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Bestuursverslag 

Juridische structuur 
Het bevoegd gezag ~ de Kholcngemeenschap is de Stichting SchoIen,emeenschap voor Voortgezet Vrije 
Schoolonderwijs gevestigd te Nijmegen. De stichting hedt een Rud van Toelicht en één bestuUrder. 

Govemance 
De Raad van Toezicht komt viermaal per jur bijeen nmefl met de bestuurder. De raad liet toe op het 
functioneren van de bestuurrle1". adviseert de bestuurder en keurt een aantal besluiten van de bestlNrder 
goed. De raad van toezient heeft over 2010 verslag gedaan van zijn activiteiten (zie jaarverslag raad van 
Toezkht over 2010). Oe Stichting heeft een klokkenluiders regeling. 

Organisatiestructuur 
De scholengemeenschap omvat drie vestigingen. het Karel de Grote College te Nijmegen. de Stichtse Vrije 
School te Zeist (met een afdeling leerwegondersteunend onderwijs; de Tobiasstroom) en het Novalis 
College te Eindhoven. die elk op onderwijskundig gebied vrij zelfstandig opereren. Het geumenlijke beleid 
wordt afrestemd in een mamgementtevn dat bcswt uit de drie rectoren van de vestigin,en. drie 
perwnef'ls!edeo uit elke 'lesti,in, en de bestuurder. 

Ka"r". GrOl. c.g.. --I\ooIcI<nsllil"'ll _.KG< 
" "'" ..... -_. ...- Rood YaI> To.zocH -- """ ' .. , """ 
~tollK 

Slll:hlil VI,!, School "' _.,.. 
-~ w"'" 

Kemactiviteiten 
De scholengemeenschap biedt voortgezet vri jeschoolonderwijs aan leerlingen van twaalf tOt en met achttien 
jaar. Het vrijeschoolonderwijs kent eeo doorlopend leerplan voor leerlingen van vier tot en met achttien 
jur. De scholengemeenschap heeft durom nauw contact met de vrijescholen voor basisonderwijs. vanwaar 
een groot gedeelte van de leerlingen van de scholengemeenschap alkomstig Is. 

Samenwerkingsverbanden 
De Uichting heeft samenwerkingsovereenkomsten met ROC's in Niimegen. Eindhoven en Midden 
Nederland voor opname van leerlingen die hun onderwi js in het vavo afmaken. De personele en materiële 
beko5tlling van de betreffende leer1in,en wordt daartoe grotendeels aan de vavo's over,edragen. 
Voor de integratieklas De Blauwe Bloem van het Novalis College heeft de stkhtin, een 
samenwerkingsconvenant gesloten met de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven ten behoeve van de 
bcseleiding van de leerlingen van die klas. 

Stichtse Vrije School te Zeist 
Novalis College te Eindhoven 
Karel de Grote Collelc te Nijmegen 

I';; r oor n ,r. 

Wilhelminuingel 15 
652-4 AJ Nijmegen 

02-43820%-4 



Leerlingen 
De grafieken geven de ontwikkeling van het leerl inguntal per vestiging (;afdeling) weer in de afgelopen vijf 
jaar (tel datum I oktober). Het leerlingenaantal is met wat nuctuaties door de jaren heen op alle vestigingen 
redelijk constant. 
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Personeel 
Het personeelsbestand is steeds gemeten op I oktober. Weergegeven li," het aantal voltijds banen (fte) 
exclusief vervangingen en het untal vrouwen en mannen in dienst. Het aandeel vrouwen in het 
personeelsbestand neemt toe. 
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Financiële kengetallen 

Aan de hand van financiële kenietallen kun je een uitspraak doen over de financiële gezondheid van de 
stichting. 

Kengetallen 
4('" 1,8 

35" 1,' 

,,% I,' 

" .. .::: 1,2 _ SotvabilitcÎt 

20 .. I 1 _ Rentabiliteit 

15% 0,8 _ bpitalisatiefactor 

10% 0,' _ Uquiditeit 

, .. 0,4 
~ 

'" - 0,2 

.,% 2008 2009 2010 0 

Oe financiële positie van de Stichting bevindt Zich voor ,l1le kengetallen binnen de rkhrgetaJlen van de 
commissie Don. 

Uquidite/t (cu,"nt ratio) (Vorderingen en liquide middelen (vlottende activa) gedeeld door kortlopende 
schulden) 
De liquiditeit geeft aan of de stichting in Staat is om op tijd haar betal inaen te doen. Met de vlottende KtiYa 
(vOl"deringen die kunnen worden geïnd en liquide middelen (het geld op de bank» kunnen dir~t de 
kortlopende schulden worden voldaan als de liquiditeit niet kleiner is dan I. De kortlopende schulden 
beStaan vooffillmelijk uit aanspnken van personeel ten aatlZien van noi niet uitbetaalde vakantiegeld en van 
instanties als de belastingdienst en het pensioenfonds. Volgens de commissie Don zou de liquiditeit tunen 
0,5 en 1.5 moeten zijn. De liquiditeit is gestegen van 1.5 in 2009 naar 1.7 in 2010 en is davmee gUOf'ld. 

So"'obillteit (Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) 
De solvabilitei t geeft aan welk deel van het totul beschikbare vermogen behoort tot het eigen vermogen. 
Het eigen vermogen bestaan uit: de prÎYate en publieke Ollgemene reserves, de bestemmingsreserves en de 
voorzieningen. Een stichting is solvabel wanneer zij haar financiële verplichtingen kan nakomen. Dat is het 
geval wanneer de totale bezittingen groter lijn dan de schulden. Voor de minimale solvabiliteit voor scholen 
noemt de commissie DOf'l een waarde van 20%. De solvabiliteit (iocl. voorzieningen) bedraagt ] 7%. 
Daarmee is deze gel ijk gebleven en daarmee gezond. 

R.ntabilitelt (Exploitatieresultaat gedeeld door totale baten inclusief rentebaten) 
Anders gezegd: het verschil tussen bateo en [asten io het boekjaar. De commissie Don adviseert een 
rentabiliteit tuuen 0% en 5%. De rentabiliteit was io 2010 -O,95%. Voor het tweede jaar op rij is de 
reotabiliteit te: raa,. De school is bezig met bez:uioigingen om het rcsulraat weer positief te krijgen. 

Kapital/sotle(octOf' (Balanstotaal minus de waarde van gebou ..... en en terreinen gedeeld door de toule 
bateo inclusief rentebaten) 
De stichting moet genoeg kapitulliquide aanhouden als risicobuffer. om nuctuaties tussen inkomsten eo 
uitgaYCll op te vangen (transactieliquiditeit) en om invcsteringen te betalen. De commÎssie Don heeft een 
bovenste signaleringsgrens van afgerond ]5% voor grote besturen UngegevCfl (5% risJcobuffer, 17,5% 
vervanging1investenngen en 11.5% trallsactieliquiditeit). De yo-r.aad heeft berekend dat 50% een juistere 
signaleringsgrens is. 
De kapitalisatiefactor is ten oplichte van 2009 gestegen met 2% en is nu 2-4%. L'B . m I§I 
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Balans 
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De materiële vaste activa (gebouwen en inventaris) lijn licht gedaald door afschrijvingen. 
De yorderinJen l ijn lager door het wegvallen van diverse kleine vorderingen. 
De omvang van de liquide middelen (het leid op de bank) is met name gestegen doOf" fone afschrijvingen 
lOfl<ter nieuwe mvesteringen. 
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. Voorzieningen 

. Eigen vermogen 

!-Iet eigen vermogen is geduld door het negatieve exploitatieresulwt van 20 10. 
De voorzieningen zijn gegroeid door toerwne van de voorziening onderhoud gebouwen. 
Oe langlopende schulden hebben betrekking op de lening bij de 8v\k Nederlandse Gemeenten voor 
financiering van de ovemame van het gebouw va.n het lûrel de Grote College en daalt geleidelijk door 
aRossing. 
De kortlopende schulden tijn gestegen door diverse overlopende passiva, zoals onder andere de 
bindingstoeslag en nog te betalen inkopen. 
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Exploitatie 20 I 0 

Exploitatieresultaten 
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De Stichting heeft het boekjaar 20 la 
afgesloten met een exploitatietekort 
van 90.000 euro. Dat d het resulwt 
van diverse over- en ondersthrijdingen 
van budgetten. 

T oeJlchting 
De grote exploitatietekorten van de 
;afgelopen twee jaren bij Stichtse Vrije 
School zijn met name toe te schrijven 
UIl het toegenomen leerlinJtnaantal 
v;an 2009 en de opStart v;an de 
praktiKhe st room. Verder hebbt:n er 
overschrijdingen van het 
fornutiebuclget plaats gevonden. De 

E:lploltatieover'LIcht 

Baten 
Rijksbijdragen 
Overige ovemeid$bljdragen 

Overige haten 

Totaal baten 

Personele last~ 
Afschrijvingen 
ti u lsvest lngsIasten 
Overige lasteR 

bezuinigingen in de formatie zijn in het Totaallauen 
,chooljnr 201000 11 gestart. mnr de 
verwachting is dat deze door 
uitstroom van personeel pilS in 20 1 I 
tOt uitdrukking zullen komen. 
De grote pieken voor het Novalis 

Saldo baten en lasten 

I'lnanclele baten en lasten 

college hebben te maken met een Resultaat 
terugbetaling voor de bouw in 2007 en 

. real isat ie 2007 

• realisatie 2008 

. realisat ie 2009 

. realisatie 2010 

Cl begroting 2010 

realisatie 
20 10 

12.086.904 
466.597 
746.27<.1 

13.299.780 

10.2111.960 
407.990 

1.098.992 
1.523.133 

13.249.075 

50.705 

-140.545 

-89.840 

""","",, 
2010 

11.758.264 
427.709 
706.938 

12.892.911 

10.131.876 
341.523 

1.022.959 
1.251.461 

12.747.819 

145.092 

-160.069 

-14.\177 

realisatie 

""" 
11.646.007 

480.005 
907.008 

13.033.820 

10.116521 
422.955 

1.057.630 
1367.692 

12.964.798 

69.022 

- 139.27<.1 

-70.257 

nagekomen bouwkosten in 2008. 
Het f1!!sultaat VlUl Concern betreft de rentebaten op de rekening-COI.JrlUlt. Omdat er sprake is VlUl een 
re:keninl-coural\[verf1oucling met de bankier voor alle scholen gezamenlijk. zijn deze baten niet eenvoudig 
toe te rekenen aan de vel"Schiliende Kholen. Over een passende verdeelsleutel wordt n;agedacht. 



Nadere analyse exploitatie 
De gedetailleerde analyse van begroting 20 10 en r~isatie 20 10 gebeurt in d e FinonciëJe llerontwoordinf ZO la 
wurnij baten en luten zijn u ira;csplltst naar e lke vestiging. Hier schetst het bestuur de grote lijnen. 

Beknopte analyse rell lÏ$;rtie e n begrotina: 
~raol res ul ta~t 

Werkeli jk reo ul b al 
Ver.dlÎl 

""" Rijks bijdragen Hoger door de ophog'ng Va"l de GR. YOOI" het nillUW8 jaar. (+2,S%, 328.6.(0 

+E241.000), door ho!Jlre màeriele ~ging (+ E 1.000), 

invoering g1tjs le$:ra8iiH ( .. El '.000), hoger"OV8"iga l5I.Ib9idies 

(+E21%. +E 75.000). 

Overi., ova-htS dsbl ldroi len lJr • .,bWts (+E 15.(00). hogere OYII"igB YG'plirlQ81 gIJTIEI!I'II." 

( ... E24.000). 

Over ige b.iten O pgebouwd uit lagere (luchJ·bijdrwp1. (-E71 .DOO) maar hogBre 

Fi noindtl, baten en liSten 

Hog~bCllen 

L~en 

Persond e last ..... 

AfschrIjvingen 

Huisves tl nlda.ten 

Over ige li,nen 

HogelY! IQJten 

"""" 

inkomsterl ...,-InI, (+€ 2.000). ~e irIIon!tll1 uit 

~kirl!JM'"ba"ldEn (:1O<g) +€23.000~ vrijY<f Va'! oude 
b.al liflspost bonus Val Dijk 9udl~ (E 37.000) en OYIrigt 

bitG1 (+E48.000, waaronc:tEr +E36.000 YO"g>edingdi""-. kostEn 

door oudEJ~. 

Oe rG1IK1a1erl WW., niaI begoot, maar a jn wel !JI'"ealillll(Wd. 

Loonk09:erl zijn O,7% toog:r da"! be;Toot (+E76.000). G1 zi jn 

giiddd uit de YlJ"hoging Va"I de po-9'JIlEle rij klalijdragen. Hoger" 

~II1 ..oor dill1SlCJl dErdEn (+E66.000~ veellif inhuu'" Slt8"nu 

18"a'"00 d us ctulclcmd op b"matlebudg.:it. "'lB\e ch9"S8 

personlB~OO (-E52.000) 8'1 ~1;Yl bEdrijfsge;oondheid$:lienst is 

mir.1er uil~ G;n b!q"oot (-E 5.(00). Oe kostln inàe 

jubiie.lrruikeringen WW8"1 E 2.000 lT1I!II" dzl b!q"oot. 

HogiJ"e lÉhrijving gebolMm d..-. bEg"oot (tE 26.(00) 8"1 hogBre 

n:tirijving imulta" isda"l begoot (+E 38.(00). W!Bidlijnlijk door 

rum. ~ begote lfschrijving Va"I de in 2009 aange!I:hafta !!pUIlEn. 

Hoger"htrurlastoo (P"" sado ... E 13.000, met nlmItKGC (+ E 

30.000, ~I«s bij NC, T$., SlSS<mfJl - E 17.000). M&er 

ond8"houd (+ E57.000. rrI!Il\OOID 9ISivm YOOI"beI"lidingop dIJ 

1Ii.......oouw) «I oYEIf9:1 huiMlSlinglwst8'l (+ E 6.(00). 

Voor1t i:U"lochttIYO"bI'uik loormiddOen va'lW8QO g áis lfl!'llderioot 

(+€l17.ooo) erl bf!ta1irqn in"l !Dl1II1WEI"kirl!JM'"baldEl"l 

(+€ 38.000). Da bal8"1 inl"iIle SolI"I"BlWEI"IongMl"batdtn lfidm (bij 

lM!tige bit8"1) € 13.000 hogtr uit dal begoot. 

tlul: '1'_ 

11'1,,,,,,'0111 ~lhctrc-l -,-
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Exploitatie 2011 

i 
lmentaris 

: behecfstasten 

baten 
lasten 

Kwaliteit VO 

I. 

17U)89 

lS.cXXl 
155.843 

De lelden vanuit de Regeling Kwaliteit VO lijn in 2010 beneed aan 
• de vertetering van de kwaliteit van de schoolexameos met name door de borging van de kwal iteit 

van toetsen; 
• de ontwikkeling van doorlopeode leerlijnen vanaf de basisschool tot en met de 'I' klas, te beginneo 

met wUNederiands en rekenen/wiskunde; 
• de versterking van het 1:elfstandig werken van leerlingen en daaraan gekoppeld een vermindering 

van de effecten van lesuitval: 
• de verbetering van de taal· eo rekenprestaties door het inzetten van extra lesuren; 
• de implementatie van de maatschappelijke stages in de school in samenwerking met de regio. 

Huisvesting 
Het Karel de Grote College heeft ruimtegebrek. waardoor de vestiging elders lesruimu:n moet huren. 
Uitbreiding is pu aan de orde als het leerlingenaantal zo is toegeoomen dat in eén keer een behoorli jk 
benodigde volume kan worden bijgebouwd en als is aangetoond dat toekomstige inrichting van het 
otIderwijs die extra ruimte ook nodig maakt. Mogelijk ui dat in 20 I 1120 12 het geval lijn. 
De Stichtse Vrije School maakt pbnoen om op eigen terrein een tweede gymzaal te bouwen met gelden van 
de gemeente Zeist. Naar verwachting zal in 20 II het besluit vallen om wel of niet te bouwen. 

Treasury management 
De financiële middelen van de scholengemeemchap lijn niet belegd. De stichting heeft de liquide middelen 
ol'lderzebl"3cht binnen het geïntegreerd middelenbeheer van het ministerie van financiin. 
De stichting heeft gelden geleend van BNG ter financierinl van de aankoop van de gebouwen van het Karel 
de Grote College. 



Toekomstige ontwikkelingen 
Functiemix 
In 20 II voert dt school de functiemix in. Dat leidt tot hogere loonkosten die kunnen worden gedekt uit de 
extra bekostiging in het kader van de Ii.mctiemix. 
LD-entreerecht 
Het bestuur heelt met de vakbonden afspraken gemaakt over het niet hoeven invoeren van het LD
entreerecht. Daarmee is een VOOt toekomstig financieel risico verdwenen. 
Bezuinigingen 
Er is vanwege cao-;afspraken en de daarop niet u.nslui tende bekostiging een tekort op de personele 
bekostig'.ng. Door de ovemelmbezuinigingen komen extra IastM, zo;l.ls een verhoging van de 
pensioenpremie, direct ten lute van de school zonder compengtie 't3n de ovemeîd. Ou leidt direct tot de 
noodzaak van bezuinigingen op de formatie. 
Opname Tobluschool 
De Stichting neemt mogelijk in 2011 de T obiU$chooi (school voor speciaal buisonderwijs) op. Het is eeo 
kleine school wurdoor de risico's van opname zeer beperkt zijn. 

Risicoparalraaf 
Om risico's te kunnen opvanaen zijn reserves noodzakelijk. Die moeten groot genoeg :tijn om de risico's 
op te vangen, maar ook niet veel groter. In deze paragraaf brengt het bestuur de risico's in beeld en 
berek.ent het de gewenste omvang van de reserres. Conclusie is dat de reserves toereikend zijn. 

Risicoberekening 
De risico's die de stichting loopt zijn in categorieën weergegeven. Per risico heeft het bestuur eerst bepaald 
hoe groot het financiële belang is op een schaal van I tot en met 6. Een Kore I staat voor een 
verwurloosbur klein belang, een KQI"e 6 betekent grote financiële consequenties. Dan volgt een 
inschatting van de bns dat het risico ZÎch ec.ht voordoet. Ook hier een schaal van I tOt en met 6 met I als 
kleine kans en 6 als grote kans. Vermenigvuldiging van belang en kans levert de omvang van het totale risico 
op. Het gaat dus om een score van minimaal I en maximaal 36. Tenslotte geeft het bestuur aan op welke 
termijn het risico een kosteneffect heeft. 

Aneen voor de grote risico's maak het bestuur een schatting van de kosten. De score op een risico is 
maximaal 36. Dat ui in de praktijk vrijwel nooit voorkomen. Een behoorlijke kans op een risico met een 
behoorlijke omvang is de ondergrens. Dat is een score van .. op beide elementen: een totaalscore van 
minimaal 16 dus. Wur dat mogelijk is, geef het bestuur aan wat het aan ris icobeheersing doet. 

Het inschatten van de kosten is lutig. In veel gevallen zuUen de vestigingen de kosten van een negatieve 
ontwikkeling or een calamite it In de jaren daama moeten opbrengen door een reductie van de 
personeelsformatie. 

I) Bij een pennanente tenJgloop van de inkomsten. die niet al te fors is, gaat het bestuur ervan uit dat 
de stichting in een periode van ma.ximaal drie jaar de benodigde reductie kan bereiken. Die ui 
voornamelijk vanuit het natuurlijke verloop moeten gebeuren waarbij personeel ook financieel kan 
worden gestimuleerd om te vertrekken. Omdat in die drie jaar de reductie geleidelijk wordt 
gerealiseerd, rekent het bestuur met een benodigde buffer van tweemaal de benodigde reductie op 
jaarbuis. Bijvoorbeeld: als door terugloop van leerlingen E300.000 euro moet worden bespaard, 
heeft de stichting een buffer van E600.000 nodig om die besparing geleidelijk te kunnen realiseren. 

2) Als het eigen vermogen is verminderd doOf' een calamiteit. kan de buikriem beperkter maar wel 
gedurende een langere periode worden aangetrokken om het vermogen weer op een gelond peil 
te brengen. 

VOOI"deiig is dat de stichtin, drie vestigingen heeft die vrij lelfsrandig opereren. Een caJamiteit op éên 
vestiging die tOt leerlingdaling leidt. leidt niet per se tot een leerlingdaling op de andere vestigingen. Dat 
verkleint het ge:z:amenlijke risico. 

Leerlingrisico's 

I. Terugloop leerlingen 
Door verminderde instroom en grotere tuSsentijdse uiutroom 
kan een vestiging te maken krijgen met een ce klein 
formati ebudget ten opzichte van de omvang van het littende m ~ ~ personeel. Als sprake is van een trend, dan dient de vestiging 
binnen afzienbare tijd de fonnatieomvang te verkleinen. Omdat 
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de drie vestigingen ver van elkaar gelegen zijn en onde ...... ijskund ig redelijk zelfstandig zijn. Is de kans 
klein dat op de drie vestigingen tegelijk dit effen optreedt. Het bestuur heeft dus de mogelijkheid om 
met lelden tussen de vestigingen te schuiven. Een daling van het leeriingaanQl van 5% (85 leerlingen) 
leidt tot een inkomstenderving wn €4SS.000 op jaarbasis. Oe risicokonen lijn dan het dubbele. 
Risicobeheersing Het geven van goed onderwijs dat aansluit bij de vragen van leerlingen en ouden 
zorgt ervoor dat leerl inlen blijven komen. Dat valt samen met de bestunsgrond van de stichting. 
Daarnaast het inzetten op goede PRo 

2. Toename leerlingen Kloin 1 2 1 • 5 6 Groot 
Bij een sterke groei van het aantal leerlingen dient een vestiging Belan, _ 
de eente vijf maanden te voorfinancieren. Dat zou tot financiële Kans _ 
problemen kunnen tOrgcn. De vestigingen SVS en KGC hebt-l Koste.. risico <16 

hun gewenste omvang bereikt en streven hooguit beperkte Termijn 1 aar 
groei na. Het Novalis College wil nog wel verder groeien. maar die groei gaat teer geleidelijk. 
Risicobeheersing Niet nodi,. 

J. Clustering lesgroepen Kloin 1 2 ] .. 5 6 Groot 
Bij het formeren van de lesgroepen kunnen zich schommelingen Bel ... , _ 
voordoen in het aantal ciustergroepen. Dat kim leiden tot exm KilnS _ 
benodilde formatie. Kostt n risico « 16 

Risicobeheersing Niet mogelijk.. Terml n 1 aar 

8ekostigingrisico '$ 

I . Ontoereikende bekostlgini 
Het ministerie van OCW stelt soms aanvullende of verscl'lerpte 
eisen aan het onderwijs. Een voorbeeld is het verscl'lerpte 
toezicht op de onderwijstijd. De bekostiging kan niet voldoende 
zijn om aan de eisen te voldoen. 
Risicobeheefsing Niet mogelijk.. 

2 Effecten cao 
Bij het afsluiten van een cao rekent de yo·rud de effecten van 
de afsprilken op macroniveau uit en concludeert dat de 
bekostiging toereikend moet zijn voor d! afgesproken 
mutreiclen. Op schoolniveau kan dat wel een anders 
uitpakken. Risico 2% van de penoneelslasten. 
RisicobeheetSing Niet moge/ijk.. 

J. Bezuinigingen 
De bezuinigingen lijken het voortgezet onde ...... ijs grotendeels 
YOOI'"bij te gaan. Of dat lO zal blijven is natuurlijk de vraag. Wel 
worden steeds meer kosten niet meer door de overheid 
gecompenseerd. Voorlopig gUt het bestuur uit van een risico 
van 2% van de penoneel~asten. 
Risicobdreersing Niet mogelijk.. 

Kans 
Kosten 
TermIin 

Belan, 
Kans 

Kosten 
Ter,!, ljn 

&elan, 
Kans 
Kosten 
Termijn 

Kiel .. 1 l ) .. S , G<oot 

• 
• 

KI .... 1 , , • , , G<oot 

• 
• , "".000 

1 'aar 

Kloi n 1 l ] • S , Groot 

• 
• 

• 204.000 

4. Teruglopende ouderbiidra&e Klein 1 l 1 .. S , Groot 
De vrijwillige ouderbijdragen leverden in 2010 €55 1.000 aan 
inkomsten op. Door bijlOndere omst."lndigheden zou het 
kunnen voorkomen dat die inkomstenbron stokt. De kans dat 
dat gebelJrt en dat dat ook op de drie vestiJingen tegelijk 
gebeurt is vrij klein. 

8"lan. 
Kans 
Kosten 
Termijn 

• 
• 
2·5 'aar 

Risicobcheersing Ouders goed betrekken bij het onde ...... ijs en duidelijk blijven maken waar de school 
de ouderbijdrage aall besteedt. 

P~rsonee/srisico's 

I. Kosten vervangen KI";n 1 l 1 • S , Groot 
De kosten voor vervanging van zieken betaalt de school l.etf. De BeliIn, _ 
e~ring van de afgelopen jaren leen dat de vestigingen VOOrill Kans • 
bij langdurige afwezigheid van penoneelsleden vervangen Kosten ri sico «16 

aanstellen. Het in het verleden in de begroting bcschikbiln': TermiIn 1 aar 
budget van ongeveer € 140.000 is na Jaren van onderuitputting in 2010 fors overschreden. Als dat 

lY.ft -=- -=- vaker gaat gebeuren kan de school haar eigen vermogen aanspreken. Door een zorgvuldig 
a:a a!:II ~ ziekteven:uimbeleid probeert de school het ziektevenuim te beperken en rullen langdurig zieken na 

""'" -. 
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twee jur uit dienst gun. Daarmee zijn de risico's beperkt. 
Risicobeh~ing Inzettea op zie~teYel"Z1.limbe[eid. 

2. Duurder peno neelsbeltand 
De loonkonen van he t zittende personeel zijn voor de 
komende jaren berekend. De eerste jaren laten een toename 
van de totale foonkonen zien. Dete toeoame leidt tot een 
geleidelijk kleiner beschikbaar formatiebudget. waardoor het 
risico van een o uder en duurder personeelsbestand is afgedekt. 

BeianI! 
hns 
Kosten 
Termi"n 

klein 1 2 3 .. 5 6 Groot 

• 
• 

in formati e 

Risicobeheersing Niet mogelijk: streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het 
personee.l5bestand is discriminatoir en dus niet toegestaan. 

). Uitkeringslasten kloln 1 2 J .. 5 , Groo. 

De uitkeringslasten van ontslagen personeelsleden. komen voor Belang • 
25% voor rekening van de school. Omdat het om een beperkt Kins x 
aantal personen gaat en een beperkt deel van de Kosten risico <16 

uitkeringslasten voor rekening van de Khool komt. lijn de fermi'n 2·S '3"r 
kosten vooralsnog bepe:rkt en makkelijk op te vangen in de begroting. Andel"$ wordt het als door 
een sterke terugloop van leerl ingen een groot aantal pl!rsoneebleden afvloeit. De kosten zijn dan 
hoog, maar de kans daarop is vrij klein. 
Rîsicobeh~ing Zie bij risico terugloop leerlingen. 

... Sapoverlof Klein I 2 J 4 5 , Groot 
Het gebruik van bapoverlof wordt jaarlijks geschat op basis van Beling • 
het gebr'1Jik jo het verleden en de leeftijdsopbouw. Het verbruik Kllns • 
zal de komende jaren nog beperkt stijgen. waarna een Kosten In formatie 
stabi1lsnle optreedt. In de komende jaren moeten we een Term,n 2-10 ilIr 
steeds groter deel VOlfl de formatie JMetten VOO!' bapo. Deze toename leidt tot een geleideliJk klemer 
beschikbaar formatiebudget. waardoor het risico is afgedekt 
Risicobdleersing Niet mogelijk. 

5. O ntslagvergoedingen 
O ntbindingen van arbeidsovereenkomsten doof' de Bel"nl! 
kantonrechter of via een beëindigingsovereenkomst kunnen Kans 
gepaard gun met een ontsl:tgVé1'goeding. In de afgelopen jMtn Kosten 
is dat met een regelmut van eens per lur aan de OI'de. De Term. n 
kosten t ijn meestal beperkt tot maximaal enkele tienduizenden euro·s. 

Klein 1 34S6Groot 

• 
• 

ri sico .:16 

Risicobtheersinl Door aanscherping van het personeelsbeleid (gesprekkencyc;lUS, verzuimbeleid) 
kunnen personeelsproblemen eerder un het licht komen en aangepakt worden waardoor we deze 
kosten mogelijk kunnen beper\(en. 

Orgonisatierisi<:o's 

I. Kwaliteit management Klein 1 ~ 3 4 5 6 G.ao. 
Het management is van groot belang voor het welvaren van een BeIanI! _ 
schooi. Slecht management leidt tot ontevreden per~neel en Kans • 
een daling van de onderwijskwaliteit. Dat kan een sterk effect Kosten risico <16 

hebben op amlere risico's. Doo r de verandering van de Termi·n 2·S ~ar 

bestuursstructuur (college van bestuur. raad van toezicht) is er een sterkere 'turmg van de 
bestuurder op het management en kan hij bij problemen. in de organisatie sneller ingrijpen. 
Risicobeheemng Verdere professionalisering van het bestuur. 

2. Kwaliteit beheersorpnisatie Klein 1 2 J • S 6 Groot 
Bij onvoldotflde beheersing van en toezicht op de geldstromen BeianI! _ 
kunnen heel snel grote tekorten ontstaan. De vestigingen Kans _ 
ontvangen per kwartaal uitputtingscijfel"$ van de materiële Ilosten risico <16 
exploitatie en. dienen binnen de begrotingsbudgetten te blijven. hrm,;n 1-S 'ur 
Het toezicht in de vestigingen is nog niet overal op orde. maar dat heeft in het verleden niet tot 
grote overschrijdingen geleid. Dat komt mede doordat de materiële uitgaven slechts een klein deel 
van de bqroting innemen. De uitputting van het formatiebudget is voor rectoren en bestuurder 
online te volgen in het fonm.tieprogramma FoleTa. Elke vestiging ontvangt van de bestuurder een 
formatiebudget en mag dat slechts overschrijden ~ voorafgaande toestemming van de bestuurder. 
Oe vestigingen hebben zich de ... fg(l lopen jaren prima aan deze beleidslijn gehooden. Het risico op 
overschrijdingen schat het bestuur dan ook laag in. 
Risicobeheersing Oe ingezette ~k doorzetten. m m·1§I 

... 
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Gebouw- en invenwrisrisico's 

I. O ntoereikende bekostiging O eN huisvestinglasten KI" n 1 1 3 4 '> 6 G,oot 
De vestigingen besteden veel meer aan huisvesting dan zij aan Belang " 
materiële bekostiging ontvangen. Oonaken daarvan zijn de te Kans " 
beperkte materiële bekostiging en de grotere ru imtebehoefte Kosten risico <16 

vanwege het vrijeschooileerplan. Termijn 1 ·aa r 
Risicobeheer!iing De school houdt daar in zijn begroting rekening mee en daardoor is het risico laag. 

2. Onvoorzien groot onderhoud 
De drie vestigingen werken met een meerjarenplan voor het 
groot onderhoud en een daaraan gekoppelde voorziening. Een 
calamiteit kan leiden tot niet (of later) voorziene uitgaven. 
Risicobeheer!iing Bij echte calamiteiten zullen de uitgaven gedekt 
WOf"den door de verzekering. Daannee is het belang beperkt. 

3. Bouwkundige aanpassingen 
Door onderwijskundige vernieuwingen kan het noodzakelijk zijn 
om bouwkundige aanpassingen uit te voeren, waarvoor geen 
subsidie is of wordt verstrekt. 
Risicobeheer!iing Niet mogelijk.. 

4. Te lage bezettingsgraad 
Bij een daling van het aantal leerlingen zal een vestiging meer 
roimte in gebroik hebben dan strikt noodzakelijk.. Dat leidt tot 
een relatieve stijging van de huisvestingslasten. Bij een daling van 
5% van de leerlingen (85) en een bedrag aan huisve5tingslasten 
]>el" leerling van 600 euro zijn de kosten ru im €SO.OOO. 
Risicobeheersing Zie terugloop leerlingen. 

~ I ei n 

Belang 
Kans 
~osten 

Termijn 

~I"n 

8elang 
Kans 
Kosten 
Termïn 

Kl ein 
Belang 
Kans 
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risico <16 
Z· ~ ·ur 

, , , • , 6 G<ao' 

• 
• 

risico <16 

2·~·aar 

S. AanV\J llende eisen huisvesting ~Iein 1 Z 1 4 S 6 GrOOI 
De huidige schoolgebouwen voldoen aan alle eisen. Nieuwe of Belang x 

verscherpte eisen kunnen de school voor extra kosten plaatsen. Kans x 

Risicobeheersing In de regel zullen de gemeenten, die Konen risico <16 

verantwoordelijk zijn voor de onderwijshuisvesting. die kosten Termijn 2·5jaar 
vergoeden. Het risico is daardoor laag. 

6. Inventaris Klein 1 l 3 4 '> 6 Grool 
Aanpassing inventaris aan actuele o nderwijskundige eisen. 
Mogel ijke kosten: 100 euro per leerling; totaal € 170.000. 
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

Diverse risico's 

I. Schadeclaims ouders 
O uders stellen een school sneller dan voorheen juridisch 
aansprakelijk voor in hun ogen onvoldoende onderwijskwaliteit. 
In onze school is dat tot heden niet aan de orde geweest. 
Risicobeheersing Als dat wel gebeurt. zullen mogelijke 
schadeloosstellingen relatief beperkt zijn en kunnen deze binnen 
de schoolexploitatie worden opgevangen. 

Renterisico 

I. De huidige rentestand is laag. Bij de omvang van de liquide 
middelen van ongeveer 2,34 miljoen euro aan het einde van 
20 10 en een fictieve rentedaling van 3% zou het risico €70.000 
zijn. Dat is een beperkt risico. 
Risicobeheer!iing Niet mogelijk. 

Kredietrisico's 

I. O ntoereikende vergoeding huisvesting gemeente 
De gemeente Nijmegen verstrekt de school jaarlijks een bedrag 
(€37S.000) voor de instandhouding van het gebouw van het 
Karel de Grote College. Denkbaar is dat de gemeente het 

Belang 
Kans 
~osten 

Termi jn 

• 
• 

risicod6 
2· ~jaar 

~I eln 2 3 4 S 6 G,oot 
Belang x 

~ans x 
Kosten risico <16 

Termijn ljaar 

KI'; n 1 1 3 4 S 6 Groo. 
Belang x 
Kans " 
Kosten risico <16 

Termïn 2·~jaar 

KI";n 1 2 l. '> 6G,oot 
Belang x 

Kans x 

Kosten risico <16 m . m 151 besthikbare budget in tijden van bezuinigingen vermindert. Termijn 2-~jaar 
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Risicobehevsin, Dat leidt in eerste instantie niet direct tot problemen omdat de school ongeveer 
€9O.ooo van dat bedr.;g overhoudt na betaling van aflos.s ing en rente van de lening. Dat bedrag is 
bedoeld om toekomstige aan~assingen te financieren. Die kan 
de school uitstellen. KloiA I 1 1 , S 6 Groot 

1. Blokkering maandelijkse bekostiging Belang. 
Als de school niet (volledig) voldoet aan de Kans. 
subsidievoorschriften. kan het Ministerie van OCW besluiten Kosten risico <16 
tijdelij k de: maandelijkse subsidie te blokkeren. Het gaat dan om Term'n 2-5 iar 
een maandelijks bedng tussen €7oo.000 en ruim (900.000. Oe kans dolt dit gebeIJrt IS laag. wun::Ioor 
het bestuur de kosten daarvan niet meeneemt in de risicoafdekking. Oe school wil het bedrag 'nn de 
maandelijkse salarisbeu.lingen wel aan liquide: middelen beschikbaar hebben om in ieder geval nog 
een maand de salarissen te kunnen doorbetalen. Oe liquiditeit dient dan minimaal E7oo.ooo te 
bedragen. 
RisicobeheersitJg Voldoen aan subsidievoorschriften. 

Uquiditeitsrjsico 
I. Oe school heeft ultimo 2010 een liquiditeit 'nn €2.l19.ooo. 

Dur staan kortlopende schulden van € 1.381.000 tegenover . 
Echter, €9SS.OOO daarvm liin verplichtingen aan het personeel 
(bijvoorbeeld aanspnken vakantie-uitkering). Oe benodigde 
gelden daarvoor komen in de bekostiging mee op het moment 
dat aan de verplichtingen moet worden voldaan. Daarmee is de 
liquiditeit veel groter dan het kengetal aangeeft. 
RisicobeheersIng Niet nodig. 
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Berekening gewenste reserves 
Neptieve ontwikkelingen en u.lamiteiten doen zich in de regel niet gelijktijdig voor, al kan een calamiteit 
wel leiden tot nqatieYe ontwikkelingen. De kleinere risico's met een score van minder dan 16 wOl"defl 
ge<Sekt uit de buffer die de stichting YOOf" de groter risico's aanhoudt. 

~d. In de tabel swn de berek 
ris ico's. Op middellange te 

er een risico van I,] miljo 

~nv;rttlng risico', ;> .. 16 RisiookO$len 

Bij calamite iten kunnen 
het eigen vern'l08en en 
de gelden in de 
onderhoudsYOOniening 

rmijn is Term! n l ' aar 

en C\Jro. Terogloop leerl ingen 
EHeClen cao , 204.000 
Bezuiniginge n 

Tolaal , 204.000 

Gai'"in lievermogen (e ige n vermogen "onderhoudsvoorziening) 
Bestemmingsreserve gebouw leGe 

2·5 u r , "".000 

, 204.000 

{ 1.109.000 

, 2.64LOOO , 276.000 ./ . , 2.365.000 

worden ingezet. Het onderhoud boven de Jurlijkse dotatie kan dan worden uitgesteld. Het 
ganntievermogen van de stichting na aftrek van de bestemmingsrese ..... e gebouwen bedraagt 2.] miijoen 
euro. 

De stichting kan een laag. matig of hoog risicoprofiel hebben. 
• De stichting heeft een lug risicoprofiel; ook de begroting kent de nodige flexibiliteit. 10% van de 

jurlijkse baten is voldoende als buffer: 
00 de stichting heeft een matig risic:oprofiel. enkele ris ico's zijn behoonijk reëel ; maar ook hier kent 

de begroting de nodige flexibiliteit. dus IS of 20% van de jaarlijkse baten is voldoende als buffer; 
'" de stichting heeft een hoog risicoprofiel, beheersmaatregelen z,iJn hard nodig: in eerste inn antie is 

40%. buffet" nodig. nadat de mutregelen zijn genomen kan dit ukken naar 15%. 

Onze stichting heeft een laai riskoprofiel maar de 
begroting is niet erg flexibel. De meeste uitgaven (ook 
personeelslasten) liggen vrij vast. Ik stel daarom vast dat 
de school een matig risicoprofiel heeft. Daar hoort een 
iNffervermogen YlIn 17.S%. van de baten bij. Oe stichting 

Jaarlijkse baten 
Laagrisicoprofiel: 10% 
Matig risicoprofiel: 17,5" 
Hoog risicoprofiel: 25% 

{ 13.300.000 

{ 1.330.000 
{ 2.327.500 
{ 3.325.000 

dient dus een reserve van 2.3 miljoen elJro te bezitten. Dan komt vern.ssend goed overeen met het 
garantievermogen. De school belit dus een voldoende grote buffer. 

16mei20 11 
F.LEbskamp, bestuurder 

Stlchue Vrije School te Zeist 
Novali s College te Eindhoven 
Karel de Grotll College te Nijmegen 

. -, , 

Wilhelminasingel IS 
6524 Al Nijmegen 

024 ]82046-4 



Jaarverslag raad van toezicht SGVVS over 20 I 0 

Vergaderingen 

In 2010 heeft de raad vier keer vergaderd, afwisselend op locatie bij eén van de vestigingen in Zeist. 
Eindhoven en Nijmegen. Daarbij waren. behalve de bestuurder. ook de rector en het MT-lid ped~ogiek van 
die school unwczig. 

Deze bijeenkomsten werden ingeleid met bijdrqen 'IJIl de leiding van de onMngende school. Ou betrof 
onder meer de vernieuwing middenbouw ( Novalis). de aangepaste examentrajectetl, de praktiKhe stroom 
en hel raamplan kwaliteitszorg (SVS). 

Onderwerpeo die in het overleg met de bestuurder un de orde kwamen waren onder andere 
functiemixJentreerecht, de instelling van een werkgroep formatie en financiën, opname T obiassdlool in 
SGYVS. opleiding kandidaat-schoolleiders. doordecentralisatie in Eindhoven. 

In rrw.rt 2010 Is een visiebijeenkomst gehouden met de bestuurder. de mana&emenuums van de scholen 
en de leden van de raad. Durbij is gesproken over de richting die school en vestigingen In de nabije 
toekomst willen volgen, en hoe :te tich wi1!en profileren in het regionale onderwijsveld. De sessie stood in 
de sleutel van Theory U en werd pO$ltief gewaardeerd. Voor herhaling vatbaar! 

Evaluatie 

In een aparte vergadering heeft de raad haar functioneren geëvalueerd Besloten Îs de li jn van de afgelopen 
jaren vast te houden. Voor het aannamebeleid van niel,lW(! RvT-leden betekent dat selecteren op 
betrokkenheid, competentie en ervaring, voor de uitoefening van het toezicht aanslu iten bij specifieke 
expertise.. 
Verder werd de wenselijkheid besproken om - naut de re latie met de be.swurder - nauwer betrokken te 
raken bij de ontwikkelint: op de vestigingen. Het initiatief van de visiebijeenkomn past in die lijn. 
Op verzoek van de bestuurder is een vacatiegeldregeling voor de RvT-vergaderingen overwog;en. De 
invoering daarvan heeft de raad - voorlopig- afgewezen maar heeft wel toegezegd gemaakte konen te 
dedareren. 

Sert Dirrix heeft de raad van toezicht per I november 2010 verlaten. Hij is opgevolgd door Eric de Zeeuw. 

Op 31 december 2010 telde de raad de volgende leden: 
Thee Akkerman$ (voon.:itte r), tekstschrijver 
Ans Cuijpers, consultan t 
Koos van der Haak. adviseur MP&O 
Huub Jansen, directeur Landelijke Vereniging Wereldwinkels 
Ray Lucieer, directeur Service Organisatie en Beswursbureau VOOftgezet Onderwijs Over- en Midden Be_. 
Eric de Zeeuw, man~er Uevegoed Zorggroep 

Werkgeverschap. 

Twee leden van de raad hebben conform de procedure "voortgangsgesprek bestuurder" samen met een 
van de rectoren het voortgangsgesprek met de bestuurder gevoerd in juli 20 la. 

Goedkeuring 

De raad heeft in 20 la goedgekeurd: de jaarrekening en het beswursverslag 2009. het schoolplan 20 10 -
20 11, de begroting 20 II en de opzegging van het l i dmaauc~p vo--nad. 

Nijmegen, 16 mei 20 II 
Raad van Toezicht 

,,-
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Centrale administratie voor scholen 

r 
Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs 
Jaarrekening 2010 

Balans per 31 decembtor 2010 
(na resultaalbestemmirq) 

ACTTVA 

Vut. ac:ÖV. 
Materiêle \luie acWil 

Vlottonde activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Totaa'iJctin 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Voorzlaninge" 

Langlopende schuldt" 

I(ol'tloptcnda sehuldOfl 

Totaal p".N. 

31-12-2010 

• . 978.640 

24.031 
2.339.053 

4.978.640 

2.3&3.084 

1.961.009 

827.387 

3.17 1.875 

1.381.C53 

7.341 .724 

" 

JaarrekenÎng ZEN 2010 

!i .JI6.5~ 

15\ .397 

1.858.217 
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53165&3 

7.230.201 

2.050_1149 

6<I • • 1n 

3.259.315 

1.21J1211 

1.236.201 



Centrale administratie voor scholen 

Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs 
Jaarrekening 2010 

Staat van baten en lasten over 2010 
Begroting 

2010 2010 ..... 
Rijksbldragan 12.066.904 11 .758.264 
Overige overheidsbijdr39f!n 466.597 427.709 
Overige baten 746.279 706.938 

T oblal baten 13.299.780 12.892.911 

Lasten 
POr5onele lasten 10.216.960 10.131.876 
Afschrijvingen 407.990 341.523 
Huisvestings!asten 1.098.992 1.022.959 
Overige lasten 1.523.133 1.251.461 

Totaal lasten 13.249.015 12.747.819 

Saldo baten en luten 50.705 145.092 

Financiêle balen en lasten -140.545 -160.069 

Resultaat -89.840 -14.977 

llo.-.:umn .........,., 

~ I' 11 fL I~I ho:! 

P . .., I ,_id 11i<: 

Jaarrekening ZEN 2010 
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11.646.007 
.80.005 

907.8tl8 

13.03U20 

10.116.521 

422,955 

1.057.630 

1.367692 

12.9&U98 

69022 

·70257 
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Jaarrekening 2010 

Kasstroomoverzicht 2010 

Kasstroom uit operationele activiteitltn 
Resultaat (saldo bate ... en lasten) 

AanpassirlQen voor: 
- Afschrijvingen 
- Mutaties vooflienillgen 

VlIflInderingen in werkkapitaal: 

- Vordaringen 
• Schulden 

Kasstroom uit bedrijflOperaties 

Ontvangen interest 
Betaalde interest 

Totaal kasstroom uit operationele activiteilen 

Kustroom uit inveateringsactiviteilen 

Investeringen in maleriêle vaste activa 
Desinvesteringen in materiêle vaste activa 
Investeringen in imrnateriêle vaste activa 
Desinvesteringen in immateriêle vaste activa 
Investeringen in deelnemingen enlo! 
samenwerkingsverbanden 

Mutaties Ienil1gen 
Overige mvesleringen in financiê!e vaste activa 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Kasstroom uil financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 
Aflossl1l9langJopende schulden 

Totaal kasstroom uit financieringsadiviteilen 

Mutatie liquide middelen 

Eindstand liquide middelen 
Beginsland liquide middelen 

Mutatie liquid. middelt n 

2010 

50.705 

407,990 
182,615 

37.366 
100.242 

728.213 

19.528 
-160.073 

-140.545 

638.373 

-70.037 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

-70.037 

0 
-87.500 

·87.500 

480.836 

2.339.053 
1.858.217 

480.836 

Jaarrekening ZEN 2010 

", 

422,955 
128.962 

61,376 

·374.665 

25.e38 

-164.317 

·236.923 , , , 
, , , 

, 
-87,5eo 
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69,022 

238,628 

-139.279 

168.J71 

·2'36,923 

·67.500 

1.658.217 
2 ,014.269 

-156.052 

t6_ IIllt I~ 
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Jaarrekening 2010 

Gronds lagen voor de jaamtkening 

Algemeen 

Juridische vorm on voornaamste aetiviteiten 
De Ofganisatie is een S~chling: de voornaamste activite iten van de Stichling bestaan \,lil het bieden van 

voortgez.et vrijeschoolonderwijs aan leerlingen van Iwélalf lol en met achttien jaar. 

Pagina 21 

De sdloiengemeeflSchap omval drie vestigingen. hel Karel de Grote Coiege te Nijmegen, de Stichtse Vrije 
School te Zeist (met een afdeling leerwegondersteunend onderwijs: de Tobiasstroom) en het Noval iS Collogele 
EindhoVl!f1. die elk op ol'lderwijsJcufldig gebied vrij zelfstandig opereren. 

Oe jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving ond_ijs. ln deze regeling is bepaald dal de 
bepa~ngen van Titel 9 Boek 2 BW sn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggaviog (in hel bijzonder RJ 660 Onderwijsin
ste!lingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. 
De grondslagen dia worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd 
op historische kosten. 

De opsteQing van de jaarrek.ening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 
van invtoed zijn op de toepassing van grondstagen en de gorapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en tasten. De daadwet1<e·lijke uitkomsten kunnen afwijken var) deze schattingen. De SChattingen en onde~:ggende 

verondersteU,ngen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periooe 
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De ~ers van 2009 zijn indian noodzakel~k gatlerrubriceerd teneinde V9fQelijkbaarheid met 2010 mog!!lIjk 

te maken. 

Waardering van dil activa en passiva 
De activa en passiva z~ n opgenomen tegen nominale wOilrde, tenzij and!!fS is verme:':!. 

De jaarrek!II"ting wordt gapresontoord in euro's . de funcl~ne!e valuta van de stichting. 

Activa 

MaterMIe va$te activa 
De materîêle vaste activa worden geadiveerd voor zover de vet1<rijgÎngs- of vervaardigingpnjs hoger is 
dan € 1.000. De waarderirlg geschiedt tegen de verkrtigings- cf vervaardiging prijs onder aftrek 
van lineaire afscllrijving. De afscllrijving is gebaseerd op de ec::onomi:sche levansduur. 

Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materi6le vaste activa. 

De afschrij'lingsparcentag!!s bedragen: 
- Gebouwen en nieuwbouw 

- Verbouwingen 

Inventaris fin apparatuur 
De afschrijviogsperCl:mtagcs bedragen: 
-computers 
- overigc inventaris en apparatuur 

Vorderingen 

2,5% 
10% 

25% 
10 tct 20% 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen reèla waarde. 

Liquide middelen 
Oe liquide middelen worden tegen de reéle waarde gewaardeerd. 

Jaarrekening ZEN 2010 
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Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs 
J" .. trekening 2010 

Grondslagen voor do jHrftktnln9 (v.rvolg) 

PaseN. 

VoorzIeningen 

PenskHnvoorziening 
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Voor het pe~oneel van de Stichtif19 zijn de peC1Sioon.en onderllebracht bij ABP, een bcdrijfslakpensÎoenfonds. 
Deze regeling is te kwalificeren als een loegezegápensioenregelmg. 

Deze won:ll _ overeenkomstig de in de RJ aangerMde veroonYQudigirtg _ in de jililrrukening vetwerkt 
a:s toegezegde bijdragerege'i~. Dit betekent dat de OVlIf MI boekjaar verschuld:gde premies als 
kosten worden verantwoord. Oe rbico's van IooI'lOlltwil<keling. pn;sindeltatie en beleggingsrendement op het 
Iondsvoonogen luien mog~k lolden tot toekomstige aanpassingen 11'1 de jBilf:ijk.se bijdragen 
aan het peIlsioenfonds. Dele riSiCO's komen niet lot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening 
Informatie over eYflntueJe IIttOften en de gevolgen hierviln voor de pel'lsloeroprem;es 
in de Ioel<.amsligoe jaren is niet beschilr.bililr. 

Voorziening Jubileumuirk.rinpn 
VOQI de beloninge" welke de slic;hting verschuldigd is Olilll het person .. 1 op ba~is van ce élrbeid~voorwiJlrd&n 

gedurende liet dienslvllrtand neemt de stichting een voorzien ing op per balan~datum. Deze voorziening wordt sJed'lts 
opgenomon indien sprake is van opgebollWdo leeMen. 

Onderlloudsvoonlenlng 
De ondemoudsvoorziening gebouwen is gebaseerd op een mee~arenondemoudsplan. 
De wtrt;&1fk b&ste<:le bed .. gen wordan in mindering gebracht op de voorziening. 

unglopemM schulden 
Schuldan met &en ~5~.I'Id.looptijd van meer dan één jurwordan aangeduid als langlopend. Halaf.ossiogsbedrag 
van ""I lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Langlopenda schulden worden gewaardeerd 
togan da geamorti&eerde kostprijs. 

Kortlopende sclwkhn 
Schulden met een op balansdatym ,"lerende looptijd van ten hoogsle Hn jaar worden aangeduid als kortlopend. 
Schulden worden niel gesaldeerd met activa. Schulden worden !iI_aardterd tegen de rOOie waardo. 

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waarona r gllOormeikte bijdragan) en nog te betalen 
bedragen terzalle van lasten die aan Hn """"'treken periode zijn toegekend. Van bedragen die \fOOI" meerdere jaren 
beSchikbaar :tijn gesteld. wordt het nog n!et bas!ede gedeelle op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van 
de staat van baten en lasten gescheidt naar raio van de bested:ng. 

Bepaling Viiln het axplofratlesa/do 
Baten en lasten WQftIen toegerekend aan net}aar waarop zij betrel\king hehben met uitzondering van da ouderbijdrage 
weke worden verantwoord op het moment van ontvangst 

Kasstroomoverlleht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgen~ de indirecte methode. 

"'" . . -
.... rvv. fi 
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Jaarrekening 2010 

Toelichting op de balans pet 31 december 2010 

Materië le vaste activa 

YerllfiJgings- AfschriJ_ In .... • Deslnves- Afschrij. 

prij. vingen Boo~rdo tering.., IDrlngon Vingen Boekwaarde Alschr. 
IIm 2009 um 200S 11ln-10 2010 m .. 2010 31-doc_l0 • 

Gebouwen en lemlinen 

"'" Nieuwbouw (oud) 353.689 180.587 173.102 0 0 14.425 158.677 3.116110 
Verbouwing 506.135 67.940 438.195 0 0 SO.613 381.582 10.00% 

Eindhoven 
Nieuwbouw (deel) 231.502 20.257 211.245 0 0 5.788 205.457 2.50% 
Varbouwing 272.-417 36.080 236.337 0 0 27.242 209.095 10.00% 

~ 
Ooordecentralisatie 
Gemeente Nijmegen 3.492.986 174.649 3.318.337 0 0 87.325 3.231.012 2.50% 

Saldo 4.856.729 479.513 4,377.216 0 0 185.393 4.191.823 

Inventaris en apparatuur 
Computers 338.581 172.745 165.836 25.860 0 75.283 116." 13 25,00% 

Overige apparatuur 140.949 64.958 75.991 21.481 0 31.040 66.432 ".-
Meubilair e.d. 1.263.206 429.700 833.506 22.695 0 139.442 716.760 10,00% 

1.742.736 667.403 1.075.333 70.037 0 245.765 899.605 

lnvesleringssubsidies 217.992 82.036 135.956 0 0 23. 168 112.788 

Saldo 1.524.744 585.367 939.377 70.037 0 222.597 786.817 

Totaa l materiiile 6.38 1.473 1.064.880 5.316.593 70.037 0 407.990 4978.640 
vasle activa 

" 
I ..... '0)1 , ..... 
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Jaarrekening 2010 

T~lichtl l'lg op de blillans per 31 daumber 2010 (VeNorg) 

Oft"g. vorderingen 
Netto " I,nuen 
Gemeente inzake blikliemschaoo 
Overige vorderingen 

Overlopende activa 
Nog te Ofltvangen ren', 
Stichtitlg speCiaal oncletwijs ER:lhoven 
RVS Eindhoven deel 2010 
Overige 

Totaal ovtrfoptn<R activa 

Liquide middel.n 
M~lst.rie van Financ!1n (Rellening Courant) 
Banken 
Kasmiddelen 
MiniSterie ven Finaneiên (Deposito) 

2010 

0 
5.500 
8.723 

14.223 

2.639 
0 
0 

7.169 

9.808 

24.031 

1.803.808 
24.353 
10.892 

500.000 

2.339.053 

'" , 
1.060 

&.930 

22,'31 
11U00 
12.383 

822.821 
31.596 

3.7i4 

1.000.000 

De liquide middelen slaan vrij tllr beschikking van do Stichting me! uitzondering van onderstaande. 
Het deposito heeft een l!XIp~jd lot 27-09-2011 en staat tot die tJd niet tUf vrije beschikking. 

16 (11 .... , 
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To.lichting op d, balllni pe,,31 december 2010 (vINolg ) 

PASSIVA 

Eig.n vennogen 

Iksbol'/lmillg 
S.1~o .. pl. Saldo 

SI _U·lOOt '''' 
Alge ment reserve "" .. -89 .... 

S.stanvningsr. .. rv. privaat 1.091.ti32 0 

Algemene !'eSONe priYut 0 0 

Bestemmingsreserve publiek 1) 168.263 0 

Totaal eIgen vermogen 2.050.849 -69.840 
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""''' m"ut~ S.!<fo 

ZII10 31-12·201(1 

-87 SoI6 587.568 

-1.091.832 0 

1.097.632 1.097.632 

87.546 275.809 

0 1.961.009 

1) de bestemmingsreserve is het sa ldo voortkomande ui l d, opbrel'!9st ven de Gemeente Nijmegen m ake de 
doordecanlr.llinlie gebouwen minus de hieraan geral.iltHrdl kosten en zullen in de toeI(cms! gobruikt worden 
VOO!" nieuwe irT'o'esteringen enlof onderhoudskosten _ Ik "iel opgenomen zijn in de oOOerhoudsvoomernng. 

Voorzieningen Ontt .. k· "., Doutin klnuo-n 'aldo 
31·12-21)01 2010 ~" )1.12 ·2010 

Jubilea 145.935 17.012 15.065 1<4 7.662 

Totaal personeelsbeloningen 1<45935 17012 15.085 147.862 

Onderhoud gebouwen <498.637 291 .000 110.312 679.525 

Totul yoorziening.n 644 .n2 306.012 125.397 827.387 

looptijd voorziening.n 

"'" )1·12-2010 < 1 jaar >1 ju . Tow. 

Jubilea 147.862 14.364 133.498 147.862 
Onder1lo1Jd gebouwen 679.525 215.000 464.525 679.525 

827.387 229.364 596.023 827.387 

P !I" 
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Toelichting op d. balans per 31 dec",ber 2010 (ve,....019) 

Langlopende lI:hulden 
~ngegan. 

IlII1ln<;l Stllnd ptt LCH>ptljd 
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Looptijd Stand per 
11·12·200') '''' 

Aflonlng 

"" 31-12·2010 > 1 Jaar > 5 Jaar Rent.......t 

Hypolheell BNG o 87.500 

3.259375 o 87.500 

Oe Ioop!ijd van dllze veslelening oIg is 40 jaaf ingaande 3 maart 2009. 

Kredietinste!lingen (aNG - kOf1lopende deel) 

$cI'Iu!den lerzake pensioenen 

Netto n !arinen 
IB-groep inukelerarenbeuf"l 

""''''' Totaal overige kortlopende schulden 

Over!oJ)lndi DassNa 
Niel"geCormerkle subsidies OCW 
Vakanti.~ld 
Binding'toelage 
ACCOUntant$- en adminis tratiekosten 
Overige 

Totaa l overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

2010 

1.733 
o 

248.423 

57.812 
351 .034 

34.036 
20.892 
11 .354 

87.500 

0(32.1\5 

136.554 

250.156 

475.128 

1.381.453 

J~~rrckenin9 ZEN 2010 

3.171.875 o 3.171.875 4,63% 

3.171.875 o 3.171.675 

"" 

1 7.500 

445213 

133.137 

, 
20.297 

2 14.493 

234 .795 

10.OOG 
352.131 , 

17.135 , 
379.966 

1.2n211 
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NIGI uit de blIlans blijkende verplichtingen en rechten 

MinIsterie van OC&W inzake lumpsum bekostiging 

Pagina 27 

Er is een voorwailrdelijke vordering op hel ministerie viln OC&W voortvloeiend uit het betaalritme van de lumsum·vergoeding 
van € 760.795 
In 2009 bedroeg deze voorwaardelijke vordering € 775.131 

, .. 
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Toolichting op de .tut van baten en lalte" over 2010 

e,ten Begroting 
2010 20" "" 

(Rijk.) bijdragon OCW 
PlII'Sonele sub.Id ~" 9.911.289 9.675.835 9. 5 t 2_a~6 

Matoriöle subsidie. 1.176.009 1.1 74.596 1 178.77 3 

(Normalieve) rijksbijdrage OCW 11.093.298 10.850.431 10,&91 .6,9 

(Invoering) gratis lesm.:erital 561.339 550.156 551.«6 

Overige niel.geoorm.rkte subsidies 432.267 357.677 395.!M2 

Overige rijksbijdrage OCW 953.606 907.&33 9500&8 

Totl' l (Rljks) biJdrasr-" OCW 12.066.904 11.758.264 11.646.007 

O .... rigto oy.meid.blJdragen 

IB-groep inlake IeraNnbeurs 15.404 0 111.549 
Gem. Nijmegen inz..doOl'decen!ra'ssalie 374.764 3713.543 lM.942 
Gem. N,megen iru.. Onderw. Achterslbele;d 14.421 14.000 t3.<&; 

Gemeente irwIk. 10 !)aller! 37.091 31.166 Ja.636 

Gemeente ovorige IIGfgoedingon 24.917 0 19 .• 12 

Totaalov.rlg, ov,th,idsbljdt::llgen 466.597 427.709 480,005 

Ov,rig' baten 
Ouderbijdrllgen 551 .093 622,000 622.692 
V.rhuur 8.283 6.250 ~. 7()() 

Schenkingen 750 1.250 3.143 
Samenwerkin9sverbanden 76.422 53.538 136.031 
Diverse overige balen 109.731 23.900 13~,242 

Overige 746.279 706.938 007.e(lfl 

Tota'l oVlrig. baten 746.279 706.938 007.&08 

Totaal b. t&n 13.299.780 12.892.911 1J.033.82O 

... 
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Jaarrekening 2010 

ToeJichting op . s taat van b.iwo en lastIn over 2010 (v. noDig) 

...... , Ba-groting 
2010 2010 

Personeels lasten 
Bru tolol'\en en salam wo 8.067.597 0 
Sociale lasten 877.JS9 0 
PlIflsioenJas19n 1.007.953 0 
UHkeringlin -44.12<1 0 

Lonen 8n salarissen 9.908.785 9.833.076 

Dotatie voon:. Jubileum-uitkeringftn 17.012 0 
Ont\Jeldlingen YOOQ. Jubileum-uitkermgen -15.085 0 

T olaal dotaties persooele voon:ierlingen 1,927 0 

Bodrljfsgezondheidsdionst 27.268 32.000 
Diensten derden 181.206 115.050 

Totaal personeel niet In loondienst 208.474 147.0SO 

Diverse personeelslasten 99.774 151.750 

T ataal cwel'ig 99.774 151.750 

Totaal overige personele lasten 308,248 298.800 

Totlal personHls lasten 10.218,960 10.131.81S 

PersonHls bezetting in FTE per 31 decembor 

- Din!c1ie 7,53 
-OP 127,22 
.OQP 32,71 

Totaal person .... bezetting 167,46 

Afschrijvingen 

Gebouwen 165,393 157_555 
Inventaris en apparatuur 222.597 183_966 

Totaal afschrijvingen 407.990 341.523 

"" -.,. 
16 11 ~ 

ar """ IIlentiIi 
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"00 

7.i33.3C7 

!SO.4 ' 4 
S2{I.a56 

.JO 407 

9.674.170 

".'" ·18.1 26 

20.254 

37.2U 
227.748 

265.037 

1$7.06tI 

1$7.C60 

422.091 

10 116.521 

7,31 
'34,17 

33,7' 

17525 

1112.012 

2~O.&4J 

422 955 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2010 (VeNolg) 

Begroting 
2010 2010 

Huisvesting,laste" 
Huur loklilen 86.742 75.760 

Verzekeringen 11.592 12.646 

Dotatie voonieniog onderhoud 291.000 291.000 
Ondemoud gebouwan en terreinen 197.588 140.043 

Totaal onderhoud 488.588 431.043 

Energie en water 204.245 212.808 
Schoonmaakkosten 256.964 258.000 
Publiekrechtelijke heffirogen 36.043 32 500 
O>erigo 10.818 0 

Totaal Overige 510.070 503.308 

Totaal huisvestingslas ten 1.098.992 1.022.959 

Overige inste llingslaswn 

Administnltie en bthetrslastell 
Administratie 203.122 161.600 
Overige beheef!ilasten 304.391 274 .085 

Totaal administratie- en behearslasten 507.513 435.685 

"'" . ~ 
I "",,'0 11 )bctrd 
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"" 
85095 

12. 794 

231.000 
242.270 

473.210 

171910 
274 .488 

411.073 , 
C86.471 

1.057.630 

173.555 

320.J05 

493.860 
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ToeUchting op de staat van baten en lasten over 2010 (VINO'g) 

Begroting 

Inventaris. apparatuur en leermiddelen 
Aanschaf kt.in inventaris 
Leermiddelen 

Totaal inventaris. apparatuur en leermiddelen 

Overige 
Doortletaald aan samenwerkingsverbanden 
Wervin9skost~m 

Overige 

Totaa l overige 

Totaal overige lastan 

Financ iële babtn en lasten 

Financiöle baten 
Renteb<l !en 

Financii!1a lasten 
Rentelasten 

Saldo finaneille baten en lasten 

2010 

11.732 
804.268 

116.741 
8.003 

74.876 

816.000 

2010 

21.600 
626.905 

79.121 
19.300 
68.850 

199.620 ----

1.523.133 

19.526 

160.073 

-140.545 

(~.........,. ..m 
I) '011( ... bc1 t 
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648.505 

167.271 

1.251 .461 

o 

160069 

-160.069 
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"'" 
19.320 

682.559 

701.879 

84.516 
17 . .(3.8 

69.999 

17195J 

1.367.692 

25038 

164.317 

-139.219 
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Hononria van de accountant 
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De volgende honoraria van WGS Accountants zijn ten laste gebracht van de stichting een en arlder zoals bedoeld ill 
artikel 2:382a BW. 

Onderzoek van de jaarrekening 
Andere controle opdrachten 
Advi9sdiensten op fIScaal terrein 
Andere niel controlediensten 

Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 

WGS Acçountants B.V. 

2010 

12.495 
476 

12.971 

12.198 .,. 

12.674 

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenla!!en als bedoeld in artikel 2:383. lid 1. BW, zijn de vo!gende bedragen ten 
laste van de stichting gekomen: 

2010 

College van beslllur 

F.L. Ebskamp 80.370 76.278 

Raad van toezichthouders o , 

Er zijn noch leningen enlofvocrscholten verstrekt noch garanties afgegeven aan de bestuurder enfo' loezichttlOuders. 

0..., '" fUJ' 
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Risicoparagraaf 
De meest relevante risico's en de wijze wailrop de stichting deze afdekt worden hierna gemeld. Een 
uitgebreide beschrijving van de risico's Staat in het bestuursverslag. 

Algemene risico's 

Het management is van groot belang voor het welvaren van een school. Slecht management leidt tOt 
ontevreden personeel en een daling van de onderwijskwallteit. DOlt kan een nerk effect hebben op andere 
risico's. Door de verandering van de bestuursstructuur (co llege van bestuur, raad van toezicht) is er een 
sterkere sturing van de bestuurder op het management en kan hij bij problemen in de organisatie sneller 
ingrijpen. 

Bij onvoldoende beheersing van en toezicht op de geldstromen kunnen heel Sflel grote tekorten ontstaan. 
De vestigingen Ontvangen per kwartaal uitputtingscijfers van de materiële exploitatie en dienen binnen de 
begrotingsbudgeuen te blijven. Begin 20 11 is een stafmedewerker financiën en formatie aangesteld, die 
strikter zal toezien op de geldstromen. Het risico op overschrijdingen schat het bestuur dan ook laag in. 

MarktrisIco's 

Terugloop leerlingen 
Door verminderde instroom en grotere tussentijdse uitstroom kan een vestiging te maken krijgen met een 
te klein formatiebudget (en opzichte van de omvang van het zinende personeel. Het financiële belang is 
daarbij vrij groot. Een daling van het teerlingaantal van 5% (85 leerlingen) leidt al tOt een inkomstenderving 
van €455.000 op jaarbasis. 
Risicobehccrsing: het geven van goed onderwijs dat aansluit bij de vragen van leerl ingen en ouders zorgt 
ervoor dat leerlingen blijven komen. Daarnaast het inzetten op goede PR. 

Effecten cao 
Bij het afsluiten van een cao rekent de vo-raad de effecten van de afspraken op macroniveau uit en 
concludeert dat de bekostiging toereikend moet zijn voo r de afgesproken maatregelen. Op schoolniveau 
kan da t wel een andCl"s uitpakken. Het risico schat het beswur in op 2% van de personeelslasten 
(€204.000). 

Bezuinigingen overheid 
De bezuinigingen lijken het voortgezet onderwijs grotendeels voorbij te gaan. Of dat zo zal blijve n is 
natuurlijk de vraag. Wel worden needs meer kosten niet meer door de overheid gecompenseerd. 
Voorlopig gaat het bestuur uit van een risico van 2% van de personeelslasten (€204.000). 

Renterisico 
Bij de omvang van de liquide middelen van 2,34 miljoen euro aan het einde van 2009 en een fictieve 
rentedaling V<ln 3% zouden de kosten €70.000 zijn. Dat is een beperkt risico. 

Kredietrisico's 

Blokkering maandelijkse bekostiging 
Als de stichting niet (volledig) voldoet aan de subsidievoorschriften. kan het Ministerie van OCW besluiten 
t ijdelijk de maandel ij kse subsidie te blokkeren. Het gaat dan om een maandelijks bedrag tussen € 700.000 en 
ruim € 900.000. De kans dat dit gebeurt is laag. De st ichting houdt minimaal €700.000 aan liquide middelen 
aan en heeft bij het ministerie van financiën een roodsundfacUiteit van 10% van de jaaromzet. 

liquidIteitsrISico 

De school heeft ultimo 2010 een liquiditeit V<ln o ngeveer € 2.339.000. Daar staan kortlopende schulden van 
€ 1.381.000 tegenover. Echter, €9S5.000 daarvan zijn verplichtingen aan het personeel (bijvoorbeeld 
a~nspr.lken vakantie-uitkering). De benodigde gelden daarvoor komen in de bekostiging mee op het 
moment dat aan de verplichtingen moet worden voldaan. Daarmee is de liquiditeit veel groter dan het 
kengetal aangeeft en is het risico laag. 

Stichtse Vrije School te Zeist 
Novalis College te Eindhoven 
Kare! de Grote College te Nijmegen 
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Overigll gegevens 

(Voorstel) bestemming van het exploÎtatiosaldo 

Pagina 34 

Vooruillopend op het bestuursbesluit is hel exploilsHesaklo over 2010 aiS VQlgt verwerllt 

Onltrel<.kill9 algemene reserve: 
Onttrakkirlg beslemmingsresllfYti privaat 
Toevoeging algemefle reserve pr ivaat 
Toevoeging bestemmingsreserve publiek 

Resultaat 2010 

Gebeurtenissen na ba lan$datum 

-171_386 
-1.097.632 
1.097.632 

81.546 

-89.840 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die aanleiding geven de jaarrekening te wijzigen. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bevoegd gezag van Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet 
Vrije Schoolonderwijs 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 18 tot en met pagina 33 opgenomen jaarrekening 
2010 van Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs te Nijmegen 
gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010, de staat van 
baten en lasten over 2010 en het kasstroomoverzicht over 2010 en de toelichting waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag van de scholen is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, be ide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens ve rantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid 

van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat 
deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen. Het bevoegd gezag is tenslotte verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle, als bedoeld in art ikel 18, derde lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij 
hebben onze controle ve rricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscon t roleprotocol OCW/E l&12010. Dit 
vereist dat w ij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
contro le zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

VSZEN/A.llOS048.0 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 
beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van het interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het 
bevoegd gezag van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije 
Schoolonderwijs per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming 
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in 
dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
onderwijscontroleprotocol OCW/El&12010. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties 

Ingevo lge art ikel 2:393 lid 5 onder e en f BW verme lden wij dat ons geen tekortkomingen 
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens ve rmelden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Woerden, 16 mei 2011 

WGS ACCOUNTANTS B.V. 

drs. WAB. Spies RA 
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Telefoon: 
Fax: 
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Fax: 
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024-3820460 
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de heel F,L. Ebsltamp 
024-3820460 
024-3820461 
Lebskamp@sqwsol 
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ImmaterieJe vast activil 
Malaritllo vast activa 
• Gebouwen 
- Overige 

Financifle vast activa 
VorderingeIl 
liquide middelen 

Totaal vlotteode lldiv<t 
Totaal activa 

Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Langlopende schulden 
KortiopeOOe schulden (Vlottend. passiva) 
TolaaJ~a 

Bijdrage OCW 
Overige ~ten 
Totale baten 

TotaJe, luien 

Exploitatieresultaat 

Cunenl ratio (liquiditeitsratio) 
SotvabiliteilStatio 
Rentabiliteit 
KapitaliSatiefador 

2010 

o 

4.191 .823 
786.811 

o 
24.031 

2.339.053 
2.363.084 
7.341 .724 

1.961 .009 
827.387 

3.171.875 
1.381.453 
1.341.724 

12.066.904 
1.232.404 

13.319.308 

13.249.075 

1,71 
37,98% 
-0.67% 
23.65% 

-89.840 

. Vlottende activ. In verhouding lot vlottende pas5iv. 

1,50 

37. 25% 
~.54'11. 

21,119'110 

, 
4.311.211S 

839.377 , 
61.391 

1.8S11.211 

Ul19.614 

·' .2J6.207 

2.1)501149 

6014.772 

3.259.37$ 

1.281 .211 

1.236.207 

l UW6.007 

1.41 2.851 

13.05I.8Sl1 

12.9604.798 

·70.257 

Currenl ralie 
Solvab~jteitsfatio 

Rentabiliteit 
Kapitalisatiufador 

; Verhouding eigen vermogen (ind. voorziening"") ten OpZichte van hel ba!anstotaal 
Exploitatieresultaat in verhouding lot totale baten (Inel. renteb. ten) 
Bat. nstotaal -I. vaste activa gebO\JWQt1 aIguzeI teg.n de IotJt. ba:!)n (mc:l. ren!e!:alen) 
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Streef· 
waarden 

IComm. OCH) 

0,5 - 1,5 
>20% 
0- 5" 
< 35% 
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