Uiteindelijk resultaat 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

          
  -68.367  

  
    

  

NPO 2e tranche (nog) in 
reserve einde jaar 

               
828.200  

               
537.455  

               
285.498  

               
143.673  
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Meerjaren kasstroomoverzicht 

Hieronder is het meerjaren kasstroomoverzicht opgenomen. In de komende 5 jaar lopen de liquide middelen terug, 

met name door investeringen en gepland groot onderhoud. In 2021 zijn de liquide middelen eerst toegenomen door 

de ontvangst van de NPO gelden. 

 

Kasstroomoverzicht   2022 2023 2024 2025 2026 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
     

Saldo Baten en Lasten 408      -291            -252            -142               -68  
      

Aanpassing voor: 
     

Afschrijvingen        160             176             200              204             195  

Mutaties voorzieningen        -593              -50     
      

Verandering in vlottende middelen: 
     

Voorraden (-/-)      

Vorderingen (-/-)           -147                   -1               -1  

mutatie Schulden               74      

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties         -98            -165              -52                61             126  
      

Ontvangen interest 
  

   

Betaalde interest (-/-)           -2                -2                -2                -2                 -2  
      

Tot. kasstroom uit operationele activiteiten   -100            -167              -54                59              123  
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
     

Investeringen in materiële vaste activa (-/-)   -466            -226            -118            -108            -106  

Desinvestering                     2  

overige mutaties 
     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -466            -226            -118            -108            -104  
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
     

Aflossing langlopende schulden      

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Mutatie liquide middelen   -566            -392            -172               -49               20  

            

Beginstand 3.069          2.503          2.111         1.939         1.891  

Eindstand 2.503          2.111          1.939         1.891          1.911  
      

      

gecumuleerde toe of afname     533             925          1.097          1.146          1.126  
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Meerjarenbalans 

Hieronder is de concept balans opgenomen voor de komende jaren. Het eigen vermogen is in 2021 gestegen door 

de ontvangst van de NPO gelden. Vanaf 2022 daalt het eigen vermogen weer. De voorzieningen lopen langzaam iets 

terug, dit betreft de voorziening groot onderhoud en de voorziening voor werkloosheidsuitkeringen. Door de 

investeringen neemt de post materiële vaste activa toe ten opzichte van de meerjarenbegroting van vorig jaar. 

 

Bedragen x € 1000 2022 2023 2024 2025 2026 

Activa 
     

Vaste activa         1.523          1.572     1.490          1.393        1.304  

Vorderingen             435             435         435             436           437  

Liquide middelen         2.503          2.111     1.939          1.891        1.911  

Totaal         4.463          4.122    3.870         3.728       3.660  
      

Passiva 
     

Eigen vermogen 1.963          1.772     1.520         1.428        1.360  

Voorzieningen          1.100            1.000        950            900          900  

Kortlopende schulden         1.400          1.400     1.400         1.400        1.400  

Totaal        4.463          4.122    3.870          3.728       3.660  

 

Financiële ratio’s 

Onderstaande tabel bevat de financiële ratio’s voor de komende 5 jaar.  

  
Norm 2022 2023 2024 2025 2026 

Weerstandsvermogen 10-40% 24,2% 20,7% 17,8% 16,1% 15,3% 

Solvabiliteit 2 >30% 68,6% 66,0% 63,8% 62,5% 61,7% 

Liquiditeit >0,5 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 

Rentabiliteit 0-2% -4,8% -3,3% -2,9% -1,6% -0,8% 

Huisvestingsratio Geen 4,9% 4,7% 4,9% 4,9% 4,9% 

Personeelslasten t.o.v. 
totale lasten 

 
80-85% 82,2% 83,9% 83,5% 83,4% 83,2% 

 

De ratio’s weerstandvermogen, solvabiliteit en liquiditeit blijven boven de norm de komende jaren. De rentabiliteit 

is in 2022 sterkt negatief doordat de eerste tranche van de NPO gelden in dit jaar besteed moet worden zonder 

dat hier inkomsten tegenover staan omdat het geld reeds in 2021 is ontvangen. Vanaf 2023 zien we de rentabiliteit 

langzaam weer richting nul bewegen.  

 

De huisvestingsratio blijft de komende jaren redelijk stabiel. De personele lasten blijven binnen de gestelde 

bandbreedte. Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting was nog niet bekend hoe de tweede tranche van de 

NPO eruit zou gaan zien. Derhalve is hiermee geen rekening gehouden.  

 

Investeringsbegroting 
Onderstaande tabel bevat de investeringsbegroting voor de komende jaren. Voor het jaar 2022 staan 2 grote 

investeringen gepland, de vervanging van de CV-installatie en de vervanging van de brandmeldinstallatie. Gezien de 

omvang van deze investeringen is het noodzakelijk om meerdere offertes op te vragen en hierdoor is de doorlooptijd 

van deze projecten moeilijk in te schatten. Het is mogeljik dat deze projecten mogelijk niet in 2022 kunnen worden 

afgerond.   
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Jaar 

    

Investeringen  2022 2023 2024 2025 2026 

 CV installatie      130.000  
    

 ICT      160.000        80.000        70.000        60.000        60.000  

 Inventaris sport          3.000          3.000          5.000          5.000          3.000  

 inventaris theater          2.500         2.500          2.500          2.500          2.500  

 Materiële investeringen nieuwe leerweg  
 

    100.000                                   
 

 Klein onderhoud budget         20.000        20.000        20.000        20.000        20.000  

Brandmeldcentrale vervangen      130.000  
    

 Stelpost overig        20.000        20.000        20.000        20.000        20.000  

 Totaal     465.500     225.500      117.500      107.500      105.500  

 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Bij de beschrijving van de wijze waarop de school aan risicobeheersing doet, wordt onderscheid gemaakt tussen 

personele, financiële en facilitaire risico’s. 

 

Personele risico’s 

Elke medewerker heeft een leidinggevende, de bekendheid hiervan en de waardering hiervoor in de school is 

goed. De schoolleiding overlegt wekelijks over personele zaken, daarbij kunnen zowel medewerkers als afdelingen 

en secties aan de orde komen. Als er aanleiding is wordt er actie ondernomen bijvoorbeeld met een 

functioneringsgesprek, gesprek met de bedrijfsarts of door coaching. Er is een groep ervaren docenten actief die 

nieuwe medewerkers en stagiaires begeleidt. De leeftijdsopbouw van het personeel ligt rond het landelijk 

gemiddelde. De school biedt faciliteiten aan medewerkers die hun bevoegdheid willen halen, elk jaar slagen er een 

aantal. Het jaarlijkse formatieproces is beschreven. 

 

Financiële risico’s 

De uitvoerende en toezichthoudende bestuurders beschikken over voldoende financiële deskundigheid, hetzelfde 

geldt voor de financiële medewerkers. De procedures zijn beschreven in een handboek AO-IC. De bevoegdheden 

rondom betalingen en toegang tot de kluis zijn helder en worden strikt nageleefd. De maximale bedragen 

waarvoor de verschillende medewerkers gemachtigd zijn, zijn geborgd in de software en de opnamelimieten bij de 

bank. De reserves zijn gespreid over drie Nederlandse banken met een voldoende rating. Het treasurybeleid 

voldoet aan de voorwaarden uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016. 

 

Er is een planning- en control-cyclus met financiële rapportages na 4, 8 en 12 maanden in het jaar. Voor grotere 

projecten binnen een jaar, zoals groot onderhoud, investeringen en de buitenlandse reizenweek in oktober, wordt 

met aparte deelbegrotingen gewerkt. Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting opgesteld.  

 

Facilitaire risico’s 

Er is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) en een systeem voor Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), beide 

worden periodiek geactualiseerd. De RI&E is reeds gedeeltelijk geactualiseert, dit traject wordt in 2022 verder 

opgepakt. De facilitaire certificering van de lift, de gymzalen, gas, water en elektriciteit voldoet aan de 

voorschriften. In beginsel wordt twee maal per jaar een ontruimingsoefening gehouden met gediplomeerde BHV-
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ers aan de hand van een ontruimingsplan. Er is een registratie van incidenten. Er hangen camera’s in het gebouw. 

Er wordt gewerkt met protocollen voor cameratoezicht, gebruik van internet en e-mail, gebruik van sociale media, 

tegengaan van pesten en informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Er is een leerlingenstatuut en een 

klokkenluidersregeling. In het kader van de  AVG wetgeving en de invoering van het Adelbert Rooster worden 

diverse statuten en protocollen aangepast. 

 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle risico’s die mogelijk zouden kunnen optreden, de effecten die 

deze risico’s kunnen hebben op de school en de maatregelen die het Adelbert College neemt of kan nemen om 

deze risico’s te voorkomen of het effect van de risico’s te beperken.  

 

Categorie Risico Effect Maatregelen 

Leerlingen Daling aantal leerlingen • Lagere bekostiging 
Rijk 

• Onderbezetting 
gebouw 

• Gedwongen 
formatiebeperking/ 
ontslag 

• Profiel school niet 
langer te handhaven 

• Onevenwichtige 
verdeling over de 
afdelingen 

• Beperken huidige en 
toekomstige overformatie 
door mobiliteitsbevorde-
rende maatregelen.  

• Verhogen instroom door 
nieuw PR-beleid (ingezet in 
2016). 

Leerlingen Onzekere financiering 
leerlingenstromen (lagere 
bekostiging per leerling 
doordat het ministerie 
bekostigingsvoorwaarden 
aanscherpt of delen uit de 
bekostiging bezuinigt) 

• Negatieve exploitatie  

• Minder inkomsten 
zodat bepaalde 
activiteiten niet meer 
kunnen worden 
uitgevoerd  

• Gedwongen 
formatiebeperking/ 
ontslag 

• Imagoschade  

• Onrust en 
onzekerheid onder 
personeel 

• Zo min mogelijk structurele 
uitgaven doen op 
incidentele middelen  

Leerlingen Aantal zorgleerlingen en 
zorgvraag nemen toe 

• Hogere belasting 
docenten 

• Nieuwe 
bezuinigingen 
noodzakelijk 

• Aanvullend budget vanuit 
regionaal samenwerkings-
verband.  

Onderwijs Feitelijke 
onderwijsresultaten- en 
scores blijven achter bij de 
doelstellingen 

• Minder leerlingen in 
verband met 
imagoschade 

• Onvoldoende scoren 
op de kwaliteitskaart 

• Sectiedoelen m.b.t. 
kwaliteit onderwijs. 

• Sectiejaarplannen worden 
periodiek met de SL 
besproken. 

• Adelbertrooster zal zorgen 
voor hogere 
onderwijsresultaten. 

 

Personeel Onvoldoende 
gekwalificeerd personeel 
(OP)/niet in staat zijn om 

• Inhuur (duurder) 
extern personeel  

• Scholing zittend en nieuw 
aan te trekken personeel. 
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Categorie Risico Effect Maatregelen 

voldoende gekwalificeerd 
personeel aan te trekken 
en te behouden 

• Personele 
onderbezetting 

• Toename van 
onbevoegde 
leerkrachten 
(kwaliteitsverlies) 

• Verslechterde 
onderwijsresultaten 

• Ontevreden 
leerlingen/ouders 

• Uitval van lessen 

• Actieve werving via en in 
samenwerking met de 
opleidingsinstituten. 

• Aandacht voor 
kwalificaties in 
gesprekkencyclus.  

 

Personeel Stijging ziekteverzuim • Extra kosten voor 
vervanging 

• Lesuitval 

• Kwaliteit onderwijs 
daalt 

• Verzuimgesprekken 
voeren. 

• Zorgvuldig beleid op het 
gebied van verzuim. 

• Scholing van schoolleiders 
om verzuim beter te 
begeleiden. 

Personeel CAO afspraken die niet 
worden gedekt door de 
overheidsbekostiging 
leiden tot niet begrote 
hogere loonkosten 

• Financiële 
verplichting voor de 
school (door 
bezuinigingen wordt 
cao niet meer 
gedekt) 

• Mogelijk negatief 
exploitatieresultaat 

• Beperken formatie om 
loonkosten te kunnen 
betalen. 

• Aanpassen aan CAO. 

Veiligheid Onveiligheid, (seksuele) 
intimidatie of (ernstig 
fysiek) geweld in de 
school/incidenten sociale 
veiligheid 

• Toename 
geschillen/klachten 

• Verslechtering imago 

• Protocol voor sociale en 
fysieke veiligheid. 

• Surveillance/toezicht. 

• Opleiden en begeleiden 
personeel. 

Huisvesting Materiële bekostiging 
(voor onderhoud 
gebouwen) vanuit het Rijk 
(structureel) onvoldoende 

• Achterstallig 
onderhoud 

• Eigen middelen 
aanwenden 

• Verslechtering imago 
door achterstallig 
onderhoud 

• Onderhoud aan het 
gebouw systematisch 
uitvoeren. 
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Huisvesting Onvoorziene 
reparatie/aanpassing aan 
schoolgebouw 

• Extra kosten 

• Imagoschade 

• Meer toezicht in het 
gebouw om 
vandalisme en 
andere schade te 
voorkomen. 

• Meerjaren 
onderhoudsplan 
waarin toekomstig 
onderhoud wordt 
gepland. 

Huisvesting Onderbezetting 
huisvesting ten opzichte 
van de norm 

• Huisvestingskosten 
zijn te hoog in relatie 
tot de opbrengsten 

• Verhuur van ruimtes. 
 

ICT Langdurige ICT storingen • Verlies van data 

• Inefficiëntie doordat 
personeel 
werkzaamheden niet 
kan uitvoeren  

• Tijdelijk niet 
bereikbaar zijn 

• Bedrijfskritieke 
systemen zijn 
redundant 
uitgevoerd 
(internetaansluiting, 
firewall, 
aansluitingen 
belangrijkste servers 
en datalijnen) 

• UPS (Uninterruptable 
Power Supply) op 
bedrijfskritieke 
hardware.  

• Systeembeheerders 
krijgen 24/7 via sms 
een melding bij 
storingen. 

ICT Onbevoegden (o.a. 
leerlingen) hebben 
toegang tot vertrouwelijke 
informatie. Risico op 
datalekken. 

• Openbaar worden 
vertrouwelijke 
gegevens 

• Imagoschade, beeld 
van onveilige school 

• Fraude met 
proefwerken en 
examens. 

• Boetes die worden 
opgelegd bij 
datalekken (AVG). 

• Netwerk is beveiligd 
met virusscanner en 
firewalls. 

• Toegang tot alle 
systemen middels 
inlognaam en 
wachtwoord (moet 4 
maal per jaar 
gewijzigd worden). 

• Dubbele 
authenticatie voor 
Magister: inlognaam-
wachtwoord en 
token. 

• Logfiles firewall 
worden periodiek 
gemonitord. 

• Protocollen en beleid 
m.b.t. het verwerken 
van 
persoonsgegevens.  
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B3: Verslag van de toezichthoudende bestuurders 

 

Lockdowns, mondkapjesplicht, afstandhouden. Het onderwijs in 2021 werd nog altijd beheerst door het 
coronavirus. De maatregelen grepen stevig in op het onderwijs en vroegen veel van de veerkracht van leerlingen, 
docenten en ouders. We realiseren ons zeer goed dat het lang niet altijd eenvoudig was. Het bestuur is er dan ook 
trots op dat de medewerkers en de leerlingen met elkaar gezorgd hebben voor een goede organisatie en naleving 
van de corona maatregelen. Als toezichthouders zijn we tijdig en volledig meegenomen in de plannen voor de 
besteding van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs.  
 
Vlak voor de zomervakantie liet rector-bestuurder Roland Grillis weten een stap terug te willen doen als rector. 
Het bestuur heeft welwillend op dit verzoek gereageerd. De taken behorend bij het rectoraat zijn vanaf 1 augustus 
ingevuld door interim-rector Anja Veelenturf. Per 1 februari 2022 is Grillis in goed overleg met het bestuur tevens 
teruggetreden als bestuurder. Grillis heeft zich recent verbonden aan een andere school in het voortgezet 
onderwijs en gaat aldaar een directeur-bestuurdersrol vervullen. Het bestuur dankt de heer Grillis hartelijk voor 
zijn jarenlange inzet als rector en bestuurder van het Adelbert College. 
 
In april is de procedure voor het werven van een nieuwe rector-bestuurder opgesteld. Hiervoor is een 
wervingsbureau in de hand genomen en zijn een selectiecommissie en adviescommissie geïnstalleerd.  
 
Het algemeen bestuur van het Adelbert College bestaat uit de uitvoerend bestuurder en toezichthouders. Hiermee 
voldoen we aan de Wet “Goed onderwijs goed bestuur”, waarin de scheiding tussen bestuur en intern toezicht is 
voorgeschreven. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie voldoet aan de relevante wet- en 
regelgeving. De toezichthouders laten zich bij hun taken leiden door de statuten de missie en de kerntaken van de 
school. Ze zien er op toe dat de regels van de Code Goed Onderwijsbestuur op het gebied van onder meer 
integriteit en risicobeheer, verantwoording naar ouders, leerlingen en medewerkers worden nageleefd. Daarnaast 
wordt bekeken of de middelen rechtmatig worden verworven en doelmatig en rechtmatig worden besteed. 
 
Er is gewerkt met een planning aan de hand van de bestuurlijke jaaragenda, waarin de overlegmomenten met de 
verschillende belanghebbenden zijn opgenomen. Het algemeen bestuur is zeven keer bijeen gekomen. Van deze 
bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt (zie ook paragraaf 2.6 van het bestuursverslag). Ook is het bestuur 
eenmaal informeel bijeen gekomen waarbij gesproken is over de toekomstige positionering van de school.  
 
De Adviescommissie Adelbert Rooster (ARC) is twee keer bijeen geweest. Mirjam Aerden-de Mol en n Derk van 
Ebbenhorst Tengbergen hebben namens het bestuur zitting in de ARC. 
 
De Commissie voor Huisvesting en Financiën (HFC) is vijf keer bijeen geweest. en Derk van Ebbenhorst Tengbergen 
en Inge Terpstra-Dijkmans hebben zitting in de HFC. 
 
De jaarrekening en begroting zijn vastgesteld door het bestuur. De meerjarenbegroting is geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. 
  
Voor het controleren van de jaarrekening heeft het bestuur Van Ree accountants benoemd. Op basis van een 
controleplan onderzoekt de accountant de rechtmatigheid van de baten en lasten en of de jaarrekening een juist 
beeld geeft van de financiële positie. Daarvoor worden de boekingen gecontroleerd en de administratieve 
organisatie en werkprocessen beoordeeld. Het oordeel en de bevindingen worden gerapporteerd in een 
accountantsverslag. Het bestuur gebruikt dit verslag om de financiële positie en beheersing te kunnen beoordelen 
en geeft input aan verdere verbeteringen.  
 
Uiteraard stond een groot deel van de bestuursvergaderingen in het teken van de corona maatregelen.  
 
In 2021 is verder vervolg gegeven aan het gesprek van het algemeen bestuur over de katholieke identiteit van de 
school. De hereikte visie is door bestuur vastgesteld en gepubliceerd.  
 
Om het eigen functioneren en de rol die toezicht speelt in de organisatie te evalueren zijn de toezichthouders 
éénmaal zonder de uitvoerend bestuurder bij elkaar gekomen. Na inventarisatie wordt geconstateerd dat bij geen 
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van de toezichthouders sprake is van vermenging van belangen met andere nevenfuncties. Ook hebben er in 2021 
geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van (potentieel) tegenstrijdig belang. 
Daarnaast vond een aantal informele gesprekken plaats tussen de voorzitter van het bestuur en de uitvoerend 
bestuurder. Het jaarlijkse gesprek tussen de uitvoerend bestuurder en een afvaardiging van de toezichthouders 
over het functioneren van de uitvoerend bestuurder heeft, door het terugtreden van de heer Grillis per 1 augustus 
2021, niet plaatsgevonden. 
 
Naast de reguliere bestuursvergaderingen heeft het bestuur, door het jaar heen diverse malen overleg gehad met 
verschillende geledingen binnen de school zoals de ouderraad, de schoolleiding, de MR en de personeelsgeleding 
binnen de MR.  
 
In de laatste vergadering van het jaar heeft Emile Witlox na zeven jaar het voorzitterschap van het algemeen 
bestuur overgedragen aan Roderik Potjer. Op gepaste wijze is de dan oud-voorzitter uitgeluid door de mede-
bestuur.  
 
Wij bedanken iedereen in de organisatie van conciërge tot teamleider, van stafmedewerker tot docent en van 
rector tot onderwijsassistent, voor het leveren van zijn of haar essentiële bijdrage. In een uitzonderlijk en bewogen 
jaar heeft iedereen blijk gegeven van grote verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen.  
 
Wij zijn er trots op om op gepaste afstand onderdeel te kunnen zijn van een school waar saamhorigheid en 
professionaliteit voorop staan en waar kinderen de ruimte krijg om zich te optimaal te ontwikkelen. Laten we 
samen verder bouwen aan de school. We verbeteren wat nodig en zinvol is en behouden wat goed is.  
 
Wassenaar, april 2022 
namens het Stichtingsbestuur,  
Roderik Potjer, voorzitter 
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5. Jaarrekening 

 

Balans per 31 december 2021 (na resultaatsbestemming) 

  31 december 2021  31 december 2020 

1 Activa    

 Vaste Activa    

1.2 Materiële vaste activa 1.227.462  1.082.221 

1.3 Financiële vaste activa 1.315  1.315 

 Totaal vaste activa 1.228.777  1.083.536 

     

 Vlottende activa    

1.3 Vorderingen 323.874  300.470 

1.4 Liquide middelen 3.068.891  2.860.443 

 Totaal vlottende activa 3.392.765  3.160.913 

     

 Totaal activa 4.621.542  4.244.449 

     

2 Passiva    

2.1 Eigen vermogen 1.806.506  1.814.060 

2.2 Voorzieningen 1.642.217  1.340.986 

2.3 Langlopende schulden 0  0 

2.4 Kortlopende schulden 1.172.819  1.089.403 

 Totaal passiva 4.621.542  4.244.449 

 

Staat van Baten en Lasten 2021 

   2021  Begroot 2021  2020 

 Baten      

3.1 Rijksbijdragen 9.249.915  7.989.783  8.230.093 

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 

overige overheden 

175.567  122.700  133.283 

3.5 Overige baten 251.812  418.326  219.922 

 Totaal Baten 9.677.294  8.530.809  8.583.298 

       

 Lasten      

4.1 Personeelslasten 8.002.940  7.138.119  7.432.331 

4.2 Afschrijvingen 132.429  180.774  137.784 

4.3 Huisvestingslasten 492.781  405.850  463.936 

4.4 Overige lasten 1.050.363  1.036.135  916.983 

 Totaal Lasten 9.678.513  8.760.878  8.951.034 

       

 Saldo Baten en Lasten -1.219  -230.069  -367.736 

       

5 Financiële baten en lasten -6.335   -2.200  -2.801 

       

 Resultaat -7.554  -232.269  -370.537 
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Grondslagen 

 

1. Algemeen 

Activiteiten van het bevoegd gezag 

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting S. Adelbert College en van de onder deze rechtspersoon 

vallende school (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 

 

Grondslagen voor de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn 

jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk 

Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.  

 

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. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

 

Vergelijkende cijfers 

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de 

cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.  

 

Stelselwijziging 

Er heeft een stelselwijziging plaatsgevonden als gevolg van wijziging bekostiging lesmateriaal. De vergelijkende 

cijfers zijn eveneens aangepast. Deze stelselwijziging heeft een invloed van neg € 5.102 op het resultaat van 2020. 

Het eenmalig nadelige effect van deze stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2021 en 

bedraagt € 196.776. 

 

Financiële instrumenten 

Het Adelbert College heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt verwezen naar de 

behandeling per post. 

 

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa 

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

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

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

verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen. Duurzame goederen 

worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 1.000,-. De cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen 

zijn gecorrigeerd met de inmiddels niet meer aanwezige activa. Voor de inzichtelijkheid is dit verwerkt in de 

beginpositie.  

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Gebouwen     : 40 jaar 

Zonnepanelen     : 15 jaar 

Verbouwingen, machines en installaties  : 10 jaar 

Kantoor- en schoolmeubilair   : 10-20 jaar 

ICT      : 5 jaar 

Overige inventaris    : 10-20 jaar 
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Eigendom 

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de 

gemeente, zijn niet in de balans opgenomen.  

 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek 

van noodzakelijk geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter dan 12 maanden worden 

opgenomen onder de vorderingen. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

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

vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit 

bij de toelichting op de balans anders is aangegeven. 

 

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

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan 

worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe 

beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.  

Vanwege de negatieve rente op spaarsaldo, zijn we m.i.v. 2021 begonnen met Schatkistbankieren bij het 

Ministerie van Financiën. Als voorwaarden worden hierbij gesteld dat er geen publieke gelden meer op een andere 

bankrekening worden gehouden.  

 

Algemene reserve 

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen gefinancierde 

activiteiten. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het Adelbert College. 

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 

algemene reserve gebracht. 

 

Bestemmingsreserves  

De bestemmingsreserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare 

middelen gedekt moeten worden. Alle bestemmingsreserves zijn opgebouwd uit publiekrechtelijke middelen. 

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de 

reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen 

worden gedaan. 

 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is 

dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor 

zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen 

gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen 

uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten 

waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
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Voorziening groot onderhoud 

De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te 

verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair 

opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten 

laste van deze voorziening gebracht. We maken in 2021 gebruik van de overgangsbepaling vanuit de RJ. 

 

Voorziening ambtsjubilea 

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

uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is berekend door het 

aantal FTE’s te vermenigvuldigen met €800 (bedrag per fte is dit jaar verhoogd). De werkelijke jubilea-uitkeringen 

worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening spaarverlof 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. De 

voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake 

spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening persoonsgebonden uren 

Vanaf 1 augustus 2014 is de voorziening persoonsgebonden uren opgebouwd voor de medewerkers die hebben 

gekozen deze rechten vanuit de nieuwe cao te sparen.  

 

Voorziening werkloosheidsuitkeringen 

Vanaf boekjaar 2017 is de voorziening WW/BW gevormd. De voorziening is gevormd voor toekomstige 

werkloosheidsuitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen voor geheel of gedeeltelijk afgevloeid personeel. De 

verplichtingen betreffen 25% van de werkloosheidsuitkeringen door UWV en 25% van de bovenwettelijke 

uitkeringen. De voorziening is berekend door deze toekomstige uitkeringsverplichtingen te corrigeren met de kans 

dat verplichtingen eerder afnemen doordat oud-medewerkers nieuw werk vinden. 

 

Voorziening langdurig zieken 

Vanaf boekjaar 2018 is de voorziening voor langdurig zieken gevormd. Deze voorziening is gevormd voor de 

verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende 

medewerkers, welke naar verwachting ziek uit dienst zullen gaan. 

 

Voorziening generatiepact 

Het generatiepact is een aanvullende regeling naast de in de CAO opgenomen regelingen die met ingang van 1 

augustus 2018 is ingevoerd. Met een generatiepact worden medewerkers van 62 jaar en ouder in staat gesteld 

hun arbeidsomvang aan te passen aan de belastbaarheid, waarmee men op een gezonde manier kan blijven 

werken tot aan het voor hen vastgestelde AOW-moment. Medewerkers van 62 jaar en ouder die aan bepaalde 

criteria voldoen, worden in staat gezet de arbeidsduur terug te brengen naar 50% van de oorspronkelijke formele 

betrekkingsomvang, waarbij het salaris 70%-80% wordt doorbetaald en de pensioenopbouw gehandhaaft blijft. Bij 

de berekening van de voorziening is uitgegaan van de werkelijke loonkosten van de deelnemers en de resterende 

werktijd. 

 

Kortlopende schulden  

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

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

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

schuld. 
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Overlopende passiva 

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

en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 

 

3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 

rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

De vergelijkende cijfers van 2020 zijn gecorrigeerd voor stelselwijziging van de bekostiging lesmateriaal. 

 

Rijksbijdragen  

Onder de Rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 

OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de 

Rijksbijdrage. 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 besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

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

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

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

 

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

baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 

verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen 

worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

 

Overige overheidsbijdragen 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of 

andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben. 

 

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 en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

 

Overige baten 

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, 

gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop ze betrekking hebben. 

 

Personele lasten 

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra 

personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

 

Pensioenen 

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling (defined benefit regeling). Hiervoor in 

aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is 
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gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 

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

bedrijfstakpensioenfonds ABP.  

 

Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt 

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

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

ultimo 2021 heeft dit pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad van 102,8%. De pensioenverplichting wordt 

gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan 

de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het 

effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

verantwoord in de jaarrekening. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste 

activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen.  
 

Huisvestingslasten 

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan 

het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten 

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk 

zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Financieel resultaat 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten 

van uitgegeven en ontvangen leningen. 

 

4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat 

aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in 

het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten 

en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.  

 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 

bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Transacties 

waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten. 
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Kasstroomoverzicht 

 

Kasstroomoverzicht 2021 2021  2020 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Saldo Baten en Lasten -1.219   -362.634  

      

Aanpassing voor:      

Afschrijvingen 132.429   137.784  

Correctie: onverdeeld resultaat uit eerdere 

jaren 

0   0  

Mutaties voorzieningen 301.231   -15.510  

      

Verandering in vlottende middelen:      

Vorderingen  -23.404   103.229  

Schulden 83.415   -91.923  

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties  492.453 

 

  -229.054 

      

Ontvangen interest 0   -882  

Betaalde interest (-/-) 6.335   1.919  

      

Totaal kasstroom uit operationele 

activiteiten 

 486.118   -231.855 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -277.350   -166.652  

Desinvesteringen 0   0  

Overige mutaties 0   0  

Totaal kasstroom uit 

investeringensactiviteiten 

 -277.350   -166.652 

      

Mutatie liquide middelen  208.448   -398.507 
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Toelichting op de Balans 2021 
 

Materiële vaste activa 

 

 Gebouwen  Inventaris en 
apparatuur 

 Overige materiële 
vaste activa 

 Totaal materiële 
vaste activa 

Stand 1-jan-2021        
Aanschafprijs 1.073.570  2.660.166  293.684  4.027.420 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

325.047  2.329.196  290.956  2.945.199 

Desinvesteringen 0  0  0  0 
Boekwaarde 748.523  330.970  2.728  1.082.221 
        
Verloop 2021        
Investeringen 166.384  110.966  0  277.350 
Desinvesteringen 0  0  0  0 
Afschrijvingen 36.942  93.671  1.496  132.109 
Overige mutaties 0  0  0  0 
Mutatie 2021 129.442  17.295  -1.496  145.241 
        
Stand 31-dec-2021        
Aanschafprijs 1.239.954  2.771.132  293.684  4.304.770 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

361.989  2.422.867  292.452  3.077.308 

Boekwaarde 877.965  348.265  1.232  1.227.462 

 

 

Financiële vaste activa 

  31-12-2021  31-12-2020 

1.3.7 

1.3.7 

Overige vorderingen 

Vordering transitievergoeding 

1.315 

0 

 1.315 

0 

1.3 Financiële vaste activa 1.315  1.315 

 

Vorderingen 

     

  31-12-2021  31-12-2020 

1.5.1 Debiteuren 60.622  20.862 

1.5.7 

1.5.8 

Overige vorderingen 

Overlopende activa 

Vordering transitievergoeding 

6.358 

257.774 

0 

 20.423 

260.249 

0 

1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid -880  -1.064 

1.5 Vorderingen 323.874  300.470 

     

 Uitsplitsing overlopende activa    

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 0  0 

 Vooruitbetaald 257.774  260.249 

 Totaal overlopende activa 257.774  260.249 
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Liquide middelen 

  31-12-2021  31-12-2020 

1.7.1 Kasmiddelen 474  897 

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 3.071.209  2.859.918 

1.7.3 Deposito’s 0  0 

1.7.4 Overige (kruisposten) -2.792  -372 

1.7 Liquide middelen 3.068.891  2.860.443 

 

 

 

Eigen vermogen 

 

2.1 Eigen vermogen        

  Stand 1-1- 

2021 

 Resultaat  Overige 

mutaties 

 Stand 31-12-

2021 

         

2.1.1 Algemene reserve 526.798  -392.653  0  134.145 

2.1.2 Bestemmingsreserve 

(publiek) 

1.287.262  385.099  0  1.672.361 

 

         

 Eigen vermogen 1.814.060  -7.554  0  1.806.506 

         

 Uitsplitsing        

2.1.2.1 Reserve nascholing 35.891  0  0  35.891 

2.1.2.2 Reserve formatieve fricties 550.000  0  0  550.000 

2.1.2.3 Reserve nieuwbouw 2011 431.371  -14.100  0  417.271 

2.1.2.4 Reserve lesmateriaal 270.000  0  0  270.000 

2.1.2.5  Reserve NPO 0  399.109  0  399.109 
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Voorzieningen 

 

 1-1-2021 Dotatie  Vrijval  Ont-

trekking 

31-12-2021  Lang-

lopend 

deel >1 

jaar 

Kortlopend 

deel < 1 jaar 

Jubilea 68.258 19.253  0  14.967 72.544  65.044 7.500 

Spaarverlof 57.440 834  0  0 58.274  46.619 11.655 

Persoonlijk 

budget 

 

75.900 

 

34.603 

  

0 

  

0 

 

110.503 

  

88.402 

 

22.101 

Werkloosheids-

uitkeringen 

Langdurig zieken 

Generatiepact 

 

27.642 

24.036 

0 

 

0 

50.853 

151.649 

  

0 

0 

0 

  

9.458 

24.036 

0 

 

18.184 

50.853 

151.649 

  

10.364 

0 

114.712 

 

7.820 

50.853 

36.937 

Totaal 

voorzieningen 

personeel 

253.276 257.192  0  48.461 462.007  325.141 136.866 

           

Voorziening groot 

onderhoud 

1.087.710 92.500  0   0 1.180.210  1.094.710 85.500 

Totaal overige 

voorzieningen 

1.087.710 92.500  0  0 1.180.210  1.094.710 85.500 

 

 

Kortlopende schulden 

  31-12-2021  31-12-2020 

     

2.4.3 Crediteuren 87.709  52.779 

2.4.4 Overlopende schulden 

Reservering opgebouwde uren OP 

8.659 

28.174 

 7.086 

28.248 

2.4.7 Belastingen en premies soc. verzekeringen 359.088  360.539 

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 117.660  102.536 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 131.661  109.857 

2.4.10 Overlopende passiva 439.868  428.358 

 Kortlopende schulden 1.172.819  1.089.403 

     

    

Uitsplitsing Overlopende passiva    

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 0  7.172 

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 1  1 

2.4.10.5 Vakantiegeld- en dagen 356.049  338.999 

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 13.963  13.963 

2.4.10.8 Overig 69.855  68.223 

 Overlopende passiva 439.868 

 

 428.358 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten 2021 
 

Overheidsbijdragen 

   2021   2020 

     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 7.571.736  7.253.415 

3.1.2 Overige subsidies OCW 1.678.179  976.678 

3.1 Rijksbijdragen 9.249.915  8.230.093 

     

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 175.567  133.283 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 175.567  133.283 

 

 

Overige baten 

 

 

Lasten 

 

  2021   2020 

4.1 Personeelslasten    

4.1.1 Lonen en salarissen 7.555.139   7.316.705 

4.1.2 Overige personele lasten 492.585   189.716 

4.1.3 Af: uitkeringen -44.784  -74.090 

 Personeelslasten 8.002.940  7.432.331 

     

 Uitsplitsing    

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 5.695.071   5.616.273 

4.1.1.2 Sociale lasten 867.165   792.739 

4.1.1.3 Pensioenpremies 992.903   907.693 

 Lonen en salarissen 7.555.139  7.316.705 

     

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 247.661   42.062 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 142.840   38.034 

4.1.2.3 Overig 102.084   109.620 

 Overige personele lasten 492.585  189.716 

     

  

  2021  2020 

     

3.5.1 Verhuur 4.827  13.466 

3.5.2 Detachering personeel 37.214  21.933 

3.5.3 Schenking 0  0 

3.5.4 Sponsoring 0  0 

3.5.5 Ouderbijdragen 118.834  117.581 

3.5.6 Overige (bijdrage excursies/projecten etc.) 90.937  66.942 

3.5 Overige baten 251.812  219.922 
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Personeelsbezetting op 1 augustus 2021 (exclusief vervanging) 

  2021 2020  

OP 57,82 60,14 

DIR 4,10 4,02 

OOP 21,10 24,50 

Totaal 83,02 88,66 

 

 

4.2 

  

Afschrijvingen 

2021  2020 

 

4.2.1  Materiële vaste activa 132.429  137.784 

  Afschrijvingen 132.429  137.784 

      

4.3  Huisvestingslasten    

4.3.1  Huur 5.638   5.153 

4.3.3  Onderhoud 82.269   57.103 

4.3.4  Energie en water 133.019   115.353 

4.3.5  Schoonmaakkosten 149.652   158.922 

4.3.6  Heffingen 4.108   5.973 

4.3.7  Dotatie onderhoudsvoorziening 92.500  92.500 

4.3.8  Overige huisvestingslasten 25.595   28.932 

  Huisvestingslasten 492.781  463.936 

      

4.4  Overige lasten    

4.4.1  Administratie en beheerslasten 113.679   124.832 

4.4.2  Inventaris, apparatuur en leermiddelen 612.843  544.696 

4.4.3  Overige (overige lasten) 323.841  247.455 

  Overige lasten 1.050.363   916.983 

      

5.   Financiële baten en lasten    

5.1  Rentebaten 0  -882 

5.5  Rentelasten 6.335  1.919 

  Financiële baten en lasten -6.335  -2.801 
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Honoraria van de accountant 

          

Van Ree 

accountants Overige  Totaal 

Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging € 20.448 € 0 € 20.448 

Andere controleopdrachten   € 0 € 0 € 0 

Adviesdiensten op fiscaal terrein  € 221 € 0 €221 

Andere niet-controlediensten     € 0 € 0 € 0 

 

Bestemming van het resultaat 

Het resultaat bedraagt € 7.554 negatief. De bestemming van het resultaat wordt hieronder toegelicht: 

 

Reserve nascholing 

In het verleden is afgesproken dat overschrijdingen op de begroting op het gebied van scholing ten laste van deze 

bestemmingsreserve worden gebracht. In 2021 is het begrote bedrag voor scholing niet overschreden, in 2021 zal 

geen resultaat ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht worden. 

 

Reserve formatieve frictie 

Het bestuur heeft bepaald dat de gewenste hoogte van deze bestemmingsreserve bepaald wordt door het aantal 

leerlingen. Daarbij geldt de volgende trede-indeling: 

1. 1050 - 1150 leerlingen € 550.000 

2. 1150 – 1250 leerlingen € 600.000 

3. 1250 – 1350 leerlingen € 650.000 

4. > 1350 leerlingen € 700.000 

Gezien de daling van het aantal leerlingen per 1 oktober 2021 naar 1.008 (inclusief VAVO) blijft deze 

bestemmingsreserve € 550.000. 

 

Reserve nieuwbouw 

De in 2011 gerealiseerde nieuwbouw en verbouw van een aantal vaklokalen is gefinancierd met eigen vermogen. 

Het investeringsbedrag was € 564.000 af te schrijven in 40 jaar. Om de hieruit voortvloeiende afschrijvingslast te 

compenseren is een bestemmingsreserve egalisatie bouw 2011 gevormd ten laste van de algemene reserve. Op 

basis hiervan wordt jaarlijks € 14.100 van het resultaat ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve 

nieuwbouw.  

 

Reserve lesmateriaal 

Deze reserve is in het verleden opgebouwd doordat de rijksbijdragen voor leermiddelen hoger waren dan de 

kosten. Het verschil is aan deze reserve toegevoegd. In 2021 zijn baten en lasten opnieuw vrijwel in balans, 

waardoor er geen resultaat aan de reserve wordt toegevoegd of onttrokken. 

 

Reserve NPO 

Deze reserve is opgebouwd, omdat het subsidiebedrag NPO gelden in 2021 is uitgekeerd. Deze gelden hebben 

betrekking op schooljaar 2021/2022. In 2022 zullen deze gelden gebruikt worden en van de reserve worden 

afgeboekt. Op basis van deze gegevens is in 2021 € 399.109 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve NPO. 

 

Algemene reserve 

Het uiteindelijke negatieve resultaat (-/- € 392.653) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.  
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Verbonden partijen 

 

Naam Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 
2801 

Juridische vorm 2021 Stichting 

Statutaire zetel Leiden 

Code activiteiten 4 Overige 

Eigen vermogen eind 2021 Nog niet bekend 

Resultaat 2021 Nog niet bekend 

Aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig  Art. 
2:403 

Nee 

Consolidatie Nee 

Deelnamepercentage 0% 
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Overzicht geoormerkte subsidies OCW en EZ (RJ 660, model G) 

 

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 

uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activtiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. 

 

Omschrijving  
 

Toewijzing De activiteiten zijn 
ultimo verslagjaar 
conform de 
subsidiebeschikking 
geheel uitgevoerd 
en afgerond 

 Kenmerk Datum J / N 

    

Inhaal- en 
ondersteuningsprogr 

IOP2-

77741-VO 

16-10-
2020 

J 

Inhaal- en 
ondersteuningsprogr 

IOP4-

77741-VO 

09-06-
2021 

J 

Lerarenbeurs 124611 27-06-
2021 

N 

Lerarenbeurs 126924 27-06-
2021 

N 

 

G2 Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt 

Niet van toepassing 

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar 

Niet van toepassing. 

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Niet van toepassing. 
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Overzicht WNT 

 

WNT-VERANTWOORDING  

 

Complexiteitspunten         2021 

Gemiddelde totale baten         4 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten   1 

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren     3 

Totaal aantal complexiteitspunten       8 

Bezoldigingsklasse           C 

Bezoldigingsmaximum         € 149.000 

 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor het Adelbert College is € 149.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

Gegevens 2021  

bedragen x € 1 Roland Grillis  

Functiegegevens5 Rector/ uitvoerend 

bestuurder 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)7   
1,0 

Dienstbetrekking?8  ja 

Bezoldiging9  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen € 106.745 

Beloningen betaalbaar op termijn € 19.982 

Subtotaal € 126.727 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 € 149.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 N.v.t. 

  

Bezoldiging € 126.727 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan12 N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 N.v.t. 
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Gegevens 202014  

bedragen x € 1 Roland Grillis 

Functiegegevens5 Rector/ uitvoerend 

bestuurder 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)7  
1,0 

 

Dienstbetrekking?8 ja 

Bezoldiging9  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen € 106.056 

Beloningen betaalbaar op termijn € 18.188 

Subtotaal € 124.244 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 € 143.000 

  

Bezoldiging € 124.244 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

 

bedragen x € 1 A. Veelenturf 

Functiegegevens3 Rector a.i. 

Kalenderjaar4  2021 2020 

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde) 

28/08 – 31/12 n.v.t. 

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar 5  4 maanden  

Omvang van het dienstverband in 

uren per kalenderjaar6 0,6  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

  

Maximum uurtarief in het 

kalenderjaar7  € 199 € 193 

Maxima op basis van de 

normbedragen per maand8    

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 

129  

384 uur x € 199 = € 76.416 

 

Bezoldiging (alle bedragen 

exclusief btw) 
  

Werkelijk uurtarief lager dan het 

maximum uurtarief?10  
Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode € 43.200  

Bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 11  

 
 

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag12 N.v.t.  

Bezoldiging € 43.200  

   

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan13 
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling14 N.v.t.   
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder in 2021 
 

Naam topfunctionaris Functie 

E.J.P. Witlox Voorzitter bestuur 

R.T. Potjer Lid bestuur 

D.C. van Ebbenhorst Tengbergen Lid bestuur 

M. Aerden – de Mol Lid bestuur 

A.H. Terpstra – Dijkmans  Lid bestuur 

 
De functie van toezichthoudend bestuurslid van het Adelbert College is een onbezoldigde functie. 

 

 

Overzicht WNT 2017 tot 2021 

 

 R. Grillis A. Veelenturf 

2017 € 26.291 € 0 

2018 € 113.324 € 0 

2019 € 118.382 € 0 

2020 € 124.244 € 0 

2021 € 127.178 € 43.200 

 

 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Niet van toepassing 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 

2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen 

ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die 

in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen  

 

Vordering OCW 

De vordering op het ministerie betreft 7,5% van het beschikkingsbedrag van de personele lumpsum voor het 

boekjaar 2021. De vordering bedraagt op balansdatum € 513.599. Dit betreft een vordering voor vakantiegeld en 

13e maand voor personeel. 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

In 2017 zijn de leermiddelen Europees aanbesteed. Er is een overeenkomst met Van Dijk Educatie gesloten voor de 

afname van leermiddelen vanaf het schooljaar 2018/2019 tot en met 2021/2022. Met ingang van schooljaar 

2022/2023 is er, na het doorlopen van een collectieve aanbesteding onder begeleiding van Sivon, bij Iddink 

Learning Materials B.V. een overeenkomst afgesloten tot en met schooljaar 2025/2026. 

 

Voor kopieerapparatuur heeft de Stichting in 2018 met ingang van 1 januari 2019 een nieuw contract afgesloten 

met Océ, inmiddels genaamd Canon na een overname. De huur inclusief serviceovereenkomst is aangegaan voor 

een periode van 72 maanden. 

 

Vanaf 1 januari 2021 is er een contract afgesloten met Engie voor levering van elektriciteit en gas. Het contract 

kent een looptijd van 3 jaar met vaste tarieven. Voor gas en elektra is in 2021 € 127.750 betaald. De komende 2 

jaar zal hier dus nog € 255.500 aan uitgegeven worden. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

De heer R. Grillis is per 1 februari 2022 uit dienst getreden. De nieuwe rector-bestuurder start per 1 augustus 

2022. Tot die tijd is de heer J.S. van der Zande ad interim aangesteld als rector-bestuurder. 

 

Overige gegevens 

Geen 
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Controleverklaring 
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 

 

Dhr. J.S. van der Zande (rector en uitvoerend bestuurder a.i.) 

 

 

 

 

 

Dhr. R.T. Potjer 

 

 

 

 

Mw. M. Aerden-de Mol 

 

 

 

 

 

Dhr. D.C. Ebbenhorst Tengbergen 

 

 

 

 

 

Mw. A.H. Terpstra 

 

 

 

 

 

Dhr. W.J.E. van der Werf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


