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Begroting 2022-2025 
 
De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn door de bestuurder voorlopig vastgesteld 
en door de Raad van Toezicht RSG Magister Alvinus voorlopig goedgekeurd in zijn vergadering van 15 
december 2021. Aan de medezeggenschapsraad is advies gevraagd. De begroting wordt aangeboden 
aan de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân, met mogelijkheid van overleg. Hierna wordt 
de begroting definitief vastgesteld door de bestuurder. 

 

Voorwoord 
 
Deze meerjarenbegroting voor de periode 2022 tot 2025 staat in het teken van de uitvoering van de 
ambities van het schoolplan 2019-2023. Deze ambities zijn:  

- Maatwerk (passende leerroutes); 
- Toekomstbestendig onderwijs; 
- Optimale begeleiding en coaching. 

 
We kunnen constateren dat er flinke stappen zijn gezet en dat we doorgaan op de ingeslagen weg. We 
ondervinden hierbij wel behoorlijke hinder van de coronapandemie. Deze meerjarenbegroting vormt 
het financiële kader waarbinnen de in het schoolplan geformuleerde onderwijskundige vernieuwingen 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Sinds maart 2020 houdt de corona ons in de greep en daardoor is een aantal ontwikkelingen vertraagd.  
Er worden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op besmetting te minimaliseren. Deze 
maatregelen hebben veel impact op onze collega’s en de leerlingen. Meerdere keren is het onderwijs 
gedurende langere perioden volledig of deels online aangeboden. Dit heeft ertoe geleid dat er 
achterstanden zijn ontstaan. Om deze achterstanden weg te werken heeft de overheid middelen 
beschikbaar gesteld middels het Nationaal Programma Onderwijs (zie hoofdstuk 6). Hoe de Covid-
pandemie zich ontwikkelt is nog een grote vraag en kan uiteraard ook veel invloed hebben op onze 
activiteiten in 2022. 
 
Het is belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen en de dienstverlening naar 
leerlingen en ouders op een hoog peil blijft. Daarmee waarborgen we de aantrekkingskracht van de 
RSG Magister Alvinus voor leerlingen en ouders uit de wijde omgeving van Sneek. Bovendien is het van 
groot belang de kwaliteit van het onderwijs en de profilering van de RSG Magister Alvinus door middel 
van een goede communicatie aan de omgeving kenbaar te maken. 
 
In het schoolbrede jaarplan 2021-2022 ligt de focus op de volgende vier onderwerpen: 
 

● Regionale samenwerking  
Eind augustus 2021 is een subsidie “leerlingenkrimp fase 2” beschikbaar gekomen om de regionale 
samenwerking tussen de scholen van CVO Zuidwest Fryslân, Aeres locatie Sneek en RSG Magister 
Alvinus te gaan onderzoeken. De subsidie is bestemd voor de activiteiten zoals vermeld in het 
activiteitenplan bij de subsidieaanvraag, welke gericht zijn op het tot stand brengen van een 
transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod, dat de leerlingendaling in 
de regio kan opvangen en waarbij tegelijkertijd de reistijd voor leerlingen binnen acceptabele 
grenzen blijft. De kernpunten zijn: 
- virtuele campus  
- heterogene onderbouw  
- doorlopende leerlijn VO-MBO 
- samenwerking VO-HBO/WO 
- personeel 



 
4 

 

- bedrijfsvoering 
● Uitvoering schoolprogramma NPO (zie hoofdstuk 6) 
● Kwaliteitszorg en borging (zie hoofdstuk 8) 
● Professionalisering (zie hoofdstuk 9) 

 
De verschillende afdelingen hebben binnen de schoolbrede kaders hun jaarplannen opgesteld (zie 
hiervoor hoofdstuk 6). 
 
Zoals in het voorgaande is vermeld zal het leerlingaantal de komende jaren dalen. Het marktaandeel 
is toegenomen en daarom zijn de leerlingenprognoses vorig jaar in positieve zin bijgesteld. In 2021 
heeft deze ontwikkeling zich doorgezet; het aantal aanmeldingen was fors groter dan begroot. Dat 
neemt niet weg dat de leerlingendaling op termijn veel invloed zal hebben. De zogenaamde Slobgelden 
– een subsidie die eind 2019 is toegekend om de werkdruk te verlichten, zij-instromers te begeleiden 
of de lerarentekorten te bestrijden - zijn ingezet om de geplande ombuigingen te temporiseren (de 
zogenaamde zachte landing). De komende 2 jaar worden de geplande ombuigingen on hold gezet en 
in 2024 weer opgepakt. 
 
Daarnaast wordt er voldoende ruimte gecreëerd om de onderwijskundige vernieuwingen op een 
adequate wijze te kunnen blijven financieren.  
 
Na de afronding van het project begroting 2022 – 2025 werd bekend dat de verdeling van de 
bekostiging voor ondersteuning passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband Fultura heel 
anders gaat uitpakken dan is uitgewerkt in onze begroting. De oorzaak hiervan is vooral een toename 
van de instroom van het aantal leerlingen in het VSO. Door deze hoge instroom, vermindert het 
budget van het samenwerkingsverband vanwege de financiële prikkel die in de 
bekostigingssystematiek is ingebouwd. Voor ondersteuning in het reguliere onderwijs schatten wij in 
dat het effect voor de RSG voor het jaar 2022 minimaal € 234.000 negatief zal zijn. Mogelijk wordt dit 
effect nog hoger omdat de bijdrage voor de ISK leerlingen gemaximeerd is. Als totale baten voor 
2022 en verder van Fultura is nu € 537.400,- per jaar in de begroting verwerkt. De begrote cijfers 
bekostiging Fultura voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn naar alle waarschijnlijkheid ook te hoog 
vastgesteld. Op dit moment is hier echter geen enkele zekerheid over. Het effect van de verwachte 
wijzigingen in de bekostiging vanuit Fultura is niet in meerjarenbegroting van dit jaar verwerkt, maar 
zal wel in de meerjarenbegroting van het volgende jaar worden verwerkt. 
 
Na de afronding van het project begroting 2022 – 2025 werd tevens bekend dat de nieuwe systematiek 
van vereenvoudiging van de bekostiging de komende drie jaren een positief effect heeft in plaats van 
een negatief effect zoals begroot. Voor 2022 betekent dit dat de baten zo’n € 158.000,- hoger 
uitpakken dan voorzien. Dit komt vooral omdat de aanvullende bekostiging voor een breed aanbod op 
één locatie in zijn geheel wordt uitbetaald en niet meetelt in het bepalen van de overgangsbekostiging 
waar in de begroting wel van is uitgegaan. Voor 2023, 2024 en 2025 betekent dit een positief effect 
van respectievelijk € 111.000,- ,   € 62.000,- en € 11.000,-. Ook deze wijzigingen zijn niet in de huidige 
meerjarenbegroting verwerkt, maar worden in de meerjarenbegroting van volgend jaar opgenomen. 
 
Deze begroting vormt een goede basis om de komende jaren het onderwijs en de voorzieningen van 
de RSG Magister Alvinus op een goed peil te houden en waar nodig te verbeteren.  
 
S.A.J. Haverkamp, rector-bestuurder 
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1. Missie en visie 
 
In mei 2019 is het nieuwe schoolplan voor de jaren 2019 – 2023 vastgesteld. In grote lijnen volgt dit 
nieuwe schoolplan de ingeslagen weg van de voorgaande jaren.  

 

Onze visie is dat: 
 
- Alle mensen willen en kunnen leren 
- Leren plaatsvindt in interactie 

- Iedereen onderwijs verdient dat bij hem of 
haar past 

Dit gebeurt vanuit de volgende kernambities: 
 
- Maatwerk (passende leerroutes) 
- Toekomstbestendig onderwijs 

- Optimale begeleiding en coaching 
 

 
Deze overtuigingen vormen de basis voor ons onderwijs en onze keuzes: wat doen wij om alle 
RSG’ers optimaal te laten leren? Wij zijn een school voor openbaar onderwijs: voor ieder kind 
bereikbaar en beschikbaar, actief pluriform, waarin openheid en respect vanzelfsprekend zijn en er 
geen plek is voor discriminatie en geweld. We werken vanuit de volgende waarden: vertrouwen, 
integriteit, samenwerken, eenvoud en ontwikkeling  
 
Daarnaast vinden we dat we onze leerlingen moeten helpen zich voor te bereiden op hun 
functioneren in de maatschappij. De school is een belangrijke oefenplaats voor de ontwikkeling van 
burgerschap.  
 
CENTRAAL DAARBIJ STAAN:  

● ik mag mezelf zijn en jij ook;  
● ik mag mijn eigen levensovertuiging hebben;  
● ik mag mijn eigen levensstijl en opvattingen hebben;  
● ik heb respect voor anderen en anderen respecteren mij.  

 
We kijken hierbij ook naar de bouwstenen die door curriculum.nu worden ontwikkeld 
(www.curriculum.nu). We leren de leerlingen op een kritische wijze zelf normen en waarden te 
ontwikkelen, respect te hebben voor andere opvattingen en persoonlijk verantwoordelijkheid te 
nemen. We zetten in op optimale interactie tussen onze leerlingen, hun ouders en de medewerkers 
van de school, waardoor iedereen zich gekend en erkend weet. Deze verbinding staat aan de basis 
van leerlingsuccessen op de RSG. Dat betekent ook: optimale ondersteuning van onze leerlingen 
door vakdocenten, mentoren en ouder(s)/verzorger(s). Duidelijke interactie met het primair 
onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hoort daarbij. Doordat we 
elkaar kennen, kunnen we onderwijs bieden dat bij onze leerlingen past; onderwijs dat hen in staat 
stelt een ontwikkeling door te maken in cognitieve, sociale, creatieve en praktische vaardigheden. In 
ons ondersteuningsplan staat aangegeven voor welke leerlingen met een extra zorgbehoefte de RSG 
een passende plek kan bieden.  
 
Leren en ontwikkelen - in een sfeer van vrijheid en vertrouwen - staan dus centraal in ons onderwijs. 
We bieden onze leerlingen en medewerkers een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid. 
Wij willen en zullen ervoor zorgen dat alle RSG’ers zich steeds veilig voelen door de manier waarop 
wij met elkaar omgaan, zodat we elkaar op een productieve manier blijven aanspreken op onze 
verantwoordelijkheid. Op deze wijze helpen we elkaar goed onderwijs te ontwikkelen en als persoon 
te groeien. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen op het individu toegesneden onderwijs 
en werken aan collectiviteit. 
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2. Kernactiviteiten 
 

Onderwijsaanbod 
De RSG Magister Alvinus verzorgt onderwijs voor VMBO (incl. LWOO), Havo, Atheneum en Gymnasium, 
heeft een Internationale Schakelklas (ISK) en biedt in samenwerking met de stichting Odyssee 
(openbaar primair onderwijs) op de Tienerschool 10 – 14 onderwijs aan. Het VMBO voorziet in de 
basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg. Het 
beroepsgerichte onderdeel van de leerwegen wordt gevormd door het programma Dienstverlening en 
Producten. Dit betreft een breed aanbod van programmaonderdelen waarmee leerlingen een ruime 
basis wordt geboden om een gerichte keuze te maken voor een beroepskwalificerende opleiding in 
het MBO. Met dit programma onderscheidt de school zich van de smalle vakgerichte opleidingen.  

 
Individuele routes 
Als onderdeel van het schoolplan en ook als gevolg van de landelijke tendens naar meer differentiatie 
zien we meer individuele routes, met aangepast tempo, afwijkende pakketkeuze en met vakken van 
verschillende leerjaren en hoger niveau. De vakken van het hogere  niveau worden bij diplomering op 
de cijferlijst vermeld. Daarnaast beschikken sommige leerlingen van het vwo over een zogenaamde 
MAG-pas, waarmee ze (deels) hun eigen lesrooster kunnen samenstellen. 

 
Profileringen 
De school profileert zich met Onderwijs op Maat, de SportAccentklas, de HavoKansklas, het  
Begaafdheidsprofiel en met Cambridge Engels. In de bovenbouw worden een doorlopende leerlijn 
bèta-studievaardigheden en vakoverstijgende projecten ontwikkeld. 
Bij de digitale toepassing van lesmethoden wordt uitgegaan van een gemengd model waarbij zowel 
een device als boeken in gebruik zijn. Dit kan per vak verschillen. 

 

3. Sectorakkoord 
 
Bovenstaande ontwikkelingen sluiten aan bij de doelstellingen van het sectorakkoord voor het 
voortgezet onderwijs waarin de school meer maatwerk biedt voor de talentontwikkeling van 
individuele leerlingen. Daarbij eigentijdse voorzieningen nastreeft met een versnelling in het aanbod 
van digitaal lesmateriaal en dat er meer aandacht is voor brede vorming en de 21e-eeuwse 
vaardigheden als samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. 
Daarbij streven we naar een sterke verbinding tussen de school en de omgeving met een goede 
verantwoording naar belanghebbenden en met een docententeam dat zich eigenaar voelt van de 
ontwikkelingen en werkt in een lerende omgeving. 
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4. Organisatiestructuur 
 
De RGS Magister Alvinus kent een rector-bestuurder (bevoegd gezag). De directie bestaat uit de rector-
bestuurder en de directeur bedrijfsvoering. De rector-bestuurder geeft leiding aan de teamleiders 
onderwijs en de staf. De directeur bedrijfsvoering geeft leiding aan de teamleider leerlingenbureau, 
de senior adviseur financiën, de senior adviseur personeel, het hoofd facilitaire zaken en de ICT-
medewerkers. 
 
Het organogram van de stichting RSG Magister Alvinus ziet er als volgt uit: 
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5. Governance 
 

Code Goed Onderwijs 
De school hanteert en handelt overeenkomstig de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De 
code is opgenomen in het Handboek Governance RSG Magister Alvinus. Dit handboek is te vinden op 
onze website. 
De raad van toezicht telt vijf leden en richt zich op de kwaliteit van het onderwijs, de continuïteit van 
de school en op de interne en externe beeldvorming van de organisatie. Het bevoegd gezag wordt 
gevormd door de rector-bestuurder. In het jaarverslag leggen beiden verantwoording af. 

 
Horizontale verantwoording 
De raad van toezicht neemt deel aan de jaarlijkse thema-avond met managementteam, medezeggen- 
schapsraad, leerlingenraad en ouderraad en gaat twee keer per jaar in gesprek met de 
medezeggenschapsraad. De raad van toezicht wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse openings- en 
afsluitingsbijeenkomst en wordt in de gelegenheid gesteld een werkbezoek aan de school af te leggen 
om daarbij in gesprek te gaan met de medewerkers. 
 
De teamleiders onderwijs hebben regelmatig overleg met ouders, soms aangevuld met leerlingen, om 
de ervaringen door te spreken.  
 
De rector-bestuurder heeft ca. 5 keer per jaar overleg met de ouderraad. De ouderraad is actief om de 
stem van de ouders te laten horen. Van VMBO tot gymnasium verzamelt de ouderraad ideeën van 
ouders om in overleg met de schoolleiding thema-avonden te organiseren. De stem van de ouders is 
belangrijk. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.  
 
Een aantal keren per jaar overlegt de rector-bestuurder met de leerlingenraad.  De leerlingenraad 
adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding. 
 

6. Onderwijs 
 

Ontwikkelingen 
De invulling en uitvoering van het onderwijs op basis van het schoolplan is bepalend voor het 
onderwijskundig beleid en de meerjarenbegroting moet daarvoor de ruimte bieden. Alle initiatieven 
en planvorming van de onderwijskundige teams worden getoetst aan dit uitgangspunt. 

 
VMBO BK 
Het leren binnen VMBO Basis en Kader is sterk gericht op loopbaanontwikkeling, waarbij een leerling 
op zoek is naar antwoorden op de vragen: Wie ben ik, wat kan ik & wat wil ik? De rol van de mentor 
speelt hierbij een grote rol. Er worden start- en voortgangsgesprekken met leerling en ouder(s) 
gevoerd waarbij de leerling steeds meer regie krijgt. Het beroepsgerichte vak Dienstverlening en 
Producten vormt de basis van de verbinding VMBO/MBO en bedrijfsleven. Steeds meer wordt binnen 
de leerlijnen BB en KB gedifferentieerd waarbij de samenwerking met MBO en bedrijfsleven wordt 
aangegaan. De nieuwe wet sterk beroepsonderwijs biedt ruimte om deze samenwerking uit te 
bouwen en nieuwe leerlijnen te ontwikkelen.  
 
In het jaarplan 2021-2022 ligt de focus op: 

● hoogwaardig onderwijs op maat; 
● onderwijsresultaten & driejaarsgemiddelden zijn boven de inspectienorm; 
● er is een continue kwaliteitszorg. Bestaande kwaliteit is bestendigd, lopende processen en 

systemen zijn geoptimaliseerd; en 
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● het onderwijsaanbod sluit aan op de drie kernambities van het schoolplan:  - Bevordering van 
maatwerk (passende leerroutes) - Toekomstbestendig onderwijs - Optimale begeleiding en 
coaching.  

 
 
VMBO GT 
De doelstelling van het vmbo GT onderwijs wordt als volgt verwoord. De leerling heeft na 4 jaar 
onderwijs het volgende bereikt: 
-        hij/zij is goed in taal, rekenen en ict 
-        hij/zij kan kritisch denken, problemen kan oplossen en zelfstandig is 
-        hij/zij kan samenwerken 
-        hij/zij is creatief en durft te zijn 
-        hij/zij knoopt relaties aan met mensen en organisaties om zich heen die belangrijk zijn 
-        hij/zij heeft voldoende vertrouwen in zichzelf en de mensen om zich heen 
-        hij/zij kan goede keuzes maken 
-        hij/zij overziet en begrijpt de wereld een beetje  
-        hij/zij verovert een fijne en bij hem/haar passende plek in de wereld! 
In vmbo GT volgen de leerlingen een beroepsgericht vak naast de theoretische vakken. Bij dit 
vak maken ze kennis met zaken van allerlei soorten beroepen,  de keuze voor de vervolgopleiding 
maken ze pas in de vierde klas. Ook wordt bij het  beroepsgerichte vak gewerkt op een manier  die al 
wat lijkt op die van het MBO. Zo zijn de leerlingen beter voorbereid op het MBO en  kun ze beter de 
keuze maken voor een MBO opleiding die bij hen past.   
 
In het jaarplan 2021-2022 ligt de focus op: 

● aanscherpen teamcultuur: besliscultuur, vergadercultuur, leiderschapscultuur, het hogere 
doel is een meer zelfsturend team te worden; 

● doorontwikkeling onderwijs: toepassen 21e-eeuwse vaardigheden; 
● verbeteren passend onderwijs; 
● positionering van de afdeling binnen de school, afdelingscultuur; en 
● kwaliteit en professionaliteit. 

 

HAVO 
De onderwijskundige opzet in de onderbouw biedt ruimte aan de talenten en de vaardigheden van 
de leerlingen. Dit wordt bereikt door de leerlingen samen met de mentor/coach hun doelen vast te 
laten stellen. Wat wil de leerling leren op welk niveau, op welke manier en in welk tempo? Leerlingen 
bepalen per vak hun strategie, doel en niveau en werken met boeken, een device en een planagenda 
aan de te behalen leerdoelen. De leerling reflecteert regelmatig in een persoonlijk 
mentor/coachgesprek op wat hij heeft gedaan, hoe en waarom. Welke strategieën werken? Is de 
leerling ambitieus genoeg? Omdat de leerling bij deze vorm van gepersonaliseerd leren werkt aan 
eigen doelen, is hij actief en gemotiveerd.  
 
In de bovenbouw van de HAVO wordt in toenemende mate voor de leerlingen maatwerk toegepast. 
Kernpunten zijn zelfstandigheid, motivatie en begeleiding. Het doel is optimaal ruimte te bieden aan 
talenten en vaardigheden van leerlingen. Nu al bestaat de mogelijkheid voor leerlingen die een hoger 
niveau aan kunnen om vakken op VWO-niveau te volgen en hierin examen te doen. Daarnaast 
betreft het vooral vernieuwende vakgerichte ontwikkelingen. Er wordt gewerkt met een studiekaart. 
Per lesperiode kan een leerling in overleg met de mentor vijf lesuren opnemen om andere studie-
activiteiten te doen. Welke uren dat zijn, mag hij/zij zelf bepalen. Op deze wijze krijgt de leerling 
meer zeggenschap over zijn of haar lesrooster. 
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In het jaarplan 2021-2022 ligt de focus op: 
● meer synergie in de Havo-afdeling; 
● kwaliteit van het onderwijs  

o evenwichtige spreiding van toetsen in de onderbouw en onderzoeken toetsdruk in 
de onderbouw;  

o meer eigenaarschap bij de leerling;  
o het slagingspercentage ligt op of boven het landelijk gemiddelde; en  

● professionalisering van de medewerkers, waarbij het accent ligt op ontwikkelgesprekken en 
coaching. 

 
VWO 
Binnen het VWO wordt uitgegaan van activerend onderwijs met uitdaging en variatie en met het 
accent op de ‘w’ van wetenschappelijk onderwijs. Er wordt een consistente leerlijn ontwikkeld waarbij 
wordt ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen en waar ruimte bestaat voor talentontwikkeling 
en prestaties op niveau. 
Voor het VWO laten de ontwikkelingen zich verder niet samenvatten in een specifiek concept. Duidelijk 
is dat het wetenschappelijke karakter van de opleiding de nadruk krijgt en dat wordt geprobeerd in te 
spelen op de individuele kwaliteiten van de leerlingen door individuele routes aan te bieden.  
 
Het begaafdheidsprofiel van de school komt tot uiting in de plus-uren van de brugklas, de Magister 
menukaart met keuze-onderdelen voor de leerlingen en door in te spelen op de verschillen tussen 
leerlingen in leerstijl en leertempo.  
 
Het onderwijs wordt vakoverstijgend ingericht met een bèta-onderzoeksleerlijn en een gamma-
vaardigheden-leerlijn van klas 1 t/m 6 en digitalisering.  
 
In het jaarplan 2021-2022 ligt de focus op: 

● de lessen/lessenseries worden gegeven op basis van de VWO-kenmerken; 
● de VWO lessen worden verzorgd door prima docenten; 
● het VWO biedt goede begeleiding; 
● het VWO behaalt goede resultaten; 
● slagingspercentage is  op of boven het landelijk gemiddelde; en  
● doorstroomresultaat ligt boven landelijk gemiddelde. 

 
Lessentabel 
De lessentabel kent voor het schooljaar 2022-2023 een aanpassing bij de afdeling VMBO BK. Het vak 
Fries in de 1e klassen van 1 lesuur per week gedurende het gehele schooljaar wordt gewijzigd in 1 
lesuur per week in het eerste halfjaar en 1 lesuur per week Theater in het tweede halfjaar. 

 
A-klas 
De A-klas is voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De klas vormt een waardevolle 
aanvulling op het onderwijsaanbod binnen het kader van het passend onderwijs. De A-klas is opgezet 
in nauw overleg met het samenwerkingsverband Fultura en wordt deels van daaruit bekostigd. 
Momenteel maken ruim 20 leerlingen gebruik van deze onderwijsvorm. Verwacht wordt dat dit aantal 
nog zal toenemen.  
 
In het najaar van 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Met de groei van de A-klas is een meer 
beleidsmatige benadering nodig, inclusief jaarplan, toekomst-projectie leerlingen en benodigde 
ruimtes, formatie en faciliteiten. Gelet op de bekostiging vanuit het SWV dient in het beleids-/jaarplan 
rekening gehouden te worden met de budgettaire kaders. De afstemming met het MT verdient extra 
aandacht. De teamleider VWO-onderbouw blijft verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, 
bedrijfsvoering (HR/formatie/financiën/faciliteiten) en afstemming met het MT.  
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Internationale Schakelklas 
De Internationale Schakelklas (ISK) voorziet in het onderwijs aan anderstaligen en heeft gedurende de 
vijf  jaar van haar bestaan een belangrijke plaats ingenomen in het onderwijsaanbod in de gemeente 
en in de regio. De instroom is sterk aan fluctuatie onderhevig en kan per dag verschillen. Van gunstige 
invloed is de min of meer permanente status van het AZC in Sneek. In het najaar van 2021 is een  
tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Heeg geopend. Daardoor  is het aantal leerlingen 
toegenomen  van 90 tot ca 125. Vooralsnog is deze tijdelijke noodopvang geopend tot 1 mei 2022. 
Over de begrotingsperiode wordt gerekend met een aantal van 90 leerlingen. Voor de ISK is een 
afzonderlijke begroting opgesteld. 
 
In het jaarplan 2021-2022 ligt de focus op: 

● verbetering kwaliteit van onderwijs. Presteren op niveau: de leerling stroomt zo hoog en snel 
mogelijk door naar het vervolgonderwijs of een werkplek; 

● professionalisering/HR; 
● gezonde bedrijfsvoering; en 
● strategische positie ISK. Monitoren/acteren op ontwikkelingen in de wereld en regio. 

 
Ondersteuningsklas 
Voor de instroom van de ISK-leerlingen in het regulier onderwijs is een ondersteuningsklas ingericht. 
De leerlingen worden geplaatst in een reguliere klas en kunnen in overleg met de docent in de 
ondersteuningsklas extra hulp krijgen voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde).  De 
ondersteuningsklas is iedere ochtend van 9.00 tot 13.00 geopend. Aanvullende bekostiging vindt plaats 
vanuit Fultura. Momenteel maken ca. 25 leerlingen gebruik van deze faciliteit. 
 
Tienerschool 
Sinds schooljaar 2018-2019 is in samenwerking met Odyssee (het openbaar basisonderwijs in Sneek) 
een Tienerschool opgezet. De Tienerschool biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijdsgroepen van 
groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In een heterogene 
setting en met sterk individueel gericht onderwijs kunnen de leerlingen zich naar eigen niveau en 
ambitie ontwikkelen om aansluitend door te stromen naar het derde leerjaar van het voortgezet 
onderwijs. Hiermee wordt de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs 
verbeterd. In schooljaar 2020-2021 zijn 8 leerlingen van de eerste lichting ingestroomd in klas 3 van 
het reguliere onderwijs op de RSG. In schooljaar 2021-2021 is de tweede lichting van 9 leerlingen 
ingestroomd. We volgen deze leerlingen om te monitoren hoe de aansluiting in de praktijk uitpakt en 
welke verbeteringen nodig zijn. In het voorjaar van 2022 zullen de eerste gegevens beschikbaar komen. 
In schooljaar 2021-2022 wordt een aantal extra impulsen gegeven op het terrein van de personele 
bezetting van de kernvakken,  het aanstellen van een  dagcoach, kwaliteitsmeting, tevredenheids-
onderzoeken en de herijking van het concept,  
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben tijdens de coronacrisis gemiddeld 
27 schoolweken vertraging opgelopen in Nederlandse leesvaardigheid. De vertraging is het minst in 
het VWO en het grootst in het VMBO. Ook het rekenonderwijs liep vertragingen van vele weken op. 
Dat blijkt uit een voortgangsreportage over achterstanden na corona van het ministerie van 
Onderwijs.  
 
Het kabinet heeft op 22 februari 2021 8,5 miljard toegezegd aan het onderwijs waarvan 5,8 miljard 
bestemd voor de scholen voor funderend onderwijs (PO en VO) om kansrijk onderwijs na corona 
richting de toekomst te kunnen blijven bieden. De RSG Magister Alvinus ontvangt in 2021 en 2022 
respectievelijk 1,3 en 1,7 miljoen euro om de opgelopen achterstanden weg te werken. 
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De leerlingen hebben op een drietal domeincategorieën achterstanden opgelopen: 
 

● Cognitief (kennis);  
● Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden; en  
● Praktijkvorming en vaardigheden. 

  
In de periode april-september van het kalenderjaar 2021 zijn er verschillende activiteiten uitgezet 
door de schoolleiding om inzicht te krijgen in de opgelopen achterstanden. Deze vormen de basis  
voor de schoolscan. De opgehaalde informatie heeft ertoe geleid dat invulling gegeven is aan de drie 
domeincategorieën en zijn er voorstellen op basis van aangereikte interventies ontwikkeld. De 
interventies zijn getoetst aan de menukaart NPO en verwerkt tot een schoolprogramma. 
 
Het schoolprogramma zoals het er nu ligt is een plan van aanpak voor het schooljaar 2021-2022 op 
basis waarvan maatregelen uitgevoerd worden. Voor het schooljaar 2022-2023 zetten we in het 
voorjaar 2022 een volgende stap. We willen in de komende twee jaar leer- en ontwikkelvertragingen 
oftewel kansrijk leren duurzaam vormgeven. Daarbij uitgaan van duurzame kwaliteitsverbetering en 
innovatie vraagt om het steeds weer stellen van de Waarom vraag: ‘Waarom willen we dit bereiken, 
wat is het gewenste effect en hoe past dit in onze lange termijnvisie”? Deze “Waarom vraag“ komt 
dit jaar regelmatig terug om vanuit opgedane ervaringen juist ook een gedragen lange termijn 
aanpak te garanderen.  
 
De medezeggenschapsraad heeft, met een aantal kanttekeningen, eind oktober 2021 ingestemd met 
het schoolprogramma. De MR ziet graag meer concreetheid terugkomen in een plan waarin 
duidelijke doelen gesteld worden op basis waarvan voortgang inzichtelijk te maken is en het ook 
mogelijk is om te evalueren. Begin 2022 is een bijgesteld plan gereed en wordt dan voorgelegd aan 
de MR. 
 
Samenwerkingsverband VO/VSO Fultura 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs ‘Fultura’. De 
samenwerkende scholen voorzien daarbinnen in individuele trajecten voor leerlingen die meer extra 
zorg nodig hebben dan binnen de eigen school kan worden geboden. Het uitgangspunt is dat alle 
leerlingen recht hebben op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband streeft ernaar 
zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden in een reguliere setting onder het motto ‘gewoon waar 
het kan, speciaal waar het moet’.  
 
Maatschappelijke Stage 
De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. 
Dit doen ze door stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportvereniging, kinderboerderij of 
voedselbank. Jongeren maken zo kennis met vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Vanwege de 
corona-perikelen zijn deze activiteiten tijdelijk opgeschort. 
De exploitatiekosten voor de uitvoering van de maatschappelijke stage komen via de resultaat- 
bestemming ten laste van de bestemmingsreserve projectsubsidies. Bij VMBO GT worden de uren voor 
de maatschappelijke stage deels ingezet voor loopbaanoriëntatie. 

 
VMBO On Stage 
In het kader van loopbaanoriëntatie nemen de VMBO en ISK-leerlingen in het derde leerjaar deel aan 
het programma VMBO On Stage waarbij tijdens een beroepenfeest gesprekken plaatsvinden met 
beroepsbeoefenaars. Aansluitend worden op de Doedag bedrijven bezocht en kunnen leerlingen zich 
een beeld vormen van de dagelijkse praktijk. Hiervoor is een aparte begrotingspost ingericht. Vanwege 
de corona-perikelen heeft het beroepenfeest VMBO On Stage (matching leerlingen met bedrijven) in 
november 2021 online plaatsgevonden. De doedagen op 23 en 25 november zijn wel fysiek uitgevoerd.  
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Investeringen 
Voor de projectmatige onderwijsvernieuwingen wordt per jaar over de begrotingsperiode een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 100.000,-. Gedurende de NPO periode wordt dit bedrag gehalveerd 
(€ 50.000,-). Teamleiders kunnen hiervoor plannen indienen. Op basis van een door de directie 
goedgekeurd plan kunnen teaminitiatieven worden gefaciliteerd en plannen ten uitvoer worden 
gebracht. 
 
 

7. Toelatingsbeleid 
De RSG Magister Alvinus is een openbare school en is toegankelijk voor iedereen. Bij toelating 
conformeert de school zich aan landelijk vastgesteld beleid. Bij aanmelding voor het eerste leerjaar 
neemt de school het advies van de basisschool over en plaatst de leerling overeenkomstig. Voor 
leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt de expertise van het zorgteam of van het 
samenwerkingsverband ingezet.  
Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat we voor 
iedere aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van zorg, of, als de begeleidings-
behoefte van een kind onze mogelijkheden te boven gaat, het zoeken naar een passende 
onderwijsplek. 
 
 

8. Kwaliteitszorg 
 
Doelgericht, cyclisch (PDCA), systematisch en integraal zijn kwalificaties voor de kwaliteitszorg op de 
RSG Magister Alvinus. Kwaliteitszorg op onze school is ingebed in de organisatie en de basis voor ons 
werk. Bovendien is onze kwaliteitszorg proactief en gericht op: 
• onderwijskundig beleid; 
• personeelsbeleid; 
• financieel beleid.  
 
Kwaliteitszorg met betrekking tot de onderwijskundige ambities betekent dat we: 
• tevredenheidsonderzoeken houden onder personeel, leerlingen en ouders; 
• zelfevaluaties uitvoeren en nabespreken; 
• lesvisitaties uitvoeren en nabespreken; 
• lesevaluaties door leerlingen laten uitvoeren en nabespreken.  
 
Wij gaan intensief in gesprek met leerlingen, ouders en docenten over de vorm en inhoud van het 
geboden onderwijs en op grond van de uitkomsten zijn we in staat bij te sturen op onderdelen van 
het gevoerde beleid. We leggen verantwoording af over de kwaliteit aan alle interne en externe 
belanghebbenden. Dat betekent ook dat de decentrale indicatoren in “Scholen op de kaart” actueel 
en volledig gevuld zijn. Zelfevaluaties en externe beoordelingen, maar ook enquêtes onder leerlingen 
en ouders geven inzicht in de effecten en resultaten van het beleid. Van belang is dat de beoordeling 
plaatsvindt op vooraf gestelde normen en criteria om zo de voortgang te kunnen beoordelen. De 
controller bewaakt de termijnen van uitvoering. 
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9. Personeel 
 
CAO Voortgezet onderwijs 
In november 2021 is de CAO VO 2021 vastgesteld. Wijzigingen met mogelijke gevolgen voor de 
begroting geven we hieronder weer.  
 
In september 2021 zijn sociale partners in het voortgezet onderwijs het zogenaamde ‘Flankerend 
traject’ gestart. Thema’s in dit traject zijn moderne arbeidsverhoudingen, werkdruk en taakbeleid. Aan 
het einde van dit jaar worden hiervan de eerste resultaten verwacht. Extra middelen voor 
werkdrukvermindering hebben hierin prioriteit. Vermindering van de werkdruk is essentieel om de 
kwaliteit van het onderwijs te borgen. In het licht van bovenstaande ontwikkelingen hebben sociale 
partners ervoor gekozen om voor 2021 alleen loonafspraken te maken. Hierbij wordt de ruimte die 
beschikbaar is voor arbeidsvoorwaarden ingezet voor het verbeteren van de lonen.  
 
De looptijd van de cao strekt zich uit van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dit betekent 
dat voor het begrotingsjaar 2022 nog geen uitspraken zijn te doen over de gevolgen van de cao die in 
2022 zal gelden. De cao van 2021 kent de volgende wijzigingen ten opzichte van de voorgaande cao: 

● De salarissen en salarisschalen zijn per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%; 
● De eindejaarsuitkering is structureel verhoogd van 8% naar 8,33% en bereikt daarmee een 

volledige 13e maand; 
● In november 2021 is een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800. Deze uitkering is 

pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de 
betrekkingsomvang.  

 
In de vorige en huidige cao is in artikel 8.2 een bepaling opgenomen die inmiddels binnen de RSG 
uitgewerkt en ingevoerd is. Samengevat geeft het artikel aan dat indien de maximale lestaak op een 
instelling op jaarbasis 750 klokuren of hoger is, deze met 30 klokuren wordt verminderd. Door 
verhoging met de opslagfactor komt daarmee ongeveer 50 klokuren vrij voor ontwikkeltijd en tijd voor 
verbreding en verdieping van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de lestaak. Over de invulling 
van de vrijkomende uren vindt tussen het onderwijzend personeel overleg plaats. Na het overleg onder 
het onderwijzend personeel maken de docent en de leidinggevende in overleg afspraken over de inzet 
van de vrijkomende uren voor het aankomende schooljaar. Over de inzet van de vrijkomende uren legt 
de docent jaarlijks verantwoording af als onderdeel van de professionele gesprekkencyclus. Het door 
de PMR en de docenten via stemming goedgekeurde voorstel luidt als volgt: 

1. Om een onderwijsontwikkeldag te plannen op de eerste dinsdag van elk nieuw schooljaar. 
2. Om twee van de reguliere studiedagen om te zetten in onderwijsontwikkeldagen.  
3. Om elke docent één vrij en individueel in te zetten onderwijsontwikkeldag te geven.  
4. Om de overige twee onderwijsontwikkeldagen niet in te vullen.  
5. Om aan het personeel door middel van een stemming te vragen om met het bovenstaande 

akkoord te gaan, en er tevens mee akkoord te gaan dat de twee (nog) niet ingevulde dagen 
niet uitbetaald of anderszins gecompenseerd hoeven te worden.  

 
Corona en subsidies 
Het corona-virus laat ook binnen de RSG zijn sporen na. Om de opgelopen achterstanden voor de 
leerlingen te verminderen zijn forse subsidies ter beschikking gesteld. De RSG Magister Alvinus 
ontvangt in 2021 en 2022 respectievelijk 1,3 en 1,7 miljoen euro om de opgelopen achterstanden 
weg te werken. Toegerekend naar schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zijn de bedragen 
respectievelijk  zo’n 1,4 en 1,0 miljoen euro voor het reguliere onderwijs. Voor de ISK krijgt de RSG 
beide schooljaren ruim 300.000 euro.  
 
In november 2019 zijn incidentele gelden beschikbaar gekomen voor werkdrukvermindering van 
docenten (de zogeheten convenants- of Slob-gelden). Voor de RSG Magister Alvinus betreft het  
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€ 300.000. Met de Medezeggenschapsraad is afgesproken deze gelden te reserveren voor een ‘zachte 
landing’ op de gevolgen van de demografische krimp. 
 
In 2021 is een start gemaakt met de verdeling en inzet van de subsidies gedurende de komende jaren. 
Daartoe is een regiegroep benoemd die toezicht houdt op de verdeling van de subsidies. Uit de 
managementinformatie blijkt dat het merendeel van de subsidies wordt besteed aan de inzet van extra 
personele formatie. 
 
Formatie 
De leerlingenprognose en het feitelijke leerlingenaantal per schooljaar zijn bepalend voor de omvang 
van de uit te geven formatie. In de toe te kennen formatie wordt uitvoering gegeven aan de 
splitsingsnorm voor de groepsgroottes en het taakbeleid. De meerjarenbegroting bepaalt de financiële 
ruimte. Daarbij is aan te tekenen dat de beschikbaarheid van ruime subsidies de mogelijkheid creëert 
om de splitsingsnorm van een aantal klassen te verlagen. Deze verlaging van de splitsingsnorm is in 
2021 verschillende malen toegepast en zal ook in 2022 nog aan de orde zijn.  
 
Hoewel zich tegen de prognoses in een stijging van het aantal leerlingen in 2021 heeft voorgedaan in 
plaats van een leerlingendaling, wijzen de prognoses voor 2022 tot en met 2025 op een daling van het 
aantal leerlingen. In 2021 telt de RSG 1976 leerlingen, terwijl de prognose voor 2022 ca. 1950 
leerlingen bedraagt. In 2025 luidt de prognose 1806 leerlingen. Door de leerlingendaling loopt de in de 
begrotingsperiode in te zetten formatie terug. De terugloop moet worden opgevangen door geen of 
een geringere herbezetting toe te passen bij natuurlijk verloop en door vermindering van het aantal 
tijdelijke dienstverbanden. Deze verminderingen en het natuurlijk verloop op basis van de AOW-
leeftijd vormen onderdeel van de begroting. Bezien we de geprognosticeerde daling over een aantal 
jaren dan is er in het schooljaar 2021-2022 een totale formatie van 190 fte met een prognose van de 
formatie van 155 fte in 2025-2026. Het geprognosticeerde aantal fte van het onderwijzend personeel 
bedraagt 108 fte in 2021-2022 en 87 fte in 2025-2026. In de verloopcijfers is niet alleen de absolute 
reductie van het aantal personeelsleden verwerkt, maar ook de effecten van de regeling duurzame 
inzetbaarheid. 
 
In de directie is het besluit genomen om een daling in het bedrag dat aan het onderwijzend personeel 
wordt besteed te laten volgen door een verhoudingsgewijs even grote daling in het bedrag dat voor 
rekening komt van het ondersteunend personeel. Dit onder het voorbehoud van de noodzaak van een 
kritische omvang bij een aantal ondersteunende functies. Bij het ondersteunend personeel zal daarom 
geen automatische herbezetting plaatsvinden bij natuurlijk verloop. Om de ontwikkeling beleidsmatig 
te verankeren zal het ‘OOPerspectief’ in 2022 bijgewerkt worden.  

 
Duurzame inzetbaarheid 
Onder de noemer regeling Duurzame inzetbaarheid is door de school voor 2018-2019 een regeling 
gepresenteerd, die het voor medewerkers vanaf 61 jaar mogelijk maakt minder te gaan werken waarbij 
een volledige pensioenopbouw blijft gehandhaafd. Zes medewerkers maken hier momenteel gebruik 
van. Zij werken 50% tegen 70% salaris en 100% pensioenopbouw. Door een geringere werkbelasting 
beoogt de regeling tegemoet te komen aan de oudere medewerker. De regeling wordt opnieuw 
opengesteld voor het schooljaar 2021-2022. Het doel is de regeling verlichtend te laten werken bij het 
terugdringen van ziekteverzuim en bij het reduceren van de formatie als gevolg van de 
leerlingendaling. Over de begrotingsperiode is hiervoor een post opgenomen van € 450.000,-  waarvan 
in 2022 € 150.000 wordt ingezet.  Van de regeling kan maximaal 5 jaar gebruik gemaakt worden, daarna 
gaat de medewerker met keuzepensioen. Vanaf het vierde jaar van de regeling is de verhouding 50%-
50%-50%. 
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Functiemix 
De functiemix is uitgevoerd overeenkomstig de CAO VO. Op basis van de meerjarenbegroting wordt 
het doorstroomvolume jaarlijks in het formatieplan vastgesteld. Bezien we de geprognosticeerde 
ontwikkeling van het OP, dan is er tot 2026 een vrij sterke daling van het aantal LD’ers te zien terwijl 
het aantal LC’ers licht daalt. Echter ook het aantal LB’ers daalt snel. Dit laatste komt door de 
demografische krimp in relatie tot het vertrek van de medewerkers die in de flexibele schil zitten. Als 
we het de huidige en de geprognosticeerde functiemix vergelijken met het landelijk gemiddelde 
percentage (zie tweede kolom in de tabel met de percentages) dan blijkt dat de RSG relatief veel 
docenten in LD en LC heeft en relatief minder LB-docenten. De snelle daling van het aantal LB’ers en 
het gegeven dat het pensioen van de meeste LC- en LD-docenten nog niet is aangebroken, maakt dat 
vanuit financieel perspectief niet aan te raden is ruimte te creëren voor groei van LB naar LC of LC naar 
LD. Dit zou echter een slechte boodschap zijn voor collega’s in bijvoorbeeld LB die zich verder willen 
ontwikkelen. Tegen deze achtergrond hebben wij voor 2022 de bevorderingsruimte op 3 fte gesteld. 
Deze ruimte willen wij vooral beschikbaar stellen voor bevordering van functiecategorie LB naar LC.  
 

Functiemix RSG in absolute aantallen 

Functiemix  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Docent LD  30,0 30,6 30,4 29,6 27,9 25,6 

Docent LC  22,8 21,5 23,9 23,4 22,1 21,6 

Docent LB  54,3 61,5 53,6 50,3 40,6 40,6 

Totaal  107,1 113,6 107,9 103,3 90,6 87,8 

 

Functiemix RSG in percentages 

Functiemix Landelijk 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Docent LD 23,5% 28,0% 26,9% 28,2% 28,7% 30,8% 29,2% 

Docent LC 26,0% 21,3% 18,9% 22,2% 22,7% 24,4% 24,6% 

Docent LB 50,5% 50,7% 54,1% 49,7% 48,7% 44,8% 46,2% 

Totaal 100%% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
Professionalisering 
Werken bij de RSG Magister Alvinus betekent dat medewerkers zich continu scholen en zich bewust 
zijn van hun professionele ontwikkeling. In het jaarplan voor het schooljaar 2021-2022 is 
professionalisering benoemd als een van de speerpunten. De wijze waarop we in de ontwikkeling van 
onze personeelsleden investeren, sluit aan bij de thema’s die we centraal stellen voor de komende vier 
jaar. Hierbij richten we ons op zittende personeelsleden en we richten onze werving en selectie op 
mensen die de ambities van de RSG herkennen en zich daarvoor willen inzetten. Voor nascholing is in 
2022 98.000 euro begroot. Bezien we de uitputting in 2021, dan constateren dat 50.000 euro aan 
professionalisering is besteed. In 2020 was de uitputting 60.000 euro. De ontwikkelingen rondom 
corona zullen hierin een rol hebben gespeeld. Voor het begrotingsjaar 2022 beogen we de 
professionalisering van de medewerkers weer goed op de kaart te zetten. 
 
Strategische personeelsplanning (SPP) 
Er zijn verschillende ontwikkelingen in het aanbod van leerlingen, het personeelsbestand en de 
arbeidsmarkt die vragen om verder vooruit te kijken dan het begrotingsjaar. Het gaat om de 
gevolgen van de demografische krimp op het leerlingenaanbod en de daarmee samenhangende 
reductie van de flexibele schil aan personeel, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 
een behoorlijk aantal medewerkers tussen - zeg - 60 en 67 jaar en de arbeidsmarkt waarop zich de 
schaarste aan docenten steeds sterker laat gelden. Om deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan 
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te kunnen schetsen vindt er eind 2021 en begin 2022 een nieuwe analyse plaats in het kader van de 
zogeheten strategische personeelsplanning.  
 
 

10. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 
 
De school maakt deel uit van de Coöperatie Pompeblêd U.A., een samenwerkingsverband van vijf 
schoolbesturen voor openbaar voortgezet onderwijs in Friesland, waarmee o.a. een gezamenlijk 
mobiliteitscentrum en inkoopplatform worden gevoerd.  

 
Op lokaal niveau wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs samengewerkt binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Stichting 
Fultura). De gelden van het Passend Onderwijs worden ingezet t.b.v. van leerlingen die extra zorg nodig 
hebben. De school participeert verder nog in het samenwerkingsverband VO/BVE Friese Poort ter 
bevordering van doorstroom naar het MBO, in het MBO-traject ‘Opleiden met Zorg’ en in het VO/HO-
platform Fryslân. 
 
De school participeert in de ‘Fryske Opliedingsskoalle’ (FROSK), de Friese opleidingsschool voor 
startende docenten, samen met Simon Vestdijk Harlingen, Singelland en Liudger Drachten, Bogerman 
Sneek en de RUG en de NHL. Aanvullend hierop is in 2018 door alle VO-scholen in Friesland een 
intentieverklaring getekend om uiterlijk in 2024 door te groeien naar één Friese Opleidingsschool voor 
het gehele voortgezet onderwijs. Begin 2020 heeft een visitatie plaatsgevonden en in mei 2020 heeft 
de NVAO een positief advies gegeven aan de minister van OCW om FROSK de accreditatie te verlenen 
als opleidingsschool. 
 
Sinds 2018 biedt RSG Magister Alvinus in samenwerking met de stichting Odyssee (primair openbaar 
onderwijs) 10-14 onderwijs aan. Deze Tienerschool is gericht op de leerjaren 7 en 8 van het primair 
onderwijs de leerjaren 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Doel is de overgang van primair naar 
voorgezet onderwijs te bevorderen en het keuzemoment uit te stellen. 
 
De rector-bestuurder maakt verder deel uit van het bestuur van Technolab Súdwest Fryslân. Techno-
lab stelt zich ten doel een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het 
gebied van technische- en technologische beroepen. Het Technolab wil meer jongeren interesseren 
voor een beroep in de technologie, en wel zodanig dat de beroepskeuze aansluit bij de behoefte op de 
regionale arbeidsmarkt in Súdwest Fryslân. 
Vanaf januari 2019 wordt er een aantal modules uitgevoerd op de VO-scholen in de regio. Op onze 
school is gestart met de modules CSI (Crime Scene Investigation) en duurzaamheid.  
 
 

11. Huisvesting 
 
De Coronacrisis heeft niet alleen forse gevolgen voor het onderwijs, maar ook voor de huisvesting. In 
de loop van 2020 is een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de ventilatie binnen de school. 
Daaruit blijkt dat de mechanische ventilatie in de klaslokalen in de nieuwbouw toereikend is, maar in 
de oudbouw blijkt er slechts sprake te zijn van natuurlijke ventilatie via een luchtkanaal. In het najaar 
van 2020 is er daarom een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de ventilatie in de oudbouw. 
De conclusie van dit onderzoek luidt dat er, afhankelijk van de wensen, tussen 1,1 en 1,4 miljoen euro 
besteed moet worden aan het upgraden van de ventilatie. Aangevuld met andere maatregelen op het 
terrein van klimaatverbetering, zoals isolatie, zou een budget van 2,3 miljoen euro nodig zijn om de 
duurzaamheid van de RSG-huisvesting op het gewenste niveau te krijgen. 
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Deze investeringen zijn echter in de loop van het jaar 2021 geblokkeerd vanwege de stelling van de 
gemeente Súdwest Fryslân dat dergelijke investeringen worden gezien als algehele renovatie van het 
bestaande gebouw. Daarmee zouden de plannen voor vervangende nieuwbouw niet meer aan de orde 
zijn. De RSG en het CVO willen deze plannen echter handhaven. Dit betekent dat er alternatieven 
gevonden moeten worden om de ventilatie op orde te brengen. Momenteel wordt een plan 
ontwikkeld om circa een derde deel van de oorspronkelijke investeringen (450.000 euro) te besteden 
aan het verbeteren van de ventilatie in het deel van de oudbouw waar de problemen het meest nijpend 
zijn. De aanpassingen in andere delen van het gebouw zullen ook aangepakt moeten worden, maar dit 
kan met kleinschaliger maatregelen worden uitgevoerd. Tegen deze achtergrond zal de uitvoering van 
het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) getemporiseerd worden, totdat duidelijkheid van 
de gemeente is verkregen over toestemming voor vervangende nieuwbouw.  
 
In de school is een zogeheten Green Team actief dat plannen ontwikkelt voor een duurzame 
buitenruimte van het RSG-gebouw. Er is ca. 21.000 euro beschikbaar gesteld om de plannen daarvoor 
vorm te geven. 
 
 

12. Investeringen 
 
Klimaat 
Zoals in hoofdstuk 11 al aangegeven zou er, afhankelijk van de wensen, tussen 1,1 en 1,4 miljoen euro 
besteed moeten worden aan het upgraden van de ventilatie. Aangevuld met andere maatregelen op 
het terrein van de verbetering van de duurzaamheid, zoals isolatie, zou een budget van 2,3 miljoen 
euro nodig zijn om de duurzaamheid van de RSG-huisvesting op het gewenste niveau te krijgen. Deze 
investeringen zijn in het kader van de plannen voor vervangende nieuwbouw voorlopig op de plank 
gelegd. Als alternatief wordt een plan ontwikkeld om circa een derde deel van de oorspronkelijke 
investeringen (EUR 450.000) te besteden aan het verbeteren van de ventilatie in het deel van de 
oudbouw waar de problemen het meest nijpend zijn. 
 
ICT-, netwerkvoorzieningen en audiovisuele middelen 
In het kader van het aanbieden van afstandsonderwijs zijn in 2020  investeringen gedaan in camera’s, 
statieven en schrijfpads. Voor het begrotingsjaar 2022 is een investering van 300.000 euro in 
audiovisuele middelen begroot. Het is de bedoeling dat alle afgeschreven schrijfborden en beamers 
worden vervangen door ProWise borden, zodat de docenten hun lessen kunnen ondersteunen met 
de modernste middelen. 
 
Meubilair 
Voor 2022 en 2023 zijn investeringen ten bedrage van 35.000 euro respectievelijk 75.000 euro 
gepland met het oog op modernisering van het meubilair voor leerlingen.  
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13. Meerjarenbegroting 2021-2024 
 

13.1 Baten 

 
*) bedragen in de tabellen kunnen afrondingsverschillen vertonen 

 
De afnemende reguliere baten worden veroorzaakt door een teruglopend leerlingenaantal en door de 
reeds in de voorgaande begroting aangekondigde vereenvoudiging van het bekostigingsmodel. Deze 
wijziging betekent vanaf 2022 een vermindering van de bekostiging met 0,65% die voor alle scholen 
geldt.  Dit komt neer op een bedrag van € 100.000,-. Daarnaast zijn de gevolgen voor specifiek de RSG 
nog een vermindering van 0,7%. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 105.000,-. Deze laatste 
korting wordt vanaf 2022 stapsgewijs (20% per jaar) in de bekostiging doorgevoerd.  
De Prestatiebox is vanaf 2021 voor 2/3 opgenomen in de reguliere bekostiging. Voor 1/3 is deze 
subsidie omgevormd naar  de subsidie Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim.  

 
Bij de vereenvoudiging van de bekostiging worden de personele, materiële en lesmateriaal bekostiging 
samengevoegd. Voor 2022 gelden de volgende bedragen: 
Vast bedrag hoofdvestiging    227.160  
Bedrag per leerling algemeen         7.766  
Bedrag per leerling bovenbouw vbo (basis en kader)      9.137  
Aanvullende bekostiging breed aanbod    227.160  
Aanvullende bekostiging gemengde leerweg per leerl.              310  
Vergoeding lwoo personeelskosten per leerling        4.814  
Vergoeding lwoo exploitatiekosten per leerling           190 
 
 

  
Onder de overige overheidsbijdragen vallen  bij het regulier onderwijs de subsidies voor de WOZ-
belasting, de subsidie voor zonnepanelen, subsidie gemeente voor huur sportaccommodaties en de 
subsidie voor het vak Fries van de provincie Friesland. Voor de ISK betreft dit de subsidies voor de WOZ 
en van het COA voor het schoolgeld van de leerlingen die wonen op het AZC.   
 
 

 
Onder de overige baten vallen de ouderbijdrage schoolfonds, opbrengsten verhuur, detachering 
personeel en deelnemersbijdragen. De deelnemersbijdragen betreffen vooral deelname aan 
meerdaagse excursies en de sportaccentklas.  
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Vanaf cursusjaar 2020/2021 is in de brugklas overgestapt van de iPad naar het gebruik van een laptop. 
De school draagt bij vanuit de reserve boekenfonds door € 50,- per leerling bij te dragen aan de 
verzekering van de laptop.  
 
De algemene ouderbijdrage is een bedrag van € 65,00 per leerling voor verstrekkingen die niet vallen 
binnen de bekostigingsnorm van OC&W. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt door ongeveer 90% van 
de ouders/verzorgers voldaan. 
 

13.2 Lasten 
 

 
 
Naast de salariskosten (2022 € 14.900.000) vallen onder de personeelslasten o.a.: 
dotaties aan de voorzieningen voor jubilea, wachtgeld, LPB-verlof en duurzame inzetbaarheid. Inleen 
extern personeel, nascholing, doorbelasting uitkering WW collectief. 

 
Preventie van ziekteverzuim heeft continue de aandacht van de organisatie en van de leidinggevenden. 
De afdeling personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts dienen ter 
ondersteuning. Het sociaal-medisch teamoverleg is van waarde om tot nadere afstemming te komen 
en casussen te bespreken. Helaas doen zich ook medische situaties voor die niet beïnvloedbaar zijn.  
Over het derde kwartaal van 2021 bedraagt het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage 3,5%. De 
meldingsfrequentie is 0,8. Dit is het uitgangspunt voor de begroting. Landelijk was het 
verzuimpercentage in 2020 5,6%. Het landelijk ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend 
personeel is in 2020 is 5,4% en van het onderwijsondersteunend personeel 6,2%. 
 
 

  
De afschrijvingslasten zijn van toepassing op gebouw, installaties en inventaris.   
 
De planning is om in 2022 een omvangrijke investering te doen in de ventilatie (€ 300.000,- exclusief 
btw) en de audiovisuele middelen (€ 300.000,-), waardoor de afschrijvingskosten stijgen.  De 
investeringen in de ISK zijn als kosten geboekt waardoor de afschrijvingslasten nihil zijn. 
 

  
De jaarlijkse dotatie van € 300.000,- aan de onderhoudsvoorziening vormt een hoge post binnen de 
huisvestingslasten. De dotatie is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.  
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De exploitatie van de locaties Malta en ISK vormt onderdeel van de huisvestingslasten. Vanaf 
1 augustus 2020 is de Tienerschool ondergebracht in Malta en wordt een deel van Malta in 
medegebruik gegeven. 
Verder zijn hierin o.a. ondergebracht de schoonmaakkosten, de energielasten en de huur van 
sportlocaties. De huisvestingslasten stijgen tijdelijk in 2022 en 2023. Dit komt vooral door de huur van 
de noodlokalen. Daarnaast zijn de kosten voor gas gestegen door hogere energiebelasting.  
 

 

 
De overige lasten omvatten o.a. de uitgaven voor administratie, beheer en bestuur, kleine 
aanschaf/onderhoud inventaris, onderwijsteams, leer- en hulpmiddelen vaksecties, externe 
ondersteuning, sportaccent, deelnemerslasten excursies, leermiddelen (€ 620.000,-) en ICT (licenties) 
 (€ 264.000,-). 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 is de RSG bij de leermiddelen (boeken en licenties) overgestapt van een 
intern naar een extern boekenfonds bij Van Dijk Educatie. Dit betekent dat de leerlingen de boeken 
rechtstreeks bij Van Dijk bestellen.  
 
Rente baten en lasten 
De tegoeden van de school zijn per 1 mei 2020 ondergebracht bij het Rijk, door deelname aan 
Schatkistbankieren. Hierdoor wordt vermeden dat er negatieve rente over de tegoeden wordt 
berekend.  
 

13.3 Netto resultaat 
 

 
 
Door het verwachte meevallende resultaat in 2021 is het bedrag van € 300.000 van de in 2019 
ontvangen “Slob-gelden” nog niet ingezet. Door de bezuinigingen in het onderwijs met 2 schooljaren 
uit te stellen is de doelstelling om vanaf 2022 het geld alsnog in te zetten. Jaarlijks wordt de begroting 
geactualiseerd aan de hand van recente ontwikkelingen.  
 
Voorgeschreven wordt dat ontvangen NPO-gelden vrijvallen in het resultaat. De nog te besteden 
subsidiegelden per ultimo boekjaar worden als bestemmingsreserve in de balans opgenomen. De 
ontvangsten van de gelden is in 2021 en 2022. Dit verklaart ook het hoge netto resultaat in deze 2 
jaren. De verwachting is dat de ontvangen gelden tot en met juli 2024 worden besteed, dit verklaart 
het negatieve resultaat in 2023 en 2024.  
 
Als gevolg van de geprognosticeerde leerlingenterugloop is minder personele inzet nodig. Omdat het 
veelal jonger personeel betreft dat in een tijdelijk dienstverband is aangesteld, stijgt bij beëindiging 
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van die dienstverbanden de gemiddelde personeelslast van de docenten met ongeveer € 7.000 
gedurende de begrotingsperiode. Dit effect is duidelijk zichtbaar in de begroting en leidt ertoe dat als 
gevolg hiervan de resultaten sterk onder druk komen te staan. Het oplossen en uitwerking van dit 
vraagstuk zal de komende twee jaar een prominente plaats op de gespreksagenda van de schoolleiding 
en de docenten krijgen.   
 
In dit licht zijn aanvullende maatregelen getroffen om tot een sluitende exploitatie te komen. Hiertoe 
is een ontwikkelagenda opgesteld met als titel “ombuigen met visie”. Het motto van deze 
ontwikkelagenda is: ombuigen met behoud van kwaliteit. Dit plan omvat een analyse van de 
ontwikkeling van het leerlingaantal en een aantal maatregelen met een taakstellende bezuiniging. 
 
Overzicht ingeboekte bezuinigingen 

 
 
NB. De toevoeging algemene reserve geplande ombuigingen betreft het resultaat uit reguliere 
bedrijfsvoering. 
 
Bij het OOP is het afgelopen jaren reeds ruim 3,0 fte minder formatie ingezet. 

 
Incidentele kosten 
 
De resultaten worden verder beïnvloed door de onderstaande incidentele kosten.  
 

 
 
Resultaat ISK 
Ten aanzien van het resultaat van de ISK moet worden opgemerkt dat, indien ook de indirecte 
personeelskosten van directie, personeels- en financiële administratie, ICT en roostering en de overige 
lasten zoals ICT licenties, abonnementen, repro en externe ondersteuning zouden worden doorbelast, 
het resultaat met ongeveer € 100.000,- moet worden gecorrigeerd. 
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14. Leerlingenaantallen 
 

  
De leerlingenprognose is in 2019 opnieuw opgesteld. In de prognose is gerekend met een gemiddelde 
van het marktaandeel over de vijf voorgaande jaren. Bij de aanmelding voor de laatste drie schooljaren 
is geconstateerd dat het marktaandeel is gestegen. In de voorgaande begroting werd in 2021 uitgegaan 
van regulier 1847 leerlingen en ISK 78 leerlingen, totaal 1925 leerlingen. Het feitelijke aantal bedraagt 
in 2021 regulier 1886 leerlingen en ISK 90 leerlingen, totaal 1976 leerlingen. De verklaring voor het 
hogere aantal regulier is de veel hogere instroom in de brugklas.  
Als gevolg van de demografische leerlingenterugloop loopt het regulier leerlingenaantal in 2025 terug 
naar 1718 leerlingen. Ten opzichte van 2021 is dat een daling van 168 leerlingen.  
 
Voor het ISK-onderwijs is gerekend met 90 leerlingen, dit was de 1 oktober telling van 2021. Dit is met 
nadruk een aanname die door de actualiteit op ieder moment kan worden ingehaald. De instroom  
fluctueert snel, zowel een plotselinge afname als toename, op grond van veranderende 
omstandigheden en regelgeving. Wel vormt het AZC in Sneek een min of meer stabiele factor, omdat 
het landelijk als een blijvende voorziening is aangemerkt. 
 

15. Formatie 
 

 
 
NB. Het aantal FTE in projecten daalt flink per 2024-2025 door het beëindigen van de NPO periode. 
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Bij het onderwijzend personeel wordt een aantal fte niet ingezet op lessen of taken wat een vertekend 
beeld geeft in het aantal fte. Dit omvat o.a. personeelsleden die meedoen aan de regeling duurzame 
inzetbaarheid voor het niet werkzame deel, medewerkers die deelnemen aan de levensloopregeling 
en  verspilling van frictie. Als we de fte’s hiermee corrigeren komen we op de volgende aantallen uit: 
 

 
 
In het aantal fte onderwijzend personeel zit vanaf schooljaar 2024-2025 5 fte bezuiniging verwerkt. 
 
Op grond van de terugloop in het leerlingenaantal neemt de totale formatie af. Dit gebeurt door 
vermindering van het aantal tijdelijke dienstverbanden en door natuurlijk verloop door pensioneringen 
en uitdiensttredingen. Over de begrotingsperiode 2022-2023 t/m 2025-2026 ontstaat voor het 
onderwijzend personeel een afname van 13,1 fte (na correctie) , voor het ondersteunend personeel 
een afname van 2,2 fte. Bij het OOP is reeds met een krimp van ongeveer 3 fte vooruitgelopen op de 
bezuinigingsdoelstelling, waardoor deze formatie minder terug loopt. Natuurlijk verloop op basis van 
de pensioenleeftijd vormt onderdeel van de systematiek van de begroting. 
Geringe fluctuaties in het leerlingaantal hebben geen directe invloed op de formatie voor het 
onderwijs ondersteunend personeel. Bij grote fluctuaties volgt echter ook hier aanpassing.  
 
Uitgaande van 90 leerlingen blijft de formatie voor de ISK over de begrotingsperiode stabiel. Echter, 
zoals hiervoor al aangegeven kan het leerlingenaantal sterk fluctueren. Bij fluctuaties wordt steeds de 
formatie van het personeel daarop aangepast. Door bijna uitsluitend te werken met tijdelijke 
dienstverbanden wordt dit mogelijk gemaakt. Met uitzondering van de formatie voor de locatieleider, 
enkele docenten en de leerlingenadministratie betreft het hier grotendeels tijdelijke formatie. Omwille 
van het behoud van expertise en de kwaliteit van het onderwijs is voorzien in een blijvende, kleine 
vaste kern van onderwijzend personeel. 
 
De kwantitatieve strategische personeelsplanning waarin per vakgebied een berekening is opgenomen 
ten aanzien van het aantal benodigde en beschikbare fte’s dient als onderliggend kader. Indien er 
binnen een bepaald vakgebied boventalligheid ontstaat binnen de vaste dienstverbanden dan kunnen 
medewerkers worden ingezet op andere beschikbare werkzaamheden. Dit gaat vóór de inzet van  
medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Dit kan ook van toepassing zijn op de werkzaamheden 
op de ISK. 
Bovenstaande houdt tevens in dat er zeer kritisch gekeken wordt naar het uitgeven van vaste 
dienstverbanden. Bij continuering dan wel bij beëindiging van het dienstverband zal steeds een 
afweging worden gemaakt ten aanzien van het meerjarenperspectief in werkgelegenheid binnen het 
desbetreffende vakgebied of de functiegroep. 
 
 

16. Toelichting balans  
 
Activa 
De post materiële vaste activa stijgt in 2022 als gevolg van extra investeringen in de ventilatie en de 
audiovisuele middelen. Daarna nemen de activa af omdat de afschrijvingen hoger zijn dan de geplande 
investeringen. De post vlottende activa stijgt in 2021 en in 2022 door de ontvangen gelden voor NPO, 
waardoor de liquide middelen toenemen. Daarna neemt de post liquide middelen weer af in verband 
met besteding van de NPO middelen. 
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Passiva 
Door de resultaten vanaf 2022 daalt de algemene reserve ultimo 2024 met ongeveer € 505.000. De 
bestemmingsreserves worden ingezet voor de doelen waarvoor ze gevormd zijn: besteding NPO 
gelden, opname spaarbapo, inzet maatschappelijke stage, bijdrage laptops e.d. 
 
De voorzieningen betreffen met name de onderhoudsvoorziening en personele voorzieningen. De 
onderhoudsvoorziening stijgt door gespreid uitvoeren van onderhoud.  
De kortlopende schulden zijn bedragen die binnen enkele maanden voldaan dienen te worden, zoals 
crediteuren, belastingen en werkgeverspremies. 
 
Investeringen 
Het investeringsplan omvat de komende jaren naast de reguliere vervangingsinvesteringen, in 2022 
ook extra investeringen in de ventilatie en de audiovisuele middelen.  
 
Verloop onderhoudsvoorziening 
In 2019 is het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd en is duurzaamheid aan het plan toegevoegd. 
Dit heeft geleid tot een continuering van de dotatie van € 300.000,- per jaar. De hoogte van deze 
dotatie is noodzakelijk in het kader van toekomstig groot onderhoud, waarbij het meerjaren 
onderhoudsplan zich uitstrekt over een periode van minimaal 30 jaar. Vanaf 2023 stappen we als 
gevolg van een wijziging in de interpretatie van de Richtlijnen, over op de zogenaamde componenten 
methode. Deze wijziging is niet verwerkt in deze begroting en wordt in 2022 verder bepaald wat de 
gevolgen hiervan zijn.   
 
 

17. Risico’s en eigen vermogen 
Onder een risico verstaan we binnen de RSG de kans op een gebeurtenis met een substantieel negatief 
effect op het behalen van de doelstellingen. Deze doelstellingen omvatten een breed palet aan velden, 
zoals strategie, onderwijskundig, financieel, HR, facilitair en ICT. In dit verband wijzen we op de 
demografische krimp met een terugloop van het aanbod van leerlingen en bekostiging, het 
teruglopend aanbod van docenten, de noodzaak om steeds meer gebruik te maken van dure 
inleenkrachten, de gevolgen van de corona-crisis en een steviger concurrentie om de leerlingen in onze 
regio zijn enkele aanleidingen om risicomanagement structurele aandacht te geven.  
 
Vertrekpunt van het risicomanagementproces is het inventariseren van gebeurtenissen of acties die 
het realiseren van de organisatiedoelstellingen kunnen bedreigen. Deze inventarisatie is vastgelegd in 
negen gedefinieerde risicogebieden en zal begin 2022 geactualiseerd worden door in gesprek te gaan 
met diverse betrokken partijen. Inzicht in risico’s stelt ons in staat om op verantwoorde wijze besluiten 
te nemen. 
 
Het goed functioneren van de planning & control-cyclus is onze belangrijkste beheersingsmaatregel 
voor de risico’s. Een andere beheersingsmaatregel is dat we beschikken over een financiële buffer om 
risico’s op te kunnen vangen. Op basis van de risicoanalyse is de gewenste financiële buffer geschat op 
2,7 miljoen euro.  
 
Het publieke eigen vermogen is bij de RSG ruim voldoende en laat voor de komende jaren door de 
negatieve resultaten een dalend verloop zien. 
 
In het voorjaar van 2020 is vanuit het Ministerie een signaleringswaarde gepubliceerd waarmee 
aangegeven kan worden of een reserve wel of niet bovenmatig is. De signaleringswaarde is 
voortgekomen uit een onderzoek dat ingesteld is na de constatering dat het publiek eigen vermogen 
van de onderwijsinstellingen geleidelijk toeneemt.  
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De signaleringswaarde houdt rekening met een drietal onderdelen: de aanschafwaarde van gebouwen, 
de boekwaarde van de overige materiële activa en een risicobuffer. 
Formule normatief publiek eigen vermogen =  
0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27 (= 0,635) 
+ boekwaarde resterende materiële vaste activa 
+ omvangafhankelijke rekenfactor x totale baten 
De omvangafhankelijke rekenfactor voor onze school is 0,05 (totale baten > € 12 miljoen).  
 
De berekening van het publiek eigen vermogen per 31-12-2020 was als volgt: 
verbouwing studiepaviljoen € 1.102.917 x 0,635 = € 700.352 
boekwaarde inventaris en apparatuur = € 1.168.974 
totale baten € 17.584.451 x 0,05 = € 890.747  
Totaal berekening normatief publiek eigen vermogen = € 2.760.073 minus werkelijk publiek eigen 
vermogen maakt te verklaren bovenmatige reserves van € 2.420.858. 
 
De formule zelf is discutabel, met name omdat bij veel PO en VO scholen de gebouwen niet op de 
balans staan en omdat de boekwaarde van de overige materiële vaste activa gebruikt wordt in plaats 
van de aanschafwaarde.  
 
In het jaarverslag 2021 zal de RSG verantwoording afleggen over de toekomstige besteding van de 
bovenmatige reserves. Tot en met oktober 2021 is gewacht op uitspraken van de gemeente op het 
gebied van huisvesting. Duidelijk is nu dat beslissingen zijn uitgesteld bij de gemeente en dat nu 
uitgegaan moet worden van een meest waarschijnlijk scenario op het gebied van huisvesting. 
 
Een ander onderwerp dat invloed zal gaan hebben op de hoogte van het eigen vermogen en op de 
balansverhoudingen is een wijziging in de toepassing van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
de voorziening groot onderhoud. Deze richtlijnen schrijven voor dat een voorziening voor groot 
onderhoud per component moet worden bepaald en tijdsevenredig moet worden opgebouwd. Per 
component (bijvoorbeeld vloeren, schilderwerk, dak) worden de onderhoudskosten bepaald en wordt 
de looptijd vastgelegd. De hoogte van de voorziening per component hangt af van de reeds verstreken 
looptijd per component. In de praktijk leidt dit vaak tot hogere dotaties en tot hogere voorzieningen 
en waardoor dit een verlagend effect zal hebben op het eigen vermogen in de balans.  
 
In schooljaar 2021/2022 zal het meerjarig onderhoudsplan in het licht van de componenten-
benadering onder de loep gehouden moeten worden. Het advies van de werkgroep Verslaglegging 
Groot Onderhoud Schoolgebouwen is om van een technische onderhoudsbegroting te komen tot een 
beleidsrijk Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Met een technisch onderhoudsplan kan door het 
bestuur/management het nut, noodzaak en uitvoerbaarheid van het onderhoud beoordeeld worden. 
Ook de ontwikkeling van leerlingenaantallen, samenwerking met andere scholen of onderwijskundige 
ontwikkelingen kunnen factoren zijn met invloed op het onderhoud.  
 
Voor aanpassing van de systematiek volgens de richtlijnen voor verwerking kosten groot onderhoud is 
een overgangsbepaling van kracht voor de boekjaren tot en met 2022. 
 
Voor de bekostiging van ondersteuning van Passend Onderwijs ontvangt de RSG Magister Alvinus 
jaarlijks een budget van het samenwerkingsverband Fultura. Het samenwerkingsverband heeft een 
hoge mate van vrijheid van handelen om de ondersteuning zelf vorm te geven. Ook is het 
ondersteuningsbudget van Fultura afhankelijk van het aantal leerlingen dat binnen het 
samenwerkingsverband aangewezen is op het LWOO, PRO of VSO. Hoe minder ondersteuning in een 
speciale setting plaatsvindt, hoe meer middelen beschikbaar blijven voor het regulier onderwijs om 
de ondersteuning op die scholen te verbeteren. Omgekeerd geldt dat wanneer veel leerlingen 
aangewezen zijn op het LWOO, PRO en VSO, er minder ondersteuningsmiddelen voor de reguliere 
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VO-scholen overblijven. Het kan zelfs betekenen dat scholen moeten bijdragen aan de 
overdrachtsverplichtingen van het samenwerkingsverband. Deze systematiek geeft weinig tot geen 
zekerheid van de inkomsten van Fultura voor de komende jaren. Het risico is dat de organisatie 
structureel is ingericht voor ondersteuning in het passend onderwijs en dat daar onvoldoende tot 
geen bekostiging voor wordt ontvangen. De inkomsten van de afgelopen jaren zijn vrij stabiel 
geweest en deze lijn is in de begroting voor de komende jaren doorgezet. Aan het einde van 2021 is 
bekend geworden dat er een kentering is gekomen in de jaarlijkse bijdragen van Fultura. Deze 
kentering is met name een gevolg van de landelijke systematiek van de bekostiging passend 
onderwijs en mogelijk ook een gevolg van beleidskeuzes van de besteding van het 
ondersteuningsbudget door Fultura. Tevens zal de toekomst uitwijzen in hoeverre de gevolgen van 
de covid pandemie invloed hebben op de toename van leerlingen die onderwijs nodig hebben in een 
speciale setting.  
Onzekerheden over de toekomstige bijdragen voor passend onderwijs wordt versterkt doordat de 
begroting van Fultura nog niet bekend is. De onzekerheid over de bijdragen maakt het tijdig 
aanpassen van de bedrijfsvoering erg lastig. Voor het jaar 2022 wordt nu ingeschat dat de bijdrage 
€ 234.000,- minder is. Deze ontwikkelingen zijn nog niet in de meerjarenbegroting van dit jaar 
verwerkt, maar zullen in de meerjarenbegroting van het volgende jaar worden opgenomen. 
 
 

18. Treasury beleid 
Het treasurybeleid maakt onderdeel uit van het financiële beleid van de Stichting RSG Magister Alvinus 
en is vastgelegd in het treasurystatuut. Dit beleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die zijn opgenomen in de ‘Regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016’. 
 
Het algemene uitgangspunt is dat het financiële beleid en het beheer dienstbaar zijn aan het realiseren 
van de publieke doelstellingen, en is daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit. 
 
Vreemd vermogen aantrekken en leningen verstrekken zijn niet aan de orde in de begroting van de 
komende jaren. Alle middelen zijn liquide. Voor de publieke middelen wordt gebruik gemaakt van het 
schatkistbankieren van het ministerie van Financiën. Voor de middelen in de schatkist wordt geen 
negatieve rente berekend.  

 
Ontwikkelingen op de financiële markten geven geen aanleiding voor wijzigingen in het gevoerde 
beleid of van gehanteerde instrumenten. 
 

 
  



 
28 

 

19. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Dashboard Financiën  
Leerlingaantallen, Exploitatie en Balans 
 
Bijlage 2 Dashboard Financiën 
Investeringen, Verloop onderhoudsvoorziening en Ratio’s 
 
Bijlage 3 Dashbord Financiën Regulier onderwijs 
Leerlingaantallen en Exploitatie 

 
Bijlage 4 Dashbord Financiën ISK onderwijs 
Leerlingaantallen en Exploitatie 
 
Bijlage 5 Dashboard NPO 
Exploitatie Nationaal Programma Onderwijs 
 
Bijlage 6 Dashboard Personeel 
Beschikbare formatie en Functiemix 
 
Bijlage 7 Dashboard Personeel 
Pensionering in Fte 
 
Bijlage 8 Grafieken Leerlingaantallen en kengetallen 
Leerlingaantallen, Kapitalisatiefactor en Weerstandsvermogen 
 
Bijlage 9 Grafieken kengetallen 
Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit en Verhouding personele en materiële lasten 
 
 
 
 
 
 
 



2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarverslag Vastgestelde 
begroting

Eindejaars 
prognose

Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingenaantallen
Totaal aantal leerlingen (per 1 oktober) 1.928 1.925 1.976 1.954 1.905 1.851 1.808

% ontwikkeling van totaal aantal leerlingen -0,2% 2,5% -1,1% -2,5% -2,8% -2,3%

Exploitatie
Baten 17.815.100    17.365.900    20.119.000    20.074.000    18.128.000    17.690.800    17.218.200    

Rijksbijdragen OCenW 17.300.400           16.710.500           19.146.000           19.436.000           17.496.400           17.068.600           16.598.800           

Overige overheidsbijdragen en subsidies 94.400                  81.700                  95.000                  84.300                  84.300                  84.300                  84.300                  

Overige baten 420.300                573.700                878.000                553.700                547.300                537.900                535.100                

Lasten 17.584.600           17.674.900           18.691.000           19.712.000           19.315.700           18.487.300           17.414.300           

Personeelslasten 14.934.500           14.855.400           15.710.000           16.577.400           16.238.700           15.558.200           14.572.400           

Afschrijvingen 328.100                310.900                304.000                314.900                341.100                347.100                340.800                

Huisvestingslasten 760.700                736.900                796.000                867.700                827.500                774.100                774.100                

Overige lasten 1.561.300             1.771.700             1.881.000             1.952.000             1.908.400             1.807.900             1.727.000             

Saldo Baten en Lasten 230.500                -309.000               1.428.000             362.000                -1.187.700            -796.500               -196.100               

Rentebaten 3.300                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Netto Resultaat 233.800                -309.000               1.428.000             362.000                -1.187.700            -796.500               -196.100               

Naar / uit Algemene reserve 254.000                -269.200               278.600                -224.000               -12.700                 -105.400               -163.500               

Publieke reserve -29.600                 -22.200                 1.172.100             594.000                -1.169.600            -687.200               -26.300                 

Private reserve 9.400                    -17.600                 -22.700                 -8.000                   -5.400                   -3.900                   -6.300                   

Totaal -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Balans
Activa 10.425.400    10.053.000    12.207.900    12.858.600    11.957.200    11.292.600    11.254.100    
Vaste activa (Materieel) 2.043.400             1.963.400             1.966.700             2.413.800             2.347.300             2.186.500             2.023.800             

Vlottende activa 8.382.000             8.089.600             10.241.200           10.444.800           9.609.900             9.106.100             9.230.300             

   Voorraden 7.500                    2.200                    -                            -                            -                            -                            -                            

   Vorderingen 247.700                234.200                247.700                247.700                247.700                247.700                247.700                

   Liquide middelen 8.126.900             7.853.300             9.993.500             10.197.100           9.362.300             8.858.400             8.982.600             

Passiva 10.425.400    10.053.000    12.207.900    12.858.600    11.957.200    11.292.600    11.254.100    
Eigen vermogen 5.264.000             4.858.300             6.692.000             7.054.000             5.866.300             5.069.800             4.873.800             

   Algemene reserve 5.006.300             4.647.200             5.285.100             5.061.200             5.048.700             4.943.400             4.780.200             

   Bestemmingsreserve publiek 174.600                154.900                1.346.600             1.940.600             770.900                83.600                  57.200                  

   Bestemmingsreserve privaat 83.100                  56.200                  60.300                  52.200                  46.700                  42.800                  36.400                  

Voorzieningen 3.041.300             3.418.200             3.395.800             3.684.500             3.970.800             4.102.700             4.260.200             

Kortlopende schulden 2.120.100             1.776.500             2.120.100             2.120.100             2.120.100             2.120.100             2.120.100             

Bijlage 1                                
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2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarverslag Vastgestelde 
begroting

Eindejaars 
prognose

Begroting Begroting Begroting Begroting

Investeringen
Gebouw -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Installaties -                            20.000                  5.900                    320.000                20.000                  20.000                  20.000                  

Computerapparatuur 70.300                  81.600                  121.000                7.000                    119.600                81.300                  73.000                  

AVM 9.200                    10.000                  35.000                  300.000                10.000                  10.000                  10.000                  

Vaksecties 9.300                    25.000                  20.000                  25.000                  25.000                  25.000                  25.000                  

Algemeen 27.400                  30.000                  18.000                  65.000                  15.000                  15.000                  15.000                  

Meubilair 18.200                  25.000                  26.000                  35.000                  75.000                  25.000                  25.000                  

Infra/Wifi -                            10.000                  1.200                    10.000                  10.000                  10.000                  10.000                  

Ipads -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Totale investeringen 134.400                201.600                227.100                762.000                274.600                186.300                178.000                

Verloop onderhoudsvoorziening
Saldo per 1 januari 1.822.600             2.014.800             2.032.200             2.217.800             2.310.900             2.453.400             2.426.300             

Bij: Dotatie exploitatie 300.000                300.000                300.000                300.000                300.000                300.000                300.000                

Af: onttrekkingen 90.400                  156.700                114.400                206.900                157.500                327.100                325.300                

Saldo per 31 december 2.032.200             2.158.100             2.217.800             2.310.900             2.453.400             2.426.300             2.401.000             

Ratio's Norm
Personeelslasten 77,8% 84,9% 84,0% 84,1% 84,1% 84,1% 84,2% 83,7%

Materiële lasten 22,2% 15,1% 16,0% 15,9% 15,9% 15,9% 15,8% 16,3%

Rentabiliteit 0-5% 1,3% -1,8% 7,1% 1,8% -6,6% -4,5% -1,1%

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) >/= 30% 50,5% 48,3% 54,8% 54,9% 49,1% 44,9% 43,3%

Liquiditeit (current ratio) 0,5 - 1,5 4,0 4,6 4,8 4,9 4,5 4,3 4,4

Weerstandsvermogen 10-20% 29,5% 28,0% 33,3% 35,1% 32,4% 28,7% 28,3%

Legenda ratio's Binnen de norm Onder de norm Boven de norm

Bijlage 2                                
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2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarverslag Vastgestelde 
begroting

Eindejaars 
prognose

Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingenaantallen

Totaal aantal leerlingen (per 1 oktober) 1.850 1.847 1.886 1.864 1.815 1.761 1.718

% ontwikkeling van totaal aantal leerlingen -0,2% 1,9% -1,2% -2,6% -3,0% -2,4%

Exploitatie

Baten 16.792.100    16.417.200    17.632.000    17.202.400    17.009.900    16.572.700    16.100.100           

Rijksbijdragen OCenW 16.290.400           15.772.000           16.680.000           16.577.200           16.391.100           15.963.300           15.493.500           

Overige overheidsbijdragen en subsidies 87.400                  71.500                  78.000                  71.500                  71.500                  71.500                  71.500                  

Overige baten 414.300                573.700                874.000                553.700                547.300                537.900                535.100                

Lasten 16.717.600           16.811.200           17.532.800           17.556.200           17.177.100           16.813.800           16.395.600           

Personeelslasten 14.117.500           14.057.200           14.619.800           14.624.800           14.303.300           14.037.900           13.636.900           

Afschrijvingen 328.100                310.900                304.000                314.900                341.100                347.100                340.800                

Huisvestingslasten 726.700                701.500                760.000                829.000                788.800                735.400                735.400                

Overige lasten 1.545.300             1.741.600             1.849.000             1.787.500             1.743.900             1.693.400             1.682.500             

Saldo Baten en Lasten 74.500                  -394.000               99.200                  -353.800               -167.200               -241.100               -295.500               

Rentebaten 3.300                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Netto Resultaat 77.800                  -394.000               99.200                  -353.800               -167.200               -241.100               -295.500               

Naar / uit Algemene reserve 98.000                  -354.200               128.600                -320.600               -121.100               -211.200               -262.900               

Publieke reserve -29.600                 -22.200                 -6.700                   -25.200                 -40.700                 -26.000                 -26.300                 

Private reserve 9.400                    -17.600                 -22.700                 -8.000                   -5.400                   -3.900                   -6.300                   

Totaal -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Bijlage 3                                                  
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2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarverslag Vastgestelde 
begroting

Eindejaars 
prognose

Begroting Begroting Begroting Begroting

Leerlingenaantallen

Totaal aantal leerlingen (per 1 oktober) 78 78 90 90 90 90 90

% ontwikkeling van totaal aantal leerlingen 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Exploitatie

Baten 1.023.000      948.700         1.158.000      1.118.100      1.118.100      1.118.100      1.118.100             

Rijksbijdragen OCenW 1.010.000             938.500                1.137.000             1.105.300             1.105.300             1.105.300             1.105.300             

Overige overheidsbijdragen en subsidies 7.000                    10.200                  17.000                  12.800                  12.800                  12.800                  12.800                  

Overige baten 6.000                    -                            4.000                    -                            -                            -                            -                            

Lasten 867.000                863.700                1.008.000             1.021.500             1.009.700             1.012.300             1.018.700             

Personeelslasten 817.000                798.200                945.000                938.300                926.500                929.100                935.500                

Afschrijvingen -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Huisvestingslasten 34.000                  35.400                  36.000                  38.700                  38.700                  38.700                  38.700                  

Overige lasten 16.000                  30.100                  27.000                  44.500                  44.500                  44.500                  44.500                  

Saldo Baten en Lasten 156.000                85.000                  150.000                96.600                  108.400                105.800                99.400                  

Rentebaten -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Netto Resultaat 156.000                85.000                  150.000                96.600                  108.400                105.800                99.400                  

Naar / uit Algemene reserve 156.000                85.000                  150.000                96.600                  108.400                105.800                99.400                  

Publieke reserve -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Private reserve -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Totaal -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Bijlage 4                                                
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2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarverslag Vastgestelde 
begroting

Eindejaars 
prognose

Begroting Begroting Begroting Begroting

Exploitatie

Baten -                     -                     1.329.000      1.753.500      -                     -                     -                            

Rijksbijdragen OCenW -                            -                            1.329.000             1.753.500             -                            -                            -                            

Lasten -                            -                            150.200                1.134.300             1.128.900             661.200                -                            

Personeelslasten -                            -                            145.200                1.014.300             1.008.900             591.200                -                            

Afschrijvingen -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Huisvestingslasten -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Overige lasten -                            -                            5.000                    120.000                120.000                70.000                  -                            

Saldo Baten en Lasten -                            -                            1.178.800             619.200                -1.128.900            -661.200               -                            

Naar / uit Algemene reserve -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Publieke reserve -                            -                            1.178.800             619.200                -1.128.900            -661.200               -                            

Private reserve -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Totaal -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Bijlage 5                                                
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FTE % € FTE % € FTE % € FTE % € FTE % €

Beschikbare formatie

Totaal huidige formatie 189,9  100% 14.730.900    184,8  100% 14.655.900    180,1  100% 14.454.400    159,1  100% 13.141.600    155,4  100% 12.943.800    

Vast dienstverband 132,7  70% 10.882.500    131,4  71% 10.970.200    126,3  70% 10.642.400    120,9  76% 10.303.500    114,6  74% 9.831.100      

Tijdelijk dienstverband 57,1    30% 3.848.400      53,4    29% 3.685.700      53,9    30% 3.812.000      38,3    24% 2.838.100      40,8    26% 3.112.700      

Management 8,8      5% 979.000         8,8 5% 976.000          8,8 5% 980.000          8,8 6% 986.000          8,8 6% 983.000          

Vast dienstverband 7,6      86% 866.800         7,6      86% 857.900         7,6      86% 856.100         6,4      73% 712.500         4,9      56% 529.800         

Tijdelijk dienstverband 1,2      14% 112.000         1,2      14% 118.200         1,2      14% 124.200         2,4      27% 273.700         3,9      44% 452.700         

Onderwijzend personeel 108,2 57% 9.082.000      103,0 56% 8.958.000      98,6 55% 8.722.000      89,3 56% 8.149.000      86,6 56% 7.999.000      

Vast dienstverband 87,1    81% 7.689.700      86,3    84% 7.808.600      83,3    84% 7.639.300      80,4    90% 7.499.600      77,7    90% 7.324.900      

Tijdelijk dienstverband 21,1    19% 1.392.000      16,7    16% 1.149.000      15,3    16% 1.082.200      8,9      10% 649.700         8,9      10% 673.800         

Onderwijs Ondersteunend Personeel 37,2     20% 2.170.000       37,2     20% 2.181.000       37,1     21% 2.198.000       36,1     23% 2.156.000       35,0     23% 2.093.000       

Vast dienstverband 31,5     85% 1.839.000       31,0     83% 1.821.000       29,8     80% 1.762.000       28,5     79% 1.706.000       26,4     75% 1.591.000       

Tijdelijk dienstverband 5,7      15% 331.000          6,2      17% 361.000          7,3      20% 437.000          7,6      21% 451.000          8,6      25% 503.000          

Projecten 15,9 8% 1.104.000       16,7 9% 1.167.000       16,5 9% 1.174.000       6,2 4% 488.000          6,3 4% 497.000          

Tijdelijk dienstverband 15,9     100% 1.104.000       16,7     100% 1.167.000       16,5     100% 1.174.000       6,2      100% 488.000          6,3      100% 497.000          

ISK 11,8 6% 848.000         11,9 6% 865.000         11,8 7% 860.000         11,8 7% 864.000         11,8 8% 865.000         

Vast dienstverband 4,5      38% 351.000         4,3      36% 338.000         3,4      29% 242.100         3,4      29% 242.600         3,4      29% 242.600         

Tijdelijk dienstverband 7,3      62% 496.800         7,6      64% 526.500         8,4      71% 617.700         8,4      71% 620.900         8,4      71% 622.400         

Vervanging en Detachering 7,9 4% 549.000         7,2 4% 510.000         7,2 4% 521.000         6,8 4% 499.000         6,8 4% 508.000         

Vast dienstverband 2,1      26% 136.100         2,1      29% 144.800         2,1      29% 143.400         2,1      31% 143.300         2,1      31% 143.300         

Tijdelijk dienstverband 5,9      74% 412.500         5,1      71% 364.900         5,1      71% 377.500         4,7      69% 355.400         4,7      69% 364.500         

Functiemix Landelijk

Docenten LD 23,5% 30,6 27% 30,4 28% 29,6 29% 27,9 31% 25,6 29%

Docenten LC 26,0% 21,5 19% 23,9 22% 23,4 23% 22,1 24% 21,6 25%

Docenten LB 50,5% 61,5 54% 53,6 50% 50,3 49% 40,6 45% 40,6 46%

Totaal 113,6   100% 107,8 100% 103,3   100% 90,5     100% 87,8     100%

2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026

Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli)

BegrotingWerkelijk Begroting Begroting BegrotingBijlage 6                               
Dashboard Personeel
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FTE FTE FTE FTE FTE

Pensionering in Fte vaste formatie

Totaal Aantal fte > pensioengerechtigde leeftijd 0,1 1,2 5,1 5,8 5,6

Directie 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9

Teamleiders 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3

Diensthoofden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Docent LD 0,0 0,3 0,8 1,8 2,1

Docent LC 0,0 0,5 0,5 1,2 0,4

Docent LB 0,0 0,0 1,9 0,7 0,0

Team OOP LLA/RZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Team OOP FA/PSA 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3

Team OOP Secretariaat Control en PR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Team OOP Facilitair 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5

Team OOP Facilitair Schoonmaak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Team OOP Automatisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Team OOP Les- en Onderwijsassis./TOA's 0,1 0,4 0,6 0,3 0,0

Team OOP Mediatheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Team OOP Zorg / Decanaat 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

ISK Teamleider 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0

ISK Onderwijzend Personeel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ISK Onderwijs Ondersteunend Personeel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Detachering uitleen Fultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Detachering uitleen overig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bijlage 7                               
Dashboard Personeel

2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli) Cursusjaar (aug t/m juli)
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Legenda:

Jaarverslag

Vastgestelde begroting

Eindejaarsprognose

Begroting

  Bijlage 8  Grafieken leerlingaantallen en kengetallen

2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Materiële lasten 15,1% 16,0% 15,9% 15,9% 15,9% 15,8% 16,3%

Personeelslasten 84,9% 84,0% 84,1% 84,1% 84,1% 84,2% 83,7%
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  Bijlage 9  Grafieken kengetallen
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