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1. Aanbieding
De RSG Ter Apel te Ter Apel biedt u hierbij het Bestuursverslag over de periode 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 aan.
Het Bestuursverslag heeft als doel inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen en resultaten op
onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. In het Bestuursverslag 2019 wordt ook ingegaan op het
beleid in de komende jaren en bijbehorende meerjarenbegroting.
In de jaarrekening zijn de balans per 31 december 2019, de staat van Baten en Lasten over 2019 en de
toelichtingen hierop opgenomen. Bovendien is in bijlage 1. het verslag van de Raad van Toezicht
toegevoegd.

2. Algemene instellingsgegevens
2.1 Doelstelling van de organisatie
Dit financiële jaarverslag heeft betrekking op de RSG Ter Apel. De RSG is een brede scholengemeenschap,
gevestigd te Ter Apel. De volgende reguliere opleidingen worden door de RSG Ter Apel verzorgd:
- vwo (atheneum)
- havo
- mavo
- vmbo kbl
- vmbo bbl
Naast dit reguliere onderwijs wordt VO ISK-onderwijs verzorgd in het gebouw De Westermarke te Ter
Apel.
Hoofddoelstelling van de RSG Ter Apel is het invullen van onze regiofunctie: we willen zoveel mogelijk
leerlingen uit onze regio uitstekend voortgezet openbaar onderwijs aanbieden.
Met uitstekend bedoelen we onderwijs dat in een veilige leeromgeving plaatsvindt: leerlingen moeten
zich thuis voelen bij ons. Dat proberen we te bereiken door duidelijkheid en structuur aan te bieden zodat
leerlingen (maar ook hun ouders!) weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook weten wat ze van ons
kunnen verwachten. Het is eigentijds onderwijs dat rekening probeert te houden met verschillen tussen
leerlingen (en hun behoeftes) en dat alle leerlingen uitdaagt om hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen.
Dit alles geldt ook voor onze zogenaamde zorgleerlingen. Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen
proberen we met extra begeleiding tot optimale ontplooiing te laten komen.
We zijn van mening dat we door deze werkwijze onze leerlingen de kennis en vaardigheden kunnen laten
verwerven die ze nodig hebben in hun toekomst als sociale en mondige burgers.
De school heeft per 1 oktober 2019 1055 ingeschreven leerlingen (inclusief 98 leerlingen op de ISKafdeling De Westermarke).
2.2 De organisatiestructuur
De RSG Ter Apel is een éénpitter. De Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Vlagtwedde bestaat uit vijf leden.
De schoolleiding houdt zich bezig met de algehele leiding van de school, zaken als onderwijskundige en
financiële aansturing, personeelszaken en gebouwbeheer.
De school heeft vier onderwijsteams. De teamleider draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van
zijn afdeling. Hij voert gesprekken met de leraren in zijn team om tot een optimale afstemming van het
onderwijs te komen. De teamleiders op de locatie Oude Weg worden ondersteund door coördinatoren.
Zij houden zich voornamelijk bezig met leerlingzaken. In sommige gevallen zal de teamleider zich ook
bemoeien met leerlingzaken. Het gaat dan vaak om incidenten van ernstiger aard.
Vanaf 1 januari 2007 verzorgt de school zelf de financiële administratie. Per 1 januari 2015 is een contract
aangegaan met Merces B.V. als dienstverlener in de personeels- en salarisadministratie. De aansturing
van de administratieve en financiële processen geschiedt op school evenals het opstellen van de
jaarstukken.
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2.3 Personeel
Op 31 december 2019 is de personeelssamenstelling als volgt:
 De schoolleiding bestaat uit de rector, hoofd bedrijfsvoering en vier teamleiders. In totaal wordt
6,0 FTE uitgegeven aan de schoolleiding.
 De school heeft 103 medewerkers onderwijzend personeel met een totaal aan 80,19 FTE. Hiervan
is 64,07 FTE met een vast dienstverband en 16,12 FTE met een tijdelijk dienstverband, al dan niet
op detacheringsbasis (inclusief ziektevervanging). Dit alles is inclusief de ISK-afdeling.
 De school heeft 37 onderwijsondersteunende medewerkers. Totaal 29,65 FTE. Hiervan is 19,60
FTE in vaste dienst, 5,85 FTE gedetacheerd (m.n. Wedeka en Synergon- medewerkers) en 4,19
FTE in tijdelijke dienst (inclusief ziektevervanging).
 Op de ISK-afdeling De Westermarke werken 7 medewerkers in vaste dienst (totaal 5,32 FTE),
inclusief 1 teamleider (1,0 FTE) en 5 tijdelijke onderwijskundige medewerkers (3,83 FTE) en 4
tijdelijk medewerkers OOP (2,25 FTE). Het totaal is 11,4 FTE.
 Het totaalaantal FTE in vaste dienst: 89,67 FTE; het totaal aantal FTE in tijdelijke dienst: 26,16
FTE; Het totaalaantal FTE per 31-12-2019: 115,03 FTE.
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2.4

Uit welke gemeente(n) en postcodegebieden komen de leerlingen de afgelopen jaren?
2017-2018

2018-2019

2019-2020

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

Westerwolde

50,3%

521

52,9%

533

55,1%

520

9561

34,0%

352

34,7%

350

37,5%

354

9551

8,1%

84

9,0%

91

9,5%

90

9563

3,9%

40

4,4%

44

4,4%

42

9541

3,0%

31

2,4%

24

1,7%

16

9545

1,1%

11

2,0%

20

1,7%

16

Stadskanaal

17,8%

184

17,5%

176

15,8%

149

9581

16,9%

175

16,5%

166

15,0%

142

9584

0,9%

9

0,7%

7

0,6%

6

Emmen

18,4%

190

16,8%

169

14,7%

139

7831

7,4%

77

6,9%

70

6,7%

63

7881

8,3%

86

7,5%

76

5,2%

49

7895

2,4%

25

2,0%

20

2,8%

26

Borger-Odoorn

9,0%

93

8,3%

84

9,3%

88

7876

5,3%

55

5,0%

50

6,0%

57

9571

2,5%

26

2,7%

27

2,8%

26

7877

0,6%

6

<5

<5

9564

0,5%

5

<5

<5

geen vaste
woonplaats
Duitsland (DE)
buitenland (m.u.v.
BE en DE)

<5
4,0%

3,1%

31

3,7%

35

1,1%

11

1,2%

11

41

Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren
geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5.
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2.5

Huisvesting

Het aantal leerlingen in het verslagjaar is nog steeds te groot voor de beschikbare reguliere huisvesting.
In maart 2017 heeft de gemeenteraad van Vlagtwedde goedkeuring gegeven aan een krediet van € 12
mln. voor het structurele huisvestingsplan. In de eerste fase heeft in de zomer van 2017 de uitbreiding
van de techniekhal en de bouw van een nieuwe sportzaal plaats gevonden. In 2019-2020 is een deel van
het huidige gebouw afgebroken en wordt vervangen door een nieuw gebouw van twee verdiepingen.
Vervolgens zal het monumentale deel van de school in 2020-2021 gerenoveerd worden, waardoor het
voor de komende 30 jaar weer geschikt blijft voor eigentijds onderwijs.
Sinds augustus 2017 is de afdeling ISK gehuisvest in de voormalige basisschool De Westermarke in Ter
Apel. Daarvoor is het gebouw eerst aanzienlijk gerenoveerd en aangepast aan de eisen die het ISKonderwijs stelt. Zo is een meer permanente huisvesting gerealiseerd.

3. Onderwijskundig beleid komende jaren
Er is in de afgelopen periode opnieuw veel nieuw beleid ontwikkeld, gewoon omdat dat nodig was.
Voorbeelden van recente beleidsdocumenten die vragen om een gedegen, schoolbrede implementatie
en borging zijn:
a. Strategisch beleidsplan.
In het kader van het strategisch beleidsplan zijn sinds schooljaar 2015-2016 in klas 1 en 2 sterlessen
ingevoerd, Verder is het onderwijsaanbod uitgebreid tot maatwerklessen in alle leerjaren van 5 keer
5 weken gedurende het schooljaar. Tevens is er in het kader van de excellentie-ontwikkeling in klas 1
een cursus ICT-vaardigheden voor leerlingen.
In 2019 is gestart met de implementatie van een nieuw strategisch beleidsplan 2020-2024.
b. De Gesprekkencyclus voor het OP en het OOP.
In 2013 heeft de schoolleiding in nauwe samenwerking met de PMR een gesprekkencyclus van 3 jaren
opgezet. Met ingang van schooljaar 2013-2014 is deze cyclus in werking getreden. In schooljaar 20182019 hebben met het merendeel van het onderwijzend personeel functioneringsgesprekken
plaatsgevonden en zijn met het onderwijsondersteunend personeel doelstellingsgesprekken
gevoerd. In schooljaar 2019-2020 vinden voor het onderwijzend personeel beoordelingsgesprekken
(= jaar 3 gesprekkencyclus) plaats en voor het onderwijsondersteunend personeel
functioneringsgesprekken (= jaar 2 gesprekkencyclus).
c. De functiemix.
Voor de RSG is in een maatwerkafspraak met de vakbonden vastgelegd welke
benoemingspercentages LC en LD volgens de functiemix in de jaren tot en met 2020 beoogd en
financierbaar zijn.
d. Het taalbeleid.
De bibliotheek van de school is dagelijks open voor leerlingen. Er is door de werkgroep Taal gewerkt
aan de versterking van het lezen, met name binnen de afdeling vmbo. Iedere week worden 5 woorden
gepubliceerd die in het dagelijks lesgebruik worden gehanteerd en nader verklaard. Tevens wordt het
lezen in de klas met name op het vmbo gestimuleerd.
e. Het rekenbeleid is met voortvarendheid ter hand genomen.
Dit betekent dat in klas 1 en 2 en in alle voorexamenklassen 1 lesuur rekenen per week is ingevoerd,
geïntegreerd in het vak wiskunde. In de examenklassen staat een half uur rekenen per week in de
lessentabel.
f. De goede les.
Docenten zijn in hun lessen geobserveerd door externe experts en op grond van hun waarnemingen
heeft in teamverband scholing plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een systeem van onderlinge
lesobservaties. Uitgangspunten zijn het opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen. Ook
hebben onderlinge visitaties plaatsgevonden met scholen uit het samenwerkingsverband DOVOC,
waarbij collega’s van andere scholen de lessen van een bepaalde afdeling geobserveerd hebben en
van feedback hebben voorzien. Binnen de havo-afdeling zijn in 2019-2020 extra lessen geobserveerd
i.v.m. het Plan van Aanpak Havo, dat als doel heeft om de resultaten van de havo-afdeling weer
voldoende beoordeeld te krijgen door de Inspectie.
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g. ICT.
In het ICT-beleidsplan staan de ontwikkelingen op korte en middellange termijn op ICT-gebied
beschreven. Op het gebied van ICT is de school steeds beter voorbereid op de onderwijskundige
ontwikkelingen van de 21ste eeuw. De school is voorzien van een goed functionerend draadloos
netwerk. De bandbreedte van dit netwerk is in 2016 aanzienlijk uitgebreid. In schooljaar 2016-2017
is een pilot gestart met 4 deviceklassen in klas 1. Dit is nu uitgegroeid tot eigen devices voor leerlingen
in klas 1 t/m 3. De leerlingen kopen hun eigen device en er is een renteloze betalingsregeling voor
ouders/verzorgers die het device niet in een keer kunnen betalen. In de school wordt gewerkt met
een Elektronische Leeromgeving (ELO) van Magister. De ELO wordt gebruikt als digitaal
communicatiemiddel tussen docent en leerling. Tevens wordt de ELO gebruikt als informatiemiddel
naar ouders en personeelsleden. Office365 is uitgerold en OneDrive en SharePoint worden frequent
gebruikt als gemeenschappelijke opslag en gemeenschappelijk gebruik van bestanden. In 2019 is een
pilot gestart in twee klassen met het gebruik van Magister-Me. Dit is een uitgebreid
leerlingvolgsysteem, gekoppeld aan digitale leermiddelen, waarbij de leerlingen nog beter gevolgd
en begeleid kunnen worden. In 2020 wordt het wifi-netwerk geheel vernieuwd.
i. De gezonde school.
Met de aanpak Gezonde School laat de RSG leerlingen en docenten zo gezond mogelijk
functioneren. Met deze methode werken we aan zes thema’s: voeding, bewegen en sport, roken,
drugs en alcoholpreventie, relaties en seksualiteit, psychosociaal welbevinden en veiligheid.
Door een themacertificaat te halen en te voldoen aan de wettelijke basisvoorwaarden, krijgen wij
een vignet waarmee we ons 3 jaar lang mogen profileren als Gezonde School. In 2016 is het
certificaat voor de gezonde kantine ontvangen. De afgelopen tijd zijn al weer een aantal stappen
gezet om de school nog gezonder te maken. Zo zijn we een rookvrije school en besteden we in de
lessen aandacht aan het thema ‘roken, alcohol en drugs’. Naar aanleiding van intern onderzoek is
besloten dat de prioriteit de komende jaren ligt bij voeding en bewegen. Zo wordt met ingang van
2017-2018 goedkope sportmogelijkheden voor leerlingen en personeel aangeboden, in
samenwerking met de organisatie BeFit.
j. Sociale Veiligheid
In 2019 heeft het onderwerp Sociale Veiligheid vaak op de agenda gestaan. Zo is een commissie
Sociale Veiligheid in het leven geroepen die met medewerkers, schoolleiding en de Raad van
Toezicht gesproken heeft en een inventarisatie gemaakt heeft van alle problemen die zich binnen
de organisatie voordoen op het gebied van sociale veiligheid. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een
campagne om de sociale veiligheid binnen medewerkers te verhogen die in 2019 gecontinueerd is
onder begeleiding van externe experts.
k. Internationalisering.
Er zijn voor verschillende leerlingdoelgroepen (meerdaagse) excursies naar Bremen, Münster,
Straatsburg en Berlijn.
Verder worden in klas 3 meerdaagse excursies aangeboden naar Londen, Parijs, Ardennen en
Tsjechië. Sinds 2016 is voor de leerlingen van klas 4 BB/KB Techniek een meerdaagse uitwisseling
naar Tsjechië mogelijk.
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4. Overige ontwikkelingen gedurende het verslagjaar
Wat betreft de organisatie wordt meer aandacht besteed aan de wijze waarop zaken worden aangepakt:
werken we planmatig, volgen we de voortgang voldoende, evalueren we (en stellen we bij) en meten we
de resultaten?

5. Onderwijsprestaties
De verdeling van de leerlingen over de leerjaren is per 1 oktober 2019 als volgt:
klas 1:
193
klas 2:
181
klas 3:
225
klas 4:
229
klas 5:
91
klas 6:
24
De Westermarke: 98
Verder zijn 14 leerlingen administratief ingeschreven op de RSG, maar volgen elders onderwijs. Het betreft
12 leerlingen die een Vavo-traject volgen op het ROC en 2 leerlingen op het OPDC. Deze leerlingen zijn in
het totale leerlingaantal van 1055 leerlingen opgenomen.
Gedurende het verslagjaar werden na afloop van het schooljaar 2018-2019 door de school de volgende
doorstromingsresultaten geboekt:
Per 1 oktober 2019:
-

-

Is de onderwijspositie t.o.v. het advies PO: het driejaarstotaal van 2015-16 t/m 2017-2018
+9,38% (Norm = -7,00%): boven de norm.
Is de onderbouwsnelheid boven de norm. Het driejaarstotaal 2015-2018 bedraagt 98,27% (norm=
95,48%)
Het bovenbouwsucces. De driejaarstotalen zijn:
 Vmbo-b:
92,90 % (boven de norm van 87,33%)
 Vmbo-k:
92,88 % (boven de norm van 86,72%)
 Mavo:
89,43 % (boven de norm van 86,88%)
 Havo:
77,94 % (onder de norm van 79,82%)
 Vwo:
86,10 % (boven de norm van 81,93%)
In onderstaand schema zijn de totale examenresultaten van 2018-2019 vermeld. Zowel de werkelijke
aantallen als ook de percentages zijn per opleiding en als totaal weergegeven. Voor vier van de vijf
afdelingen geldt dat de slagingspercentages boven of gelijk aan het landelijk gemiddelde uitkomen.

Aantal deelnemers

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

vmbo-b

29

29

100,0%

vmbo-k

45

45

100,0%

mavo

84

76

90,5%

havo

56

54

96,4%

vwo

32

29

90,6%

Totaal

246

233

94,7%

6. Kwaliteitszorg
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Een van de belangrijkste doelstellingen, neergelegd in zowel de visie als in specifieke beleidsvoornemens,
is het streven naar kwaliteit. Kwaliteitszorg kan gedefinieerd worden als het geheel aan maatregelen
waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt
en verbetert, volgens een systeem van analyseren, plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
Aandacht voor kwaliteitszorg vraagt om het nauwkeurig beoordelen en meten van de bedrijfsprocessen
binnen de school. Pas dan is het mogelijk bij te sturen en gericht te werken aan verbetering. Daartoe stelt
de school zich een vijftal vragen:
Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen goed (effectief en efficiënt)?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat gaan we met deze informatie doen?
De RSG Ter Apel maakt gebruik van de website ‘Scholen op de kaart ’ www.scholenopdekaart.nl . Deze
site fungeert als externe benchmark.
Het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem is om meerdere redenen van groot belang. Bij het toezicht
op de scholen richt de Inspectie van het Onderwijs zich op een drietal domeinen (zorg voor kwaliteit,
onderwijs en leren en opbrengsten). Het domein zorg voor kwaliteit veronderstelt dat de school
doelgericht, cyclisch, integraal en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering.
Globaal kunnen de activiteiten worden ingedeeld naar de volgende frequentie:
a. eenmaal per vier jaar:
- vaststellen van het Strategisch Beleidsplan van de school
- RI&E-onderzoek
b. iedere 2 jaar:
- tevredenheidonderzoek onder medewerkers
c. ieder jaar:
- tevredenheidonderzoeken onder representatieve groepen ouders of leerlingen in het
kader van Vensters voor Verantwoording, inclusief vragen over schoolklimaat en veiligheid
- thematisch gerichte onderzoeken
- leerlingenenquêtes over het lesgeven van docenten
- analyse van eindexamenresultaten
- gesprekscyclus voor medewerkers met een driejaarlijkse cyclus van een doelstellings-, een
functionerings- en een beoordelingsgesprek.
d. meerdere malen per schooljaar:
- analyse van toetsing en cijfergeving in afzonderlijke leerjaren of vakken
- analyse van rapportcijfers
e. eenmalig, naar behoefte:
- kleinschalige onderzoeken, in bijv. een leerjaar of een vakgroep

7. Kwaliteit Onderwijs
7.1 Verantwoording Prestatiebox
De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een school in de kalenderjaren 2015 tot en met 2020
jaarlijks een bedrag per leerling met als doel de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord en
Sectorakkoord VO, in het bijzonder de landelijke streefdoelen zoals geformuleerd in paragraaf 2.6 en
uitgewerkt in paragraaf 4.5 van het Sectorakkoord VO van 17 april 2014.Uitdagend en eigentijds
onderwijs, veel scholen zijn er mee bezig. Ieder op de eigen manier, passend bij de eigen onderwijsvisie.
Het sectorakkoord VO dat de VO-sector in 2014 afsloot met het toenmalige kabinet (Rutte II)
ondersteunt die beweging. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en staan de oorspronkelijke ambities uit het
akkoord nog altijd overeind. De inzet, vanuit VO-sector, was om focus aan te brengen en het aantal
doelstellingen terug te brengen. Ook was continuïteit voor scholen een belangrijk uitgangspunt in de
besprekingen met het kabinet. Het resultaat: geen nieuw maar een geactualiseerd sectorakkoord met
als doel de ingezette beweging van de afgelopen jaren met meer focus en daarmee nog meer kracht
voort te zetten. Afgesproken is dat er in 2020 een kwalitatieve evaluatie plaatsvindt van het
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sectorakkoord en dat er wordt gesproken over de wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuw
akkoord. Rode draad is de wens om het onderwijs zo te vernieuwen, dat het leerlingen sterker uitdaagt
en motiveert om het beste uit zichzelf te halen en hen beter voorbereidt op de veranderende
samenleving en arbeidsmarkt. Hiertoe heeft de sector zeven ambities geformuleerd:
1.

Uitdagend onderwijs.





Alle leerlingen worden - via vormen van onderwijs op maat - uitgedaagd in het onderwijs.
Het landelijk percentage zittenblijvers is in 2020 gedaald van 5,8 procent tot 3,8 procent.
In 2020 zit geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zonder een passend onderwijs tenzij
de leerling is vrijgesteld van de leerplicht.

2.

Eigentijdse Voorzieningen.



Scholen benutten - in aansluiting op hun curriculum - de mogelijkheden van ICT en eigentijdse
leermiddelen optimaal voor hun onderwijs.

3.

Brede algemene vorming.






Scholen zijn actief aan de slag met de ontwikkeling van hun curriculum; een curriculum dat
recht doet aan de drievoudige opdracht van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming.
Leerlingen stromen goed voorbereid door naar het vervolgonderwijs.
Scholen werken aan de versterking van het burgerschapsonderwijs.

4.

Partnerschap in de regio.



Schoolbesturen werken in de regio samen aan het realiseren van hun maatschappelijke
opdracht en maken hier gezamenlijk afspraken over.

5.

Scholen als lerende organisatie



Het streven is dat het aantal plekken op opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs in 2020
met 2.200 tot 4.000 plekken is toegenomen.
Schoolbesturen zorgen dat startende leraren en startende schoolleiders een effectief inwerken begeleidingsprogramma volgen, als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid.
Schoolbesturen dragen via hun personeelsbeleid zorg voor de professionele ontwikkeling van
leraren en schoolleiders.




6.

Toekomstbestendigheid organiseren; koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling



Schoolbesturen stemmen hun personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en daaraan
gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en
schoolleiders.

7.

Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht.



Schoolbesturen hebben hun governance op orde en leggen verantwoording af over de
resultaten die zij leveren.
Alle schoolbesturen hebben hun kwaliteitszorg op orde (tegen zo min mogelijk administratieve
lasten).
Alle schoolbesturen streven naar een zo hoog mogelijk niveau boven basiskwaliteit.
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Hieronder volgt een rapportage over de door de school gepleegde inspanningen ten behoeve van elk
van de hier boven genoemde beleidsprioriteiten, gebruikmakend van de aanvullende middelen uit de
Prestatiebox, en over de voortgang op en de geboekte resultaten ten aanzien van de geformuleerde
doelen ter zake.
Ad 1. Er is in schooljaar 2016-2017 begonnen met Anglia, versterkt Engels in klas 2, als vervolg op
versterkt Engels in klas 1. Dit is gecontinueerd in schooljaar 2019-2020 in klas 2 en 3. Verder heeft de
school sinds schooljaar 2016-2017 de sterlessen in klas 1en 2 ingeroosterd, waarbij leerlingen kunnen
kiezen uit meerdere modules, waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen en zijn in alle leerjaren
zogenaamde maatwerklessen opgenomen, waarin leerlingen voor extra vakondersteuning, verbreding
en verdieping van het onderwijsaanbod kunnen kiezen.
Het aantal zittenblijvers en afstromers is in de onderbouw onder het landelijk gemiddelde. Ook de
verblijftijd in de bovenbouw is in vier van de vijf afdelingen op orde, In de havo-afdeling is het
bovenbouwrendement nog onvoldoende. In schooljaar 2018-2019 is met uitgebreid programma Aanpak
Havo gestart om het rendement van de havo-afdeling weer op voldoende niveau te krijgen.
Er zijn op de RSG geen leerlingen die langer dan 3 maanden thuiszitten zonder passend onderwijs en
zonder dat de leerplichtambtenaar op de hoogte is.
Ad 2. In schooljaar 2016-2017 is een pilot gestart met BYOD (Bring Your Own Device) in de klassen 1
vwo en BB. Uitgangspunt is dat in minimaal 30 % van de lestijd de devices worden gebruikt voor
onderwijsdoelstellingen. In schooljaar 2019-2020 hebben alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 en de
leerlingen V-4 en BB-4 een eigen device. Het wifi-systeem van de school zit aan zijn maximumcapaciteit.
In de zomer van 2019 is gestart met een uitgebreide (ver)nieuwbouw van de school en daarin zal een
betrouwbaar wifi-systeem met ruim voldoende capaciteit meegenomen worden.
Ad 3. Sinds schooljaar 2016-2017 is tijd en energie gestoken in de ontwikkeling en het uitvoeren van
de sterlessen in klas 1, waarbij de 21st century skills aandacht krijgen. Verder komen deze skills ook in
veel maatwerkmodules in klas 2 t/m 6 voor. Ieder jaar vindt een tevredenheidsonderzoek onder
schoolverlaters plaats. De uitkomsten van deze onderzoeken worden geëvalueerd en daar waar de
schoolverlaters aansluitingsproblemen aangeven met het vervolgonderwijs, worden stappen
ondernomen om die problemen weg te werken. Er zijn intensieve contacten met het MBO, HBO en WO
Ad 4. In het kader van de praktijkstages in het vmbo zijn er nauwe contacten met het regionale
bedrijfsleven. Er is in 2019 met meerdere scholen binnen de regio (vmbo, mbo) een Convenant
Technisch onderwijs afgesloten.
Ad 5. Drie medewerkers maken in schooljaar 2019-2020 gebruik van de lerarenbeurs. Verder heeft in
dit jaar teamscholing plaatsgevonden op het gebied van differentiatie, Sociale Veiligheid en ICT-gebruik
in de les. Jaarlijks worden de CSE- en SE-resultaten geanalyseerd en besproken met de secties. Daar
waar nodig zijn plannen van aanpak gemaakt. De cijferverschillen per vak tussen CSE en SE zijn steeds
klein en stemmen tot tevredenheid. De gemiddelde cijfers van het centraal schriftelijk examen zijn voor
vier afdelingen in 2018-2019 naar behoren en boven de landelijke norm. De afdeling havo scoort onder
de norm van de inspectie. Op alle fronten streeft de school naar verbeteringen van de totale kwaliteit.
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op vier afdelingen als voldoende en op de havoafdeling als onvoldoende. Veel medewerkers maken gebruik van hun persoonlijke scholingsbudget om
hun kennis te verbreden en te verdiepen. Startende docenten krijgen hulp en begeleiding van een
interne coach.
Ad 6. Voor medewerkers ouder dan 61 jaar is een zogenaamde superBAPO in het leven geroepen. Zo
kunnen deze medewerkers een extra lesvrije dag krijgen, waarvan de kosten voor 50 % voor de school
zijn. Oudere werknemers wordt bovendien een gesprek met een externe pensioenexpert aangeboden
om te onderzoeken welke individuele mogelijkheden er zijn om vroegtijdig met pensioen te gaan. Aan
overtallige docenten worden omscholingsmogelijkheden aangeboden al dan niet met een lerarenbeurs.
Ad 7. De governance (zie 10) is op orde. Evenals de kwaliteitszorg (volgens het Inspectierapport van
2017). De maatwerklessen dragen bij dat de leerlingen meer dan de basiskwaliteit aan onderwijs
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ontvangen. Zo is er bijvoorbeeld een kunstklas en een sportklas, waarbij de leerlingen hun talenten kwijt
kunnen.

8. (horizontale) Verantwoording
Sinds 2012 neemt de school deel aan het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Via de
site van Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl) geeft de school inzicht in haar eigen
onderwijsprestaties. Zo worden ieder jaar tevredenheidonderzoeken onder representatieve groepen
ouders of leerlingen gehouden. Verder worden jaarlijks leerlingenenquêtes over het lesgeven van
docenten afgenomen. Tevens wordt jaarlijks een analyse van eindexamenresultaten gemaakt en deze
analyse wordt met de betrokken secties en docenten besproken en waar nodig wordt een verbeterplan
opgesteld. Meerdere malen per schooljaar vindt een analyse van de toetsing en cijfergeving in de
afzonderlijke leerjaren of vakken plaats en deze gegevens worden meegenomen in de teamgesprekken
en functioneringsgesprekken met de betrokkenen.
Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de Ouderraad in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding over
allerlei schoolzaken. Ook met de Leerlingenraad heeft de schoolleiding meerdere keren per jaar overleg
over de gang van zaken op school.

9. Personeelsbeleid
9.1. Functiemix
Uitgangspunt is de verdeling van de LB-, LC- en LD-functies binnen de school op de peildatum 1 oktober
2008. Op grond van de maatgevende rekentool voor de RSG Ter Apel is slechts 46 % van de convenantsmix
haalbaar voor de RSG Ter Apel.
De doelmix 2020 bedraagt:
LB:
48,9 % (40,4 fte) (45,9 % max. bandbreedte)
LC:
20,5 % (16,9 fte) (26,5 % max. bandbreedte)
LD:
30,6 % (25,3 fte) 27,6 % max. bandbreedte)
De uitkomst van de rekentool met percentage convenantsmix van 46 % levert bij maximale bandbreedte
de volgende mix op:
LB:
58,8 %
LC:
18,1 %
LD:
23,1 %
Stand 1 oktober 2019:
LB:

51,8% (35,3 fte)

LC:

20,8% (14,2 fte)

LD:

27,3% (18,6 fte)

De uitkomst van deze maatwerkafspraak is dat de uitkomst van de 46 procentsmix van de rekentool als
leidend wordt beschouwd. In de praktijk betekent dit dat het percentage LC en LD iets te hoog is. Door
natuurlijk verloop zal het percentage LC en LD tot 2020 dalen. Per 1 oktober 2019 wordt aan de
maatwerkafspraak voldaan.
De RSG heeft er voor gekozen om de functiemix beleidsrijk in te voeren. Dat betekent dat de benoemingen
in een hogere schaal gebaseerd zijn op kwaliteitskenmerken (competenties en bevoegdheden) en niet op
anciënniteit. Dit is vastgelegd in het beleidsstuk Functiemix (mei 2013).
9.2. Gesprekscyclus
Met ingang van schooljaar 2013-2014 is een gesprekscyclus ingevoerd van 3 jaar. In deze jaren vinden drie
gesprekken plaats van de medewerker met zijn/haar direct leidinggevende. Het eerste gesprek is een
doelstellingengesprek. Het tweede jaar vindt een functioneringsgesprek plaats en in het derde leerjaar
een beoordelingsgesprek. De personeelsgesprekken hebben als doel:
 het verbeteren van het functioneren van het personeelslid binnen de (school)organisatie,
knelpunten signaleren om daar bijtijds oplossingen voor te vinden;
 het ontwikkelen van het professioneel functioneren van het personeelslid binnen de
(school)organisatie;
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 het optimaal benutten van capaciteiten van het personeelslid;
 het vergroten van de motivatie van het personeelslid, wat onder meer verhoging van de flexibiliteit
tot gevolg kan hebben.
9.3. Werkdrukverlaging onderwijzend personeel
Veel onderwijskundige medewerkers ervaren een (te) hoge werkdruk. In het kader hiervan zijn in
schooljaar 2029-2020 zogenaamde ontwikkeldagen ingevoerd. Op vier dagen, gespreid in het schooljaar
krijgen medewerkers op school de gelegenheid zich bezig te houden met ontwikkelwerk, overleg,
voorbereiding van lessen, evaluatie en afstemming. De leerlingen hebben op deze dagen geen lessen en
gebruiken hun tijd ter voorbereiding van toetsen en ander schoolwerk. De data van deze ontwikkeldagen
zijn in samenspraak met de ouderraad en de MR gekozen.
9.4. Beleid bij uitkeringen na ontslag
RSG Ter Apel heeft geen uniform beleid bij uitkeringen na ontslag. Er wordt individueel en naar bevind
van zaken gehandeld.
9.5. Strategisch personeelsbeleid
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en een goede verbinding van
het personeelsbeleid met de opgaven waar de school voor staat is van grote meerwaarde. Op grond van
de meerjarige leerlingprognoses en de meerjarenbegroting is een meerjaren formatieplan opgesteld.
Hierin is per vak en opleidingsniveau aangegeven waar er tekorten en overschotten aan onderwijzend
personeel gaan plaatsvinden. Er is rekening gehouden met het natuurlijk verloop i.v.m. pensionering en
met het te verwachten aantal lessen dat nodig is voor het onderwijs en de financiële mogelijkheden van
de school. Dit meerjaren formatieplan is de basis voor het formatieplan van het volgende schooljaar.
Ieder jaar wordt het plan aangeboden aan de MR en de RvT en aangepast aan de veranderende situatie.
Gedurende het jaar wordt aan de MR en aan de RvT driemaal een tussentijds financieel overzicht
aangeboden, ter monitoring. In september van ieder jaar wordt een uitgebreid formatieoverzicht
opgesteld en aangeboden aan de MR en RvT, waarin de formatie wordt geevalueerd.
Het (voortgezet) onderwijs staat de komende jaren voor een flink aantal uitdagingen. In de regio worden
in toenemende mate de gevolgen van het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort voelbaar.
Daarnaast is de urgentie van de krimp in leerlingenaantal een belangrijke actualiteit.
Om hier passend mee om te kunnen gaan en een kwalitatief goed personeelsbestand te kunnen behouden
en ontwikkelen, hebben dertien VO-schoolbesturen, één mbo-bestuur en twee lerarenopleiders in de
regio Drenthe+ daarom de handen ineen geslagen en werken sinds oktober 2019 samen op het gebied
van personeel in de vorm van een ‘Regionaal Mobiliteitscentrum Drenthe+ (RMC). Het RMC is een
voorlopige werktitel voor dit traject. Prioritering in thema’s van RMC Drenthe+ zijn:
- opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum/loopbaancentrum;
- formatieplanning van de verschillende schoolbesturen op elkaar afstemmen;
- HRM leer- en ontwikkelnetwerk opzetten;
- gezamenlijk aanbod van opleiding en professionalisering organiseren;
- gezamenlijk traject voor de werving en opleiding van zijinstromers;
- gezamenlijke versterkte invulling geven aan de participatiewet, gericht op werk voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
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10. Passend onderwijs
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.
Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit
zichzelf haalt. De RSG biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met
leer- of gedragsproblemen.
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:







-

alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te
volgen.
Als de RSG Ter Apel een leerling geen passend onderwijs kan bieden, dan wordt -bij voorkeur- binnen
het samenwerkingsverband een plaatsing op een andere school (al dan niet speciaal onderwijs)
geregeld.
Het streven is dat een kind naar een gewone school gaat.
De school heeft een intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit:
een orthopedagoog/generalist (1,0 FTE)
een schoolmaatschappelijk werker (0,8 FTE))
remedial teachers (0,7 fte)
pre-ambulante begeleider van het samenwerkingsverband
teamleider
RSG-leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden door de mentor, docent, teamleider,
schoolmaatschappelijk werker of orthopedagoog aangemeld bij het interne ondersteuningsteam. Dit
interne ondersteuningsteam komt 6 keer per jaar bij elkaar.
Het externe zorgteam is preventie-unit Groningen. In deze unit overleggen vertegenwoordigers van de
RSG met hulpverleners van GGZ-jeugd, de GGD en Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar van de
gemeente Westerwolde en de jeugdagent. De preventie-unit adviseert de school. Het externe zorgteam
komt zes keer per jaar bijeen.
De school beschikt over een SOP, het schoolondersteuningsplan, waarin de ondersteuningstructuur van
de RSG beschreven staat.
Toelichting op de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor de middelen vanuit de lumpsum
zijn uitgegeven:
Dyslexie-ondersteuning:
Dyscalculie-ondersteuning:
Remedial teaching
Extra vakondersteuning in maatwerklessen
Trainingen (faalangstreductie, weerbaarheid etc)
Extra tijd voor mentoren van lwoo-leerlingen
Kleinere klassen in onderbouw basisberoeps
Vertrouwenspersonen (interen- en extern)
Toelichting op de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor de middelen vanuit het
samenwerkingsverband zijn uitgegeven:
Pluspunt (interne rebound-voorziening) (1,2 fte)
Remediale hulp (0,32 fte)
Coördinatie en orthopedagogie (0,32 fte)
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11. VMBO-Techniek
Voor vmbo-techniek de RSG Ter Apel op de harde techniekprofielen binnen het vmbo aanvullende
bekostiging ontvangen in 2019. Deze middelen zijn voor een deel besteed aan de aanschaf van nieuwe
inventaris, nodig voor het kunnen aanbieden van de keuzeprofielen binnen techniek. Verder zijn een deel
van de gelden gebruikt om 2 onderwijsassistenten binnen de sectie Techniek te kunnen inzetten. Deze
assistenten zijn noodzakelijk voor ondersteuning van de docenten de veiligheid tijdens de lessen.
Per 1 januari is een samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniek Onderwijs in de regio Emmen/Ter Apel
getekend. Hieraan doen het Esdal College, Hondsrug College, Carmel College in Emmen en de RSG in Ter
Apel mee.
De samenwerking tussen de scholen heeft tot doel om het techniekonderwijs in de regio Emmen/Ter Apel
te versterken, door op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en
kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in de regio.

12. Governance ontwikkelingen
RSG Ter Apel is de enige openbare school die valt onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Vlagtwedde. Deze stichting is opgericht bij notariële akte van 4 december 2009 en is geregistreerd in het
Handelsregister onder nummer 01168266.
Op grond van artikel 24e van de WVO dient het bevoegd gezag er zorg voor te dragen dat de functies van
bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden, waarbij de intern
toezichthouder onafhankelijk van het bestuur dient te functioneren. Het bestuur van de Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde heeft er in 2010 voor gekozen om de scheiding van bestuur
en intern toezicht op het bestuur te realiseren door de bestuurlijke bevoegdheden te delegeren.
In oktober 2015 heeft de gemeenteraad instemming verleend voor de invoering van een Raad van
Toezicht en een eenhoofdig College van Bestuur (rector).
Op 18 maart 2016 is de akte van statutenwijziging notarieel vastgelegd.
In het managementstatuut is geregeld welke gedelegeerde bevoegdheden door de rector worden
gemandateerd aan de teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering.
De Raad van Toezicht voert haar toezichthoudende taak conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs
uit. De bestaande werkwijze van toezicht en bestuur is zorgvuldig beschreven en de daartoe geldende
onderdelen van de statuten zijn aangepast, conform de Code “goed onderwijsbestuur” van de VO-raad.











13. Maatschappelijk ondernemen
De school staat open voor alle gezindten en levensovertuigingen.
Met de aanpak Gezonde School laat de RSG leerlingen en docenten zo gezond mogelijk functioneren.
Jaarlijks wordt deelgenomen aan een Goede Doelen actie in december.
In de lessen wordt aandacht besteed aan de acceptatie van lhbt’ers in de vorm van gastlessen door
het COC.
De school maakt gebruik van groene energie.
In de nieuwbouwplannen m.i.v. 2019 is uitgegaan van een energiezuinig en duurzaam gebouw met
zonne-energie en aardwarmte.
Economisch gezien zal de nieuwbouw en verbouw/renovatie leiden tot lagere exploitatielasten in de
daarop volgende jaren.
Bij de aanbestedingen van nieuwe materialen wordt voortdurend de duurzaamheid en Fair Trade
meegenomen in de selecties.
In de kantine is het gebruik van plastic bekers en serviesgoed vervangen door biologisch afbreekbaar
materiaal.
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14. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat dan dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervalt daarmee. De AVG
versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen
nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens
verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu, op de verantwoordelijkheid van
organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Om te voldoen aan deze wetgeving
is in 2019 hieraan op alle niveaus binnen de school aandacht besteed en in december 2018 is een
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld in samenwerking met een externe organisatie de
PrivacyExperts en een interne werkgroep Privacy.

15. Afhandeling van klachten
De school heeft een klachtenregeling. Deze regeling biedt de wettelijke mogelijkheid voor ouders,
leerlingen en personeel om klachten van allerlei aard aan de orde te stellen. De school streeft ernaar om
eventuele klachten eerst binnen de school door onderling overleg van de directbetrokkenen of door
tussenkomst van de vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur op te lossen. Wanneer dit
echter niet in alle opzichten wil lukken, dan komt de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) in
beeld. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. In het
verslagjaar 2019 zijn twee klachten gemeld bij de LKC. De ene klacht is van ouders van een leerling die is
verwijderd i.v.m. ernstig fysiek geweld t.o.v. een medeleerling. De klacht is op alle aspecten ongegrond
verklaard en zorgvuldig afgehandeld. De tweede klacht is van een ouder die bezwaar maakte tegen het
niet bevorderen van zijn dochter. Ook deze klacht is op alle aspecten ongegrond verklaard.

16. Continuïteitsparagraaf.
16.1. De financiële positie
Het weerstandsvermogen van de RSG wordt vastgesteld op basis van de in kaart gebrachte financiële
risico’s. De bestemmingsreserve personeel dekt een aantal van deze risico’s evenals de algemene reserve,
die een bufferfunctie heeft voor algemene/onvoorziene risico’s. Voor deze belangrijke
bestemmingsreserve wordt elk jaar een risico-inventarisatie gemaakt. Het vermogensbeheer en het
budgetbeheer zijn vastgelegd in het treasurystatuut (herzien in maart 2017). Van de kengetallen die
hierbij worden gebruikt worden er hieronder drie weergegeven. De rentabiliteit wordt weergegeven bij
de analyse van het resultaat in paragraaf 3.2.
In het treasurystatuut is het volgende aangegeven ten aanzien van deze kengetallen.
formule

ondergrens

bovengrens

solvabiliteit

EV/TV

20%

geen

kapitalisatiefactor

(TV- G&T)/TB

geen

35 tot 60%

Current ratio

0,5

1,5

Vermogensbeheer

Budgetbeheer
liquiditeit

rentabiliteit
Exploitatiesaldo/TB
0%
5%
Verklaring gebruikte afkortingen:
EV - Eigen Vermogen; TV - Totaal Vermogen; G&T - Gebouwen en terreinen; TB - Totale baten
De kapitalisatiefactor is een kengetal dat in de plaats is gekomen van het weerstandsvermogen. Het geeft
aan in hoeverre een organisatie in staat is financiële tegenvallers op te vangen (de bufferfunctie).
Daarnaast geeft het inzicht in de mogelijkheid tot het aantrekken van vreemd vermogen om zodoende
een eenmalige extra investering in het onderwijs te kunnen doen. De bovengrens is voor de stichting een
glijdende schaal omdat de RSG Ter Apel tot de middelgrote VO-scholen behoort met een Rijksbijdrage
tussen de € 6 en € 12 miljoen.
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Kengetallen

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Liquiditeit (current ratio)
(In welke mate aan verplichtingen op
korte termijn kan worden voldaan)

2,7

4,2

3,6

4,1

3,3

3,1

Solvabiliteit
(In welke mate op langere termijn aan
de verplichtingen kan worden voldaan)

34%

43%

43%

49%

44%

45%

Kapitalisatiefactor
(bufferfunctie)

55%

49%

50%

44%

40%

38%

De solvabiliteit voldoet met 34% ruim aan de gestelde eisen. De kapitalisatiefactor van 55% in 2019
ligt boven gestelde normen. Voorfinanciering van nieuwbouw door de Gemeente is hiervan
voornamelijk de tijdelijke veroorzaker.

16.2. Risico-inventarisatie
Inleiding
De Raad van Toezicht, de schoolleiding en de medezeggenschapsraad wensen een nader inzicht in het
risicoprofiel en het risicomanagement van haar school, de RSG Ter Apel. Hiertoe heeft de Raad van
Toezicht de opdracht gegeven de risico’s op korte en middellange termijn te inventariseren en te
analyseren. Op basis van deze inventarisatie en analyse zal een beoordeling worden gegeven over de
hoogte van de voorzieningen en reserves en van de huidige en gewenste financiële kengetallen.
Fase 1: Strategisch risicobeleid en beleidskeuzes
Houding ten opzichte van risico’s
Deze rapportage geeft antwoord op de vraag welke risico’s de organisatie bij het uitvoeren van de
strategie bereid is te lopen. Dit heeft daardoor ook invloed op de benodigde kapitalisatiefactor en andere
financiële kengetallen.
Uitkomsten vanuit de strategische analyse:
De omgeving van de RSG is redelijk onrustig. In de zomervakantie van 2019 is gestart met Fase-3 van de
grootscheepse aan- en verbouw van het gebouw. De gehele verbouwing en renovatie zal zijn afronding
krijgen in 2021, als de school 100 jaar bestaat. De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld dat
bijna toereikend is voor alle verbouw- en herinrichtingskosten. krediet wil verschaffen. De RSG zal een
substantieel bedrag bijdragen aan het groot (en achterstallig) onderhoud van het monument. Hiervoor
zullen de (onderhouds)reserves aangeboord moeten worden. Voor welk bedrag is op dit moment nog
zeer onzeker. Een indicatie is dat we als RSG ongeveer € 0,5 mln. moeten onttrekken uit de voorzieningen
en reserves.
Er is zorg over de ontwikkeling van de leerlingaantallen voortkomend uit de specifieke demografische
situatie van de regio (krimp). In de regio zijn ook samenwerkingsontwikkelingen in het Emmense op het
gebied van het vmbo-onderwijs. Het aanbod van de scholen in Emmen en ook in Stadskanaal verandert
voortdurend. Een groot aanbod aan diverse richtingen en de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs
met talentontwikkeling en personalisering, verhoogt het concurrentiepotentieel van deze scholen. Dit zou
negatieve effecten op het leerlingaantal van de RSG kunnen hebben.
De leerlingprognoses laten een dalende lijn zien voor de komende jaren. Dit heeft gevolgen voor onze
lumpsum financiering. Dit resulteert in de komende 3 jaar een jaarlijks tekort in de exploitatie. In 2019
wordt € 120.000 onttrokken uit de personele voorzieningen, in 2020 € 75.000 en in 2021 en 2022 per jaar
€ 17.500. De Raad van Toezicht heeft toestemming gegeven om dit totaalbedrag van € 230.000 te
onttrekken uit de personele voorzieningen en –reserves. Deze tekorten worden veroorzaakt door te hoge
personele lasten. Met name binnen het onderwijzend personeel is het aantal FTE in vaste dienst voor de
komende jaren naar verwachting te hoog. Er gaan de komende 3 jaar te weinig medewerkers met
pensioen.
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Een ander risico dat op ons af kan komen is de voorgenomen herziening van het lumpsum systeem. In de
eerste voorstellen van het Ministerie zou dat een afname van de lumpsum van ruim 3% opleveren.
Hiervoor komt een tijdelijke compensatieregeling. Verder valt de school binnen de regeling ‘Geïsoleerde
Scholen’. Vanaf 2021 ontvangt de school hierdoor een structurele extra financiële vergoeding van
ongeveer € 300.000 op jaarbasis.
De school zal de komende jaren hinder ondervinden van de grootschalige verbouwing: veel sloop- en
bouwactiviteiten tijdens schooltijd en verhuizing naar tijdelijke huisvesting. In welke mate deze situatie
negatief invloed heeft op het aantal aanmeldingen voor de school, is een grote risicofactor.
Verder is met ingang van schooljaar 2017-2018 een herstructurering van de sectoren in het vmbo-basis
en -kader gestart. Hierbij zijn keuzes gemaakt in de afstudeerprofielen, die invloed kunnen hebben op het
aanbod van onderwijs op de RSG en daarmee op de leerlingaantallen. Met name staat het techniek
onderwijs onder grote druk, zowel in de regio als landelijk. De techniekhal is in oppervlak bijna verdubbeld
en volledig klaar voor het onderwijs in de 3 gekozen afstudeerprofielen PIE, MT en BWI. Een zorg is het
aantal te verwachten leerlingen voor deze technische afstudeerprofielen. Deze zorg geldt overigens ook
voor het aantal leerlingen dat kiest voor Zorg&Welzijn.
Onderwijsopbrengsten. De onderwijsopbrengsten voor de afdeling havo staan onder druk. De inspectie
heeft de afdeling als onvoldoende gekwalificeerd. In schooljaar 2018-2019 is het plan Aanpak Havo gestart
met als doel om binnen een schooljaar de onderwijsresultaten weer op een voldoende beoordeling van
de Inspectie te krijgen. Dit plan van aanpak is in schooljaar 2029-2020 gecontinueerd.
De ISK-locatie. Het leerlingenaantal blijft een erg onzekere factor met veel kortetermijnschommelingen
in aantallen. Daarnaast is de exploitatie van het gebouw (sinds 1 november 2016 in het gebouw “De
Westermarke” in Ter Apel nu voor een groot deel voor rekening van de school en zal uit de
maatwerkfinanciering gedekt moeten worden. Een te klein aantal ingeschreven leerlingen (minder dan
gemiddeld 60) is verliesgevend.
De RSG is bereid om middelen vrij te maken voor het behalen van deze doelstellingen maar accepteert
niet dat hierdoor structurele verplichtingen ontstaan door afwijkingen van de
bekostigingsuitgangspunten.
De RSG heeft een sterke financiële situatie. Gezien de strategietypering en de houding ten opzichte van
risico zou een relatief hoge reservepositie passend zijn.
De doelstelling met betrekking tot de risico’s van de organisatie en de financiële middelen die het
beheersen van deze risico’s vraagt rechtvaardigt deze relatief sterke reservepositie. Dit betekent dat het
kapitaal naast de activa- en transactiefunctie een omvangrijke bufferfunctie zal kennen.
Fase 2: Risico-inventarisatie
Interne omgeving
De RSG gaat bewust om met risicomanagement. De risico’s zijn voor de school vooral gelegen in de
financiering vanuit de overheid: vermindering van de lumpsum door daling van het aantal leerlingen;
maatwerkbekostiging voor de afdeling ISK, met onzekere en sterk schommelende leerlingaantallen;
financiering via het SWV van de extra zorg voor leerlingen.
Daarnaast zijn de risico’s:
1 De opbouw van het personeelbestand,
In onderstaande tabel is het personeelsbestand van de RSG weergegeven onderverdeeld in
leeftijdsgroepen. De cijfers zijn van schooljaar 2018-2019.
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FTE

Vast en tijdelijk personeel (31 december 2019)
Vaste formatie
Tijdelijke formatie
Totaal
flexibele formatie per 31-12-2019
2

89,67
25,36
115,03

Ziekteverzuim van het personeel,
verzuimpercentage

2018

meldingsfrequentie

RSG

landelijk

RSG

landelijk

5,71 %

5,81 %

1,39 %

1,32 %

2019
4,58 %
4,0 %
1,17 %
1,0 %
Overzicht ziekteverzuim RSG Ter Apel 2018-2019 (van Arbodienst)
3
4
5

Competenties van het personeel
Voldoende onderwijsopbrengsten bij alle opleidingen,
De financiële situatie, met name de personele lasten

Externe omgeving
Mogelijke risico’s:
1 Demografische ontwikkelingen (krimp);
Locatie
2019/2020
RSG Ter Apel
1055
Prognose Leerlingaantallen

2020/2021
1026

2021/2022
965

2022-2023
947

2 Politieke situatie;
3 Handhaving of versterking van het marktaandeel in het voedingsgebied.
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Identificeren van gebeurtenissen
Hier zijn de interne en externe risico’s afgezet tegen hun invloed op de doelstellingen van de RSG Ter Apel.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de impact van het risico per item voor de school is (impact
= kans x effect). Er is gekozen voor een indeling in LAAG – MIDDEL –HOOG impact.
Interne gebeurtenissen:
Item
Opbouw personeelsbestand
Verzuim
Competenties personeel
Krapte op de arbeidsmarkt bij sommige vakken
Onderwijsopbrengsten
Personele lasten
Weerstandsvermogen/solvabiliteit/liquiditeit/kapitalisatiefactor

Externe gebeurtenissen:
Item
Demografische situatie
Bezuinigingen overheid
SWV gelden voor extra zorg en ondersteuning
Handhaving/verbetering van marktaandeel

LAAG

LAAG

MIDDEL

MIDDEL

HOOG

HOOG

Risicobeoordeling
Uit de risicobeoordeling blijkt dat de volgende items de belangrijkste risico’s vormen.







Krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel voor sommige vakken
Onderwijsopbrengsten
De personele lasten
Demografische situatie
SWV-gelden voor extra zorg en ondersteuning
Handhaving/verbetering van marktaandeel

Fase 3: Reactie op risico’s
Er zijn een viertal reacties op risico’s: accepteren, delen/verzekeren, vermijden en beheersen. Om te
bepalen welke van de acties geschikt is voor een bepaald risico dient eerst gekeken te worden naar de
waarschijnlijkheid en de impact die het risico met zich meebrengt. Risico’s met een lage waarschijnlijkheid
en/of impact zijn niet significant en vallen te accepteren. Risico’s met een hoge score zijn significant en
vragen bijvoorbeeld om een beheersreactie.
Accepteren: Risico’s opvangen in de exploitatie of door een algemene reservebuffer
Beheersen: Risico’s aanpakken door beleidsacties die vragen om bestemmingsreserves
Verzekeren: Risico’s delen met andere partijen en hiervoor een premie betalen
Vermijden: Risico’s uitsluiten door óf het afstoten van dat deel van de dienstverlening wat het risico
veroorzaakt óf door beleidsinspanningen te doen waardoor het risico verdwijnt.
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In onderstaande tabel is de (voorgenomen) reactie op de gesignaleerde risico’s weergegeven.
1.1.1.1







1.1.1.2

Demografische situatie
SWV-gelden voor extra zorg en ondersteuning

1.1.1.3



Accepteren

Vermijden



Ziekteverzuim

1.1.1.4

Ziekteverzuim
Onderwijsopbrengsten
Opbouw personeelsbestand
Handhaving/verbetering van marktaandeel








Delen/verzekeren

Beheersen

De krapte op de arbeidsmarkt voor
gekwalificeerd personeel
De personele lasten
Competenties personeel
Staat van onderhoud gebouwen
Onderwijsopbrengsten

Reactie op risico. De onderstreepte items vormen de belangrijkste risico’s
Naast maatregelen die gericht zijn op een specifiek risico zijn er een viertal structurele maatregelen
waardoor de schoolorganisatie beter in staat is de effecten van risico’s op te vangen.
Deze maatregelen zijn:
 Aanleggen reserves en bufferliquiditeit
 Vergroten kostenflexibiliteit
 Vergroten organisatieflexibiliteit
 Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering
Accepteren
Voor het opvangen van risico’s die niet beheerst, vermeden of verzekerd kunnen worden, heeft de
commissie Don de term bufferliquiditeit geïntroduceerd. Hij noemde een viertal risico’s die hieronder
vallen:
1 De onvolledige bekostiging van het ministerie van OCW
2 De late bekendmaking van de bekostiging van het ministerie van OCW
3 De mogelijke kosten van arbeidsconflicten
4 Het risico van daling van het aantal leerlingen
Deze risico’s heeft hij gekwantificeerd en worden voor een schoolbestuur met de grootte van de RSG
gekwantificeerd op 10% van de jaarlijkse baten. Dat betekent dat de RSG een bufferliquiditeit moet
aanhouden op basis van dit percentage. Dit komt neer op een bedrag van € 969.000.
Dat betekent, dat dit bedrag aanwezig moet zijn in liquide vorm.
De krimp in de regio is het belangrijkste risico. Natuurlijk is de handhaving/verhoging van het
marktaandeel van de school hier onlosmakelijk mee verbonden.
Beheersen
a. De krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel. Het is nu al voor enkele
schoolvakken zeer lastig om goed gekwalificeerd personeel binnen te krijgen. Interne om- en
nascholing kan helpen. Verder moet rekening gehouden worden met hogere personeelslasten
door het moeten inschalen van schaars personeel in een hogere loonschaal. Ook hier zal een
personele reserve opgebouwd en aangehouden moeten worden ter hoogte van € 150.000.
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b.

c.

De Onderwijsopbrengsten.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is gestart met een Plan van Aanpak Havo. De
onderwijsresultaten van deze afdeling zijn als onvoldoende beoordeeld. Onder externe
begeleiding is een reeks bijeenkomsten met alle docenten die lesgeven aan de Havo-afdeling
gestart. Het uiteindelijk resultaat moet zijn dat het bovenbouwrendement, de examenresultaten
en de cijfers van het CSE weer voldoen aan de eisen van de Inspectie. Dit zal zijn beslag moeten
hebben in 2020.
De personele lasten. De komende jaren zal –door de krimp en de lagere lumpsum financieringvoor ongeveer 8 FTE bezuinigd moeten worden. Hiermee loopt de onderwijskwaliteit van de
school een gevaar op. Te grote klassen, afstoten van richtingen, profielen etc., maken de school
minder aantrekkelijk. Handhaving van een breed onderwijsaanbod is zeer wenselijk. Dit betekent
dat in een aantal schooljaren tekorten zullen ontstaan op de personele baten en lasten. De
personele reserves zullen hiervoor aangesproken moeten worden voor € 230.000. Verder zullen
oudere werknemers gestimuleerd moeten worden om minder te gaan werken of met flexibel
pensioen te gaan. De mogelijkheden daarvoor zijn beperkt en brengen hoge kosten met zich
mee. Hiervoor is de komende jaren ongeveer € 250.000 nodig. De personele reserve is nu
ongeveer 1 mln. euro. Dit zou voldoende moeten zijn voor de komende jaren. Echter bij een batig
exploitatiesado is het wenselijk de personele reserve aan te vullen met het volledige batige saldo.
Samengevat: Voor de personele reserve is totaal een bedrag van € 1.030.000 nodig. Er van
uitgaande dat niet alle risico’s gelijktijdig plaats zullen vinden, wordt € 850.000 voor de personele
reserve als voldoende beschouwd. Voor de staat van onderhoud van de gebouwen en de eigen
bijdrage van de school is de huisvestingsreserve (€ 260.000) en een deel van de
onderhoudsvoorziening (€ 300.000) nodig. Het saldo van de onderhoudsvoorziening is op 31-122019 €1.197.588.

Vermijden
Onderstaande items zijn beschreven maatregelen die noodzakelijk zijn, maar waarvoor geen
reserveringen voor hoeven worden gevormd.
a.

Handhaving/verbetering van marktaandeel. Alle inspanningen worden gedaan om ons
marktaandeel minstens gelijk te houden en zelfs te laten stijgen door ons in te zetten op een
goede promotie van de school in ons voedingsgebied. Hierbij geldt dat primair de kwaliteit van
alle aspecten van het onderwijs op een hoog niveau moet blijven en de marketingtools om dit
over het voetlicht te krijgen van de ouders en leerlingen in het basisonderwijs, optimaal moeten
zijn.
b. De Onderwijsopbrengsten.
Zie onder beheersen.
Vaststelling bestemmingsreserves
Het aanleggen van een bestemmingsreserve personeel en scholing van totaal € 850.000 is voldoende.
Deze middelen worden ingezet voor bovenstaande punten 3.2. a, b, en c.
Fase 4: Conclusies
In het voorgaande zijn alle risico’s van de school op een rij gezet en is er een strategie op vastgesteld, hoe
er met deze risico’s moet worden omgegaan.
We onderscheiden nu een 2-tal soorten risico’s:
De beheersbare risico’s (ongeveer € 1,25 mln.)
Dit zijn de eerdergenoemde risico’s, die beheersbaar zijn en waar beleid op wordt gezet. Dit kan zijn
accepteren, beheersen, verzekeren of vermijden. De kosten van beheersen zijn gekwantificeerd en
kunnen in een beleidsrijke meerjarenbegroting worden meegenomen.
De “niet-beheersbare” risico’s (ongeveer € 1 mln.)
Dit zijn de risico’s die Don noemde in zijn rapport. Hij noemde een 4-tal risico’s:
1 fluctuaties in de leerlingenaantallen
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2 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten
3 Instabiliteit van de bekostiging
4 Onvolledige indexatie van de bekostiging
Samen met een categorie restrisico’s, die Don ook benoemde in zijn rapport, komt hij uit op een risico
voor een bestuur met de grootte van RSG van 10% van de totale jaarlijkse baten.
Dat betekent, dat de RSG een bufferliquiditeit moet aanhouden op basis van dit percentage. Dit komt
neer op een bedrag van € 1.101.000.
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat door het meenemen van de gekwantificeerde kosten van
beheersen en door het aanhouden van een bufferliquiditeit in de meerjarenbegroting, beide soorten
risico’s beheersbaar zijn. Hiervoor is totaal € 2,25 mln. nodig in de reserves.
Coronavirus
De uitbraak van het coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs.
Het schoolexamen 2020 wordt op aangepaste wijze afgenomen en het centraal examen gaat niet door.
Het onderwijs op de RSG Ter Apel wordt sinds 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat zowel van
leerlingen als collega's flinke aanpassingen vereist. Verwacht wordt dat de financiële gevolgen
overzichtelijk zullen zijn. De Rijksoverheid continueert de bekostiging waardoor de salarissen en vaste
lasten kunnen worden betaald.
Op een aantal gebieden wordt nog discussie gevoerd, zoals schoolreizen en excursies.
De impact op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de organisatie vooralsnog niet.
Balanspositie 2024
Indien we de situatie eind 2024 op basis van de meerjarenbegroting 2020-2024 bekijken, dan zien we dat
de liquide middelen dan € 3.748.400 bedragen. Het eigen vermogen, met daarin de algemene reserves en
bestemmingsreserves blijven op niveau (€1.861.100).
De voorzieningen blijven rond de € 1.507.000 tot in 2024.
De kortlopende schulden (€1.170.000) worden niet gedekt door de kortlopende vorderingen (vlottende
activa) (€ 340.000).
De bufferliquiditeit bedraagt dan dus 3,75 - 1,17 + 0,34 – 1,51 = 1,41 miljoen Euro en is voldoende om het
risico te dekken.

17. Reserves
De algemene reserve op 31 december 2019 is met € 173.299 afgenomen tot € 673.204.
De in 2019 beschikbare bestemmingsreserves zijn:
 Personeel, inclusief bestemmingsreserve ISK-afdeling
 Onderwijsvernieuwing, inclusief Excellentie gelden
 Huisvestingsreserve
 Herinvestering inrichting Techniek Breed
Voor al deze bestemmingsreserves heeft het bevoegd gezag zelf de bestemming vastgesteld.
Aan de personele reserve is in 2019 € 120.000 onttrokken. Dit ter dekking van de personeelskosten die
ontstaan zijn als gevolg van de krimp van het leerlingenaantal.
De bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing bedraagt € 160.000
Dit kalenderjaar zijn er geen middelen gebruikt. Het bestuur heeft het maximum vastgesteld op € 450.000.
Het doel is vernieuwing een continu proces te laten zijn. Daarnaast mag geen onwenselijke druk op de
organisatie ontstaan in organisatorische en formatieve zin. De besteding zal de komende 2 tot 4 jaren
plaatsvinden voor met name het bevorderen van excellentie van leerlingen en medewerkers en verdere
ontwikkeling van maatwerkonderwijs..
De huisvestingsreserve is in 2010 gevormd door overheveling van het vrijgekomen saldo uit reserveringen
voor het interne klimaat. In 2016 is € 100.000 uit het exploitatiesaldo toegevoegd. De reserve ten bedrage
van € 259.029 is bestemd om de risico’s op te vangen van een eventuele voorfinanciering van dringend
noodzakelijke investeringen in de huisvesting aan de Oude Weg, met name voor de
monumentenrenovatie.
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De reserve herinvestering inrichting Techniek Breed is bestemd om de vervanging van de inventaris van
de nieuwe techniekhal mogelijk te maken. De eerste inrichting werd door de gemeente Vlagtwedde
bekostigd. Herinvestering dient uit de materiële middelen van de RSG te worden betaald en daarvoor
wordt er jaarlijks € 25.000 gedoteerd.
In verband met investeringen in 2019 in inventaris voor de nieuwe techniekprofielen wordt, gelijk aan de
afschrijvingen, gedurende 10 jaar € 17.928 uit de reserve vrijgenomen. Dit resulteert in een toename van
de reserve van € 7.072.
Hiermee staat de reserve per 31 december 2019 op € 196.216.

18. Voorzieningen
De RSG Ter Apel kent per 31 december 2019 nog vier voorzieningen.
 Personeelsvoorziening jubilea
 Personeelsvoorziening spaaruren
 Onderhoudsvoorziening
 Voorziening renovatie monument
Voorziening jubilea
Deze voorziet in toekomstige kosten voor personeelsbeloningen, zoals jubileumgratificaties. De
voorziening is berekend op basis van het model van de Vos/Abb voor organisaties VO en bedraagt per
ultimo 2019 € 72.600.
Voorziening spaaruren
Deze voorziet in toekomstige kosten voor het uitbetalen, c.q. vervangen van gespaarde uren van de
medewerkers in het kader van invoering van Persoonlijke budgetten met ingang van schooljaar 20142015. Per december 2019 bedraagt deze voorziening € 335.169.
Voorziening onderhoud gebouw
De dotaties zijn gebaseerd op een voortschrijdend onderhoudsrapport van een ingehuurde deskundige.
De dotatie zal elk jaar 1/10 deel van de totale kosten zijn, zoals opgenomen in het laatste rapport. Dit
garandeert het onderhoud voor de komende tien jaren. Vanwege verbouwing en uitbreiding van de
Techniekhal en nieuwbouw Sportzaal is ultimo 2017 een nieuw rapport opgesteld waaruit de
noodzakelijke reservering van de voorziening blijkt.
De onttrekking aan de voorziening betreft het totaal van de werkelijke onderhoudskosten in het
betreffende jaar. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de meerjarenbegroting onderhoud, zo
nodig gecorrigeerd in verband met urgent gebleken onderhoud. De onttrekking was dit jaar €72.675 lager
dan de dotatie onderhoudskosten, zodat de voorziening is toegenomen tot € 1.007.910.
Voorziening renovatie monument
Naar verwachting zullen in 2020 en de komende jaren daarna de onderhoudskosten voor het
monumentale deel van het gebouw gaan toenemen. Begin 2015 is een aanvullend meerjaren
onderhoudsplan voor dit deel van het gebouw opgesteld, waarin naast het normale onderhoud van het
gebouw, in de komende jaren grote renovatie-uitgaven voor met name het monument aangegeven zijn,
waarvoor nog dekking gezocht dient te worden in de vorm van landelijke en provinciale subsidies voor
(Rijks)monumenten. Deze voorziening is in 2016 gestart met een dotatie van € 280.000. In 2019 is € 90.322
uit deze voorziening onttrokken en gebruikt voor de kosten van herstel glas in lood en toiletgroepen. Deze
werkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Het resterend saldo van € 189.678 zal worden ingezet voor de in
2020 uit te voeren dak-gevelrenovatie.

19. Treasurybeleid en analyse resultaat
19.1

Treasurybeleid

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde heeft een eigen treasurystatuut. Het nieuwe
treasurystatuut is per 16 maart 2017 in werking getreden.
De liquiditeiten staan per ultimo 2019 op vrij opneembare spaarrekeningen. Dit is in overeenstemming
met het treasurystatuut. Er is geen sprake van beleggen en belenen. Mocht zich dit in de toekomst
voordoen, dan is hier een procedure voor.
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19.2

Analyse resultaat

Rentabiliteit

Het rentabiliteitspercentage is:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

-2,7

-1,0

-0,1

4,0

0,6

3,3

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering
in een percentage van de totale baten.

Vergelijking van de begrote en werkelijke cijfers over 2019:

In euro x 1000
Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Lasten
Personeel
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting
€

verschil
€

9.717
118
180
10.015

10.558
- 119
197
10.636

841
- 237
17
621

8.404
204
564
822
9.994

9.129
212
591
992
10.924

725
8
27
170
930

2

-1

- 286
====

- 310
====

Saldo rente
Resultaat

Jaarrekening
€

3
24
====

Toelichting op de grootste afwijkingen van de jaarrekening ten opzichte van de begroting:
Verschillen Verwacht resultaat en Begroting:
BATEN
+
€ 621.000
Specificatie:
Rijksbijdragen:
+ € 841.000
De personele lumpsum is per saldo € 466.700 hoger dan begroot. Hierin is de verhoging van de
personele lumpsum van 3,4% opgenomen (gegevens van de VO-raad in september). De hogere
personele lumpsum komt voor een deel ten goede aan de ISK-afdeling.
Slechts een gering aantal ingeschreven leerlingen op de ISK-afdeling tellen mee in de reguliere
bekostiging. Het overgrote deel van de leerlingen ISK vallen onder de maatwerkbekostiging.
De materiele lumpsum is € 50.500 hoger dan begroot. Ook dit komt deels te goede aan de afdeling
ISK.
Niet geoormerkte Overige subsidies OCW zijn € 304.400 hoger dan begroot door voornamelijk de
hogere bekostiging technisch vmbo en Prestatiebox. Tevens is hierin de extra lumpsum vergoeding
november 2019 van € 166.000 opgenomen.
De maatwerkbekostiging voor nieuwkomers en opvang vreemdelingen op de ISK-afdeling is door een
nagekomen correctie op de teldata in 2018 ad € 51.000 lager dan begroot.
De materiële bekostiging lesmaterialen is door het hogere aantal inschrijvingen ook toegenomen.
De overige overheidsbijdragen zijn veel lager dan begroot:
- € 237.000.
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-

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de financiële afwikkeling van de overeenkomst tussen
gemeente/COA en het asielonderwijs in het verleden. De RSG is het COA (via de gemeente) een
bedrag van € 235.000 verschuldigd.
Overige baten:
+ € 17.000
In schooljaar 2019-2020 meer inkomsten door detacheringen.

LASTEN
+
€
930.000
Specificatie:
Personele lasten:
+ € 725.000.
a) De brutolonen en sociale lasten zijn € 285.500 hoger dan begroot.
Deze toename wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de in de cao afgesproken
loonstijgingen. Op de ISK-afdeling is een stijging van € 73.800 aan personele inzet, doordat er
meer groepen in schooljaar 2019-2020 zijn geformeerd dan begroot.
Verder zijn de lonen en salarissen hoger dan begroot door extra personeel in het schooljaar
2018-2019 vanwege vervanging wegens ziekte en andere omstandigheden, waartegenover
slechts ten dele uitkeringsinkomsten staan. Deze vervanging wegens ziekte geldt ook voor het
schooljaar 2019-2020.
Voor schooljaar 2019-2020 is in totaal de inzet in bruto FTE met 2,43 FTE verminderd t.o.v.
schooljaar 2018-2019, bij een afname van het aantal meetellende ingeschreven leerlingen met
100. De netto inzet in OP is slechts met 0,81 FTE afgenomen t.o.v. vorig schooljaar. Dat deze
afname kleiner is dan men zou verwachten, heeft meerdere oorzaken. Zo zijn er voor 0,8 fte
teamcoördinatoren benoemd. Verder zijn er meer uren per docent uitgezet voor maatwerk (50
uur per 1 fte). In het vorig schooljaar waren hier te weinig uren in de jaartaken van de docenten
voor gereserveerd. Tevens zijn we genoodzaakt geweest toch enkele lesgroepen alsnog te
splitsten door de afwijkingen van de prognoses (toch meer leerlingen per vak per leerjaar).
De formatie heeft geresulteerd in drie groepen minder t.o.v. 2018-2019.
Binnen het OOP is de netto inzet met 0,37 FTE toegenomen. Oorzaken:
1. Er zijn taken in de ondersteuning overgeheveld van OP naar OOP.
2. In de sector Techniek zijn extra FTE’s (+ 0,8) aan onderwijsondersteuning ingezet. De extra
formatie wordt gefinancierd uit de extra gelden die wij voor het Technisch vmbo
ontvangen.
3. Er is tijdelijk een toezichthouder terrein aangesteld in verband met de
verbouwingswerkzaamheden.

-

Deze toename van de overige personele lasten wordt voor het merendeel (€ 253.100)
veroorzaakt door een stijging van de lasten voor personeel niet in loondienst op de locatie Oude
Weg. Deze toename wordt veroorzaakt door inhuur van gedetacheerden van gemeente, OPDC
en vooral detacheringsbureaus. Verder zijn de loonkosten (incl. detacheringen) op de ISK
afdeling € 205.200 hoger dan begroot door de vorming van meer groepen.
De bijdragen aan de collectieve en individuele uitkeringskosten zijn € 18.600 lager dan begroot,
doordat er landelijk minder uitkeringsverplichtingen zijn.
Verder vindt er een toerekening aan de ISK afdeling van de overige personeels- en
overheadkosten van € 80.000. Dit was niet in de begroting 2019 opgenomen.
De premie van de ziekengeldverzekering is nog iets gestegen. Er is voor 2020 een nieuwe
ziekengeldverzekering afgesloten tegen aanmerkelijk lagere premie.
Er is € 81.500 meer uitkering verzuim AO ontvangen dan begroot.
De afschrijvingen:
+ € 8.000.
Er zijn extra investeringen in ICT gedaan (PC’s , aanpassing wifi en aanschaf touchscreens).
De huisvestingslasten:
+ € 27.000.
De huur van sporthal en sportvelden en de huur van de opslagruimte zijn € 9.900 hoger dan begroot.
Verder hebben we te maken met hogere exploitatiekosten voor de ISK-afdeling met € 11.400. Ook
zijn er hogere kosten gemaakt voor de overige huisvestingslasten van € 7.500.
Hier dient echter opgemerkt te worden dat de extra kosten i.v.m. de tijdelijke huisvesting, de
verhuiskosten en de meerkosten voor tijdelijke opslag van inventaris voor een zeer groot deel niet
zijn meegenomen. Zolang niet bekend is of deze kosten gedekt worden door het bouwbudget, zijn
ze buiten beschouwing gelaten.
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De Overige lasten:
+ € 170.000
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere administratie- en beheerslasten .
Zo zijn er extra kosten voor teamuitjes, hogere kosten aan culturele activiteiten i.h.k.v. de CJP voor
iedere leerling, hogere wervingskosten, met name voor de nieuwe teamleiders en hogere
advieskosten (inhuur voor havo-plan, voor sociale veiligheid en advocaat voor diverse zaken.
Verder zijn er hogere kosten voor leermiddelen (met name voor Techniek, in verband met de nieuwe
profielexamens), en hogere kosten voor leerlingplaatsen (OPDC, VAVO) van € 23.100.

-

Rente baten en lasten:

- € 1.000

Totaal lager resultaat 2019:

-

€ 310.000
========

Conclusie:
De exploitatie 2019 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 286.000

20. Interne risicobeheersing en controle
Dit systeem is afgestemd op de grootte van de RSG als organisatie met daarbij voldoende
functiescheidingen. De beschikkende macht voor betalingen en investeringen ligt bij de hoogste geleding,
zijnde de directie. De salarisadministratie is deels uitbesteed aan een administratiekantoor (MercesHr2day). Hierin worden de salarismutaties intern door eigen medewerkers van de administratie verwerkt
en maandelijks gecontroleerd. Hiermee is de interne beheersing en controle voldoende georganiseerd.
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21. Meerjarenbegroting 2020-2024
(goedgekeurd door het Toezichthoudend orgaan op 27 november 2019)
Staat van Baten en Lasten
Begroting
Totaal RSG Ter Apel

Locatie ISK

2020

2021

2022

2023

2024

1.026

965

947

964

956

€

€

€

€

€

9.332.800

8.831.400

8.677.500

8.823.000

en -subsidies

134.000

127.000

125.000

124.000

122.000

Overige baten

212.000

209.000

208.000

209.000

208.000

9.678.800

9.167.400

9.010.500

8.163.400

7.711.500

Afschrijvingen

214.600

Huisvestingslasten

529.000

Overige lasten

Aantal leerlingen bekostiging

2020

2021-2024

€

€

Baten
Rijksbijdragen

8.761.900 867.400

680.300

Overige overheidsbijdragen

Totaal baten

20.000

15.000

9.156.000

9.091.900 887.400

695.300

7.617.600

7.747.400

7.694.100 717.800

534.500

186.600

151.300

156.200

149.300

17.600

4.000

515.300

499.500

497.500

495.500

32.500

32.500

779.800

758.300

748.300

743.300

743.300

95.000

95.000

9.686.800

9.171.700

9.016.600

9.144.400

9.082.200 862.900

666.000

-8.000

-4.300

-6.100

11.600

9.700

-

-

-

-

-

-8.000

-4.300

-6.100

11.600

9.700

-32.500

-33.600

-35.400

-17.700

-19.600

24.500

29.300

29.300

29.300

29.300

Lasten
Personeelslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat Stichting

Resultaat locatie Oude Weg

Resultaat locatie ISK
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1.

Personele lasten naar kostendragers

Begroting
2020
€

2021
€

2022
€

2023
€

2024
€

593.700
5.330.400
1.279.100
461.800
-75.000
-100.000
7.490.000

484.000
5.171.300
1.277.300
350.500
-17.500
-100.000
7.165.600

459.900
5.148.400
1.296.400
354.500
-17.500
-165.000
7.076.700

459.900
5.120.100
1.302.700
358.800

459.900
5.060.400
1.308.800
324.100

-35.000
7.206.500

7.153.200

387.400
256.000
-105.000

335.900
180.000
-95.000

330.6900
180.000
-95.000

330.900
180.000
-95.000

330.900
180.000
-95.000

8.163.400

7.711.500

7.617.600

7.747.400

7.694.100

Aantal
fte's

Aantal
fte's

Aantal
fte's

Aantal
fte's

RSG Oude Weg
DIR
OP
OOP
RSG De Westermarke
Onttrekking personele reserve
Taakstelling extra bezuiniging
Tussentelling
Overige personele lasten
Oude Weg
De Westermarke
Uitkeringen
Saldo eveneens
Personeelsbezetting (excl.gedetacheerd)
Onderdelen
RSG Oude Weg
Management team
OP
OOP
RSG De Westermarke
Totaal
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Aantal
fte’s

5,43
67,27
22,23
6,22

4,31
62,98
21,88
4,70

4,07
61,93
21,88
4,70

4,07
61,10
21,88
4,70

4,07
59,93
21,88
4,28

101,15

93,87

92,58

91,75

90,16
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Prognose balans en reserves

BALANS
Activa

per 31 december
2020

2021

2022

2023

2024

€

€

€

€

€

Materiële vaste activa

948.200

1.123.600

1.086.900

985.700

879.500

Financiële vaste activa

0

0

0

0

0

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Liquide middelen

3.953.900

3.399.600

3.380.500

3.461.200

3.545.000

Totaal activa

5.242.100

4.863.200

4.807.400

4.786.900

4.764.500

2020

2021

2022

2023

2024

€

€

€

€

€

Vlottende activa

Passiva

per 31 december

Eigen vermogen

1.891.800

1.775.000

1.751.400

1.763.000

1.772.700

Voorzieningen

1.557.000

1.327.000

1.327.000

1.327.000

1.327.000

Langlopende schulden

558.300

526.200

494.000

461.900

429.800

Kortlopende schulden

1.235.000

1.235.000

1.235.000

1.235.000

1.235.000

Totaal passiva

5.242.100

4.863.200

4.807.400

4.786.900

4.764.500

Solvabiliteit 1 in %

36,1

36,5

36,4

36,8

37,2

Solvabiliteit 2 in %

65,8

63,8

64,0

64,6

65,1

3,5

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

2,8

2,7

2,8

2,9

19,5

19,4

19,4

19,3

19,5

9,7

7,1

7,4

8,5

9,8

49,0

48,7

50,0

49,0

49,1

Kengetallen

Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio
ratio)
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
excl.MVA
Kapitalisatiefactor in %
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Toelichting:
In deze meerjarenbegroting wordt de financiële exploitatie van de RSG Ter Apel gedurende de jaren
2020 tot en met 2024 weergegeven.
Het leerlingenaantal voor de locatie Oude Weg geeft voor de komende jaren een dalende trend weer
van 957 tot 896 leerlingen in 2024. Hierdoor zal de rijksbijdrage afnemen.
Uitgangspunten van deze meerjarenbegroting zijn:
1.

De leerlingenprognoses voor de komende jaren, zoals nu opgemaakt met de prognosecijfers van
september 2019 en de leerlingenaantallen per 1 oktober 2019.

2.

Deze prognoses zijn inclusief de leerlingen op de afdeling ISK, locatie De Westermarke.
De goedgekeurde begroting 2019.

3.

Het huidige personeelsbestand (schooljaar 2019-2020).

4.

Doorgevoerde wijzigingen in het personeelsbestand betreffen natuurlijk verloop. Voor de jaren
2020 t/m 2024 is uitgegaan van het personeelsbestand in vaste dienst. Alle tijdelijke uitbreidingen
van vaste medewerkers en tijdelijke benoemingen zijn in de gebruikte personele inzet niet
meegenomen.
Bekostiging en uitgaven zijn gebaseerd op het prijspeil 2019. (geen indexering toegepast)
Huidige kennis over toekomstige ontwikkelingen in de lumpsum financiering zijn meegenomen. Zo
zijn de toegezegde tijdelijke extra gelden van het Ministerie (naar verwachting ca € 75.000 in 2019
en 2020) niet meegenomen.

5.

De exploitatie op de locatie Oude Weg moet jaarlijks minimaal kostendekkend zijn. Dit geldt
vanzelfsprekend ook voor de locatie ISK.

6.

Het onderwijs aan leerlingen op de afdeling ISK is berekend naar een vast leerlingaantal. In de
meerjarenraming is uitgegaan van de maatwerkfinanciering door het ministerie. In de
geconsolideerde staat van baten en lasten zijn in de twee rechter kolommen de baten en lasten
van de afdeling ISK weergegeven, respectievelijk voor het jaar 2020 (gebaseerd op 82 leerlingen
t/m 31 juli 2020 en 60 leerlingen per 1 augustus 2020 t/m 31 december 2020) en voor de overige
jaren 2021 t/m 2024 (gebaseerd op jaarlijks 60 leerlingen).

7.

Na de verbouw/nieuwbouw moet een vernieuwd meerjaren onderhoudsplan opgesteld worden.

Nadere toelichting:
De verwachting is dat het leerlingenaantal voor de locatie Oude Weg afneemt met 119 leerlingen (van
957 in schooljaar 2019-2020 naar 896 in 2023-2024) Door deze vermindering (ongeveer 12%) en de
noodzaak om tot een sluitende exploitatie te komen zijn inkrimping van de personele inzet en
bezuinigingen op de materiële lasten onvermijdelijk.
De inkrimping van het personeel kan voor een groot deel door natuurlijk verloop geschieden. Echter,
om tot een sluitende exploitatie voor de locatie Oude Weg te komen zal met ingang van 2019 tot en
met 2022 in totaal € 230.000 extra bezuinigd moeten worden in FTE. Echter, voor het op goed niveau
kunnen blijven aanbieden van het onderwijs, is het wenselijk deze € 230.000 niet te bezuinigen, maar te
onttrekken uit de personele reserves, die daarvoor zijn bedoeld (opvang van tekorten door structurele
leerlingendaling). En wel in 2019: €120.000 en in 2020 € 75.000 en in 2021 en 2022 per jaar € 17.500.
Echter dient daarnaast op de personele begroting in kalenderjaar 2020 € 100.000 structureel extra
bezuinigd te worden door aansturing op (vroegtijdig) vertrek van personeel in vaste dienst. In 2022 zal
hier bovenop nog een extra 0,75 FTE bezuinigd moeten worden op het personeel in vaste dienst.
Oorzaak is een dip in het leerlingenaantal. In 2023 is er weer ruimte om nieuw personeel aan te trekken
vanwege het aantal gepensioneerden.
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Voor de locatie ISK geldt dat de exploitatie alleen kostendekkend zal zijn bij een minimum
leerlingenpopulatie van 60 en bij alleen de maatwerkvergoeding van de overheid, zou de inzet van 6,6
FTE aan personeel voldoende moeten zijn.
Bovenstaande levert vanzelfsprekend frictieproblemen op. Zo zullen er door de krimp en daarmee
gepaard gaande kleinere formatie, overschotten aan docenten ontstaan in bepaalde vakken en een
tekort in andere vakken, door pensionering en niet verlengen van tijdelijke contracten. Er wordt
gewerkt aan een meerjaren personeelsplanning, waarbij voor ieder vak wordt aangegeven wanneer en
voor hoeveel FTE er overschotten en tekorten ontstaan.
De personele reserves zijn ruim voldoende groot om hier een deel van te gebruiken.
Conclusies:
De krimp zet nu sneller en sterker door dan eerder verwacht. Dit heeft gevolgen voor de
personele inzet in de komende jaren.
Het totaal exploitatiesaldo over de jaren 2020 t/m 2024 is nagenoeg positief. Dit gaat echter
gepaard met bezuinigingen op de materiële lasten via de kaasschaafmethode en een
structurele extra bezuiniging van ongeveer 1,25 FTE op het vaste personeel. Uiteindelijk blijft er
een tekort op personele begroting vanaf 2019 t/m 2022 van met name het onderwijzend
personeel. Het voorstel is om deze tekorten aan te vullen uit de personele reserves (€ 230.000
in drie jaar). De gevolgen van de lagere overheidsbijdragen vanwege de daling van het
leerlingaantal in de komende jaren vergen een inspanning en financiële discipline.

22.

Overige onderwerpen

Verbeteren en vernieuwen kosten energie. Een ‘uitdagende school’ willen zijn met ‘een professionele
uitstraling’ vraagt veel (extra) inzet. Het is van belang om ambities te delen, daarover met elkaar in
gesprek te blijven en dat met respect voor elkaar.
De RSG zal ook de komende jaren lid blijven van het samenwerkingsverband VO/SVO Zuidoost Drenthe
met de daaruit voortvloeiende samenwerking in het kader van Passend Onderwijs.
De RSG participeert in het samenwerkingsverband DOVOC (Drents Openbaar Voortgezet Onderwijs
Combinatie), met als doel de bedrijfsvoering van de individuele scholen te versterken.
De RSG participeert in convenant versterkt Techniek onderwijs.
De RSG participeert in een samenwerkingsverband met 14 scholen in Drenthe over aanpak lerarentekort
(Regionaal Mobiliteitscentrum Drenthe+).
De samenwerking met het PO en VO in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal en
Vlagtwedde wordt ook voortgezet.
Met de Muziekschool Zuidoost Groningen, medegebruiker van een deel van het gebouw, wordt de
samenwerking in principe gecontinueerd.

Mei 2020.
De rector-bestuurder,
J. de Wit
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10. Bijlage 1. Verslag van de Raad van Toezicht van de RSG Ter Apel, te Ter Apel
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde.
A. Bestuurlijke en toezichthoudende verhoudingen binnen RSG Ter Apel
Inleiding
De RSG Ter Apel is de enige openbare school die valt onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Vlagtwedde. Deze stichting is opgericht bij notariële akte van 4 december 2009 en is geregistreerd in het
Handelsregister onder nummer 01168266.
Op grond van artikel 24e van de WVO dient het bevoegd gezag er zorg voor te dragen dat de functies van
bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden, waarbij de intern
toezichthouder onafhankelijk van het bestuur dient te functioneren. Met ingang van 18 maart 2016 is het
Bestuur overgegaan naar een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde (verder te noemen RSG Ter Apel) heeft ervoor gekozen om de
scheiding van bestuur en intern toezicht op het bestuur te realiseren door de bestuurlijke bevoegdheden
te delegeren aan de rector en zelf te kiezen voor de rol van intern toezichthouder op de rector in zijn rol
van gedelegeerd bestuurder.
Delegatie van bestuurstaken aan de rector
Alle bestuurlijke bevoegdheden die de Raad van Toezicht heeft worden aan de rector gedelegeerd, met
uitzondering van de vaststelling van de begroting en jaarrekening, de aanstelling, het ontslag en het
vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de rector, het benoemen van de accountant en alles wat de
bestuurlijke structuur van de stichting als rechtspersoon aangaat. De bevoegdheden die niet aan de rector
worden gedelegeerd voert de Raad van Toezicht zelf uit.
De delegatie van de bestuurlijke bevoegdheden wordt op grond van artikel 32c, 3 e lid onder WVO formeel
geregeld in het managementstatuut van RSG Ter Apel. In het managementstatuut is tevens geregeld
welke gedelegeerde bevoegdheden door de rector worden gemandateerd aan de teamleiders.
Op grond van de statuten blijft de Raad van Toezicht aansprakelijk voor de gedelegeerde uitvoering van
de bestuurlijke bevoegdheden. Dat is een gevolg van de keuze voor een niet-organieke scheiding van
bestuur en toezicht. Door middel van het houden van adequaat toezicht op de uitvoering van de
gedelegeerde bevoegdheden door de rector kan de Raad van Toezicht invulling geven aan zijn statutaire
bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Wijze van intern toezicht houden
De Raad van Toezicht van de RSG Ter Apel houdt intern toezicht op de rector in zijn rol van gedelegeerd
bestuurder door:
a. Het vooraf goedkeuren van belangrijke besluiten van de rector, zoals die zijn opgesomd in de bijlage
bij het managementstatuut. Zonder deze goedkeuring is er geen sprake van een rechtsgeldig besluit
van de rector.
b. Het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur van de VORaad en het toezien op de rechtsmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming
en aanwending van de middelen van de school.
c. Het aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan het bestuur.
d. Het met raad terzijde staan van de rector.
e. Het uitoefenen van de werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de rector.
Het toezicht op de begroting en jaarrekening ligt bij de gemeenteraad van Vlagtwedde, die we in dit
verband als “interne toezichthouder” moeten beschouwen als bedoeld in artikel 24e1, 1 e lid onder a WVO.
Dit is een gevolg van het feit dat bij een niet-organieke scheiding van bestuur en toezicht (wanneer er
geen raad van toezicht is) op grond van artikel 42b, zesde lid onder d WVO de gemeenteraad de begroting
moet goedkeuren en met de jaarrekening moet instemmen. Jaarbegroting, meerjarenbegroting en
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jaarrekening worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. De goedkeuring van de (meerjaren)begroting
is in de notulen van de Raad van Toezicht van 27 november 2017 vastgelegd.
B. Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en
maatschappelijke achtergronden waarborgt. Het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Vlagtwedde bestond in 2017 uit de volgende zes leden. Per 1 januari 2017 is de Raad van
Toezicht van zes naar vijf leden gegaan, waarbij twee leden zijn benoemd op voordracht van de Raad van
Toezicht, één lid is benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad en twee leden zijn benoemd
op voordracht van de ouder- en leerlinggeleding van de MR.
Met ingang van 1 januari 2017 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
Naam

Functie

1.

Mw. R.G. Jansen

voorzitter

Benoeming d.d.
15-10-2011

aftredend d.d.
01-01-2022

2.

Dhr. ing. A.M. Setz

lid

01-01-2013

01-01-2022

3.

Dhr. drs. R. Bloem

vicevoorzitter

01-01-2014

01-01-2023

4.

Dhr. H. Bredek

lid

01-01-2017

01-01-2021

5.

Dhr. drs. R. van Linschoten

lid

03-10-2018

01-04-2021

Commissies
De Raad van Toezicht functioneert als geheel; er is een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor
de evaluatie van het functioneren van het bestuur en een remuneratiecommissie.

C.

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar zes keer namelijk op 30 januari, 20 maart, 22 mei, 3
juli, 2 oktober en 27 november 2019.
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast zes keer overleg gevoerd met de rector.
Gedurende het verslagjaar was er in en buiten de vergaderingen contact tussen de Raad van Toezicht,
met name de voorzitter, vicevoorzitter en de rector alsmede overige leden van de schoolleiding.
De Raad van Toezicht heeft zich in 2019 met name gericht op de (ver)nieuwbouwplannen, sociale
veiligheid onder medewerkers, verbetering van de resultaten havo en de financiële positie van de school.
De Raad van Toezicht heeft in het kader van de sociale veiligheid 3 keer een bijeenkomst gehad met de
commissie Sociale Veiligheid/ het Campagneteam.
In 2019 zijn vier afdelingen van de RSG Ter Apel door de onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld. De
havo-afdeling is als onvoldoende beoordeeld
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D. Overzicht hoofd-/nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht
1.

Naam
Mw. R.G. Jansen

2.

Dhr. ing. A.M. Setz

3.

Dhr. drs. R. Bloem

4.

Dhr. H. Bredek

Vice
Directeur van het MBO-College voor Sport, Onderwijs & Cultuur
voorzitter bij het ROC van Twente;
Lid Raad van Toezicht Gevangenismuseum Veenhuizen
Lid Raad van Toezicht SWV 22.02 PO UA
lid
Manager bij de Belastingdienst

5.

Dhr. R. van Linschoten

lid

E.
1.

F.

Functie
nevenfuncties
voorzitter voorzitter commissie van Toezicht van de p.i. in Ter Apel
voorzitter Raad van Toezicht Theather over de Noord, Winschoten
lid
Manager bedrijfsvoering bij Stichting De Noorderbrug/

Directeur Zernike Advanced Processing – Hanzehogeschool
Groningen

Overzicht nevenfuncties bestuurder
Naam
Dhr. J.H. de Wit

Functie
nevenfuncties
rectorVoorzitter Raad van Toezicht Stichting Kits Primair;
bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kindcentra Kits Primair;
Voorzitter Raad van Toezicht SOOOG;
Voorzitter bestuur SWV VO 22.02 u.a.

Financiën

Het resultaat van het boekjaar 2019 laat een negatief resultaat van € 286.200 zien. Onder punt 19.2. is
toegelicht wat de oorzaken zijn van het resultaat.
Voor het jaar 2020 wordt een resultaat van - € 8.000 verwacht. Bij de begroting 2020 is uitgegaan van 194
(marktaandeel 52%) nieuwe aanmeldingen voor klas 1 en 60 leerlingen anderstaligen.

G. Continuïteitsparagraaf
In de continuïteitsparagraaf van het Bestuursverslag is een risicoanalyse opgenomen, op grond van de
goedgekeurde meerjarenbegroting 2020-2024. Tevens is hierin het beleid van de RSG voor de komende
jaren beschreven.

H. Kwaliteit en deskundigheid
De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van deskundigheidsbevordering.
In 2019 heeft deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing, lidmaatschap VTOI en het bezoek van
congressen plaatsgevonden.

I.

Contact met de Medezeggenschapsraad

Er is in 2019 tweemaal een overleg met de Medezeggenschapsraad geweest over de onderwijsopbrengsten, kwaliteit en reilen en zeilen binnen de school.

J.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2019 voor hun werkzaamheden een vergoeding van
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€ 2.000 bruto per kalenderjaar. De voorzitter ontving € 3.000 bruto, de vicevoorzitter € 2.500. Het betreft
een all-in bedrag waarin ook alle normale kosten voor het lidmaatschap van het bestuur zijn opgenomen:
geïnvesteerde tijd, telefoonkosten, kosten kleine kantoorartikelen, kosten literatuur en dergelijke. Voor
reiskosten kan een vergoeding worden ontvangen van € 0,28 per km. De bezoldiging van de leden van de
Raad van Toezicht vallen binnen de regels en grenzen van de Wet Normering Topinkomens.
Dit geldt ook voor de rector-bestuurder met dienstbetrekking. De totale bezoldiging op jaarbasis is
€ 136.359, inclusief de belastbare vaste en variabele onkosten en de voorzieningen beloningen op termijn.

K.

Slot

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee de medewerkers van de Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde hun functie uitoefenen en RSG Ter Apel van betekenis laten
zijn voor de regio.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d.:

mei 2020

Voorzitter

Vicevoorzitter

Mw. R.G. Jansen

Dhr. Drs. R. Bloem
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