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Bestuursverslag 

Juridische structuur 

Het bevoegd gezag van de scholengemeenschap is de Stichting Scholengemeenschap voor 
Vrijeschoolonderwijs gevestigd te Nijmegen. De stichting heeft een Raad van Toezicht en één bestuurder. 
 

Doelstelling 

De Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs stelt zich ten doel de instandhouding en de 
ontwikkeling van een of meer instellingen voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op 
basis van de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Dit komt tot uiting in het 
navolgende citaat van Rudolf Steiner: "De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten om zich in de 
bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem 
ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met 
nieuwe krachten verrijken" (uit: Zur Dreigliederung des Sozialen Organismus; Gesammelte Aufsätze 1919-
1921; Stuttgart 1962). 
 

Kernactiviteiten  

De scholengemeenschap biedt voortgezet vrijeschoolonderwijs aan leerlingen van twaalf tot en met 
achttien jaar en speciaal basisvrijeschoolonderwijs aan leerlingen van zes tot twaalf jaar. Het 
vrijeschoolonderwijs kent een doorlopend leerplan voor leerlingen van vier tot en met achttien jaar. De 
scholengemeenschap heeft daarom nauw contact met de vrijescholen voor basisonderwijs, vanwaar een 
groot gedeelte van de leerlingen van de scholengemeenschap voor vo afkomstig is. 
 

Governance 

De Raad van Toezicht komt ongeveer zesmaal per jaar bijeen meestal samen met de bestuurder. De raad 
ziet toe op het functioneren van de bestuurder, adviseert de bestuurder en keurt een aantal besluiten van 
de bestuurder goed. De raad van toezicht heeft over 2012 verslag gedaan van zijn activiteiten (zie 
jaarverslag raad van Toezicht over 2012). De Stichting heeft een klokkenluidersregeling. 
De Stichting hanteert de code Goed Onderwijsbestuur. 
 

Organisatiestructuur      

De scholengemeenschap omvat drie vestigingen voor voortgezet onderwijs (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) en een school voor speciaal basisonderwijs (de 
Tobiasschool te Zeist) die elk op onderwijskundig gebied vrij zelfstandig opereren. Het gezamenlijke beleid 
wordt afgestemd in een managementteam dat bestaat uit de directeur van de Tobiasschool, drie rectoren 
van de vestigingen vo, drie personeelsleden uit elke vestiging vo en de bestuurder. 
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Onderwijsprestaties 

De onderwijsprestaties zijn breder dan de prestaties die de onderwijsinspectie beoordeelt. De 
scholengemeenschap legt daarover verantwoording af in het jaarverslag. De harde onderwijsprestaties in 
het voortgezet onderwijs zijn goed: alle vestigingen hebben voor alle leerwegen een basistoezicht en scoren 
hoog op de eindexamenresultaten. De Tobiasschool (SBAO) heeft nog geïntensiveerd toezicht, maar heeft 
in 2012 al een grote slag in de kwaliteit van het onderwijs gemaakt. 
 

Kwaliteitszorg 

De school is bezig geweest om de interne en externe kwaliteitszorg gestructureerd vorm te geven. De 
structuur van de interne kwaliteitszorg zal in 2013 klaar zijn. Voor de externe kwaliteitszorg heeft de 
scholengemeenschap in samenwerking met de andere vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Nederland 
in 2012 een begin gemaakt met het opzetten van visitatie. In 2013 vinden de eerste visitaties plaats. 
 

Horizontale verantwoording 

De vestigingen voor vo en de Tobiasschool hebben alle een oudergeleding en een MR waarmee het 
schoolbeleid wordt besproken. In 2012 heeft dat op alle onderwerpen geleid tot 
overeenstemming/instemming met  het uiteindelijk voorgestelde beleid.   
 

Prestatiebox 

In 2012 zijn gelden in de Prestatiebox beschikbaar gekomen voor de ambities in het Bestuursakkoord. 
Omdat pas in de loop van 2012 duidelijk werd hoe het bestuursakkoord kan worden uitgevoerd, zijn er in 
2012 nog weinig concrete acties in dat kader in de vestigingen ondernomen. De vestigingen hebben in 2012 
geformuleerd waaraan zij de gelden zullen gaan besteden en hebben daarmee een eerste begin gemaakt. 
 

Samenwerkingsverbanden 

De stichting heeft samenwerkingsovereenkomsten met ROC’s in Nijmegen, Eindhoven en Midden 
Nederland voor opname van leerlingen die hun onderwijs in het vavo afmaken. De personele en materiële 
bekostiging van de betreffende leerlingen wordt daartoe grotendeels aan de vavo’s overgedragen. 
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Voor de integratieklas De Blauwe Bloem van het Novalis College heeft de stichting een 
samenwerkingsconvenant gesloten met de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven ten behoeve van de 
begeleiding van de leerlingen van die klas.  
De drie vestigingen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs en de Tobiasschool maken elk deel uit van het 
regionale samenwerkingsverband. 
 

Klachten 

In 2012 zijn de volgende kwesties (niet altijd formele klachten) aan de orde geweest. 
1) Een verschil van mening tussen school en een ouder over het gewenste (vervolg)onderwijs van een 

leerling met een beperking.  
2) Een klacht over de afhandeling door de schoolleiding van een incident tijdens een schoolreis.  

 

Leerlingen 

De grafiek geeft de ontwikkeling van het 
leerlingaantal per vestiging/school weer in de 
afgelopen vijf jaar (teldatum 1 oktober). Het 
leerlingenaantal is met wat fluctuaties door de 
jaren heen op alle vestigingen redelijk 
constant. 
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Personeel 

Het personeelsbestand is steeds gemeten op 1 oktober. Weergegeven zijn het aantal voltijdsbanen (fte) 
exclusief vervangingen en het aantal vrouwen en mannen in dienst.  
 

Uitkeringen na ontslag 

De ontslaguitkeringen komen voor 25% direct ten laste van de scholengemeenschap vo en worden voor 
75% verevend over de sector vo. Het is dus van belang om het aantal ontslaguitkeringen te beperken. De 
scholengemeenschap groeit en heeft daardoor geen uitstroom door gedwongen ontslagen. Ontslag vindt 
alleen plaats op eigen verzoek en in zeldzame gevallen via een rechterlijke ontbinding met een 
vaststellingsovereenkomst. Het beleid van de scholengemeenschap is om in het belang van de 
medewerkers en om uitkeringskosten te vermijden slechts in uiterste gevallen tot een rechterlijke 
ontbinding over te gaan.    
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Financiële kengetallen 

Aan de hand van financiële kengetallen kun je een uitspraak doen over de financiële gezondheid van de 
stichting.  
 
De financiële positie van de Stichting bevindt zich voor alle kengetallen binnen de richtgetallen van de 
commissie Don. 

Liquiditeit (current 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 betalingen te doen. Met de vlottende activa 
(vorderingen die kunnen worden geïnd en liquide middelen (het geld op de bank)) kunnen direct de 
kortlopende schulden worden voldaan als de liquiditeit niet kleiner is dan 1. De kortlopende schulden 
bestaan voornamelijk uit aanspraken van personeel ten aanzien van nog niet uitbetaalde vakantiegeld en 
van instanties als de belastingdienst en het pensioenfonds. Volgens  de commissie Don zou de liquiditeit 
tussen 0,5 en 1,5 moeten zijn. De liquiditeit is gestegen van 2,0 in 2011 naar 2,52 in 2012 en is daarmee 
gezond. 
 
Solvabiliteit (Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) 
De solvabiliteit geeft aan welk deel van het totaal beschikbare vermogen behoort tot het eigen vermogen. 
Het eigen vermogen bestaan uit: de private en publieke algemene 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 zijn dan de schulden. Voor de minimale solvabiliteit voor scholen 
noemt de commissie Don een waarde van 20%. De solvabiliteit (incl. voorzieningen) bedraagt 46,7% (2011: 
41,5%). Daarmee is deze gestegen en daarmee gezond. 
 
Rentabiliteit (Exploitatieresultaat gedeeld door totale baten inclusief rentebaten) 
Anders gezegd: het verschil tussen baten en lasten in het boekjaar. De commissie Don adviseert een 
rentabiliteit tussen 0% en 5%. De rentabiliteit was in 2012 2,74%. Na twee jaren met een te lage 
rentabiliteit in 2009 en 2010, is de rentabiliteit reeds 2 jaar weer op peil. 
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Kapitalisatiefactor (Balanstotaal minus de waarde van gebouwen en terreinen gedeeld door de totale 
baten inclusief rentebaten) 
De stichting moet genoeg kapitaal liquide aanhouden als risicobuffer, om fluctuaties tussen inkomsten en 
uitgaven op te vangen (transactieliquiditeit) en om investeringen te betalen. De commissie Don heeft een 
bovenste signaleringsgrens van afgerond 35% voor grote besturen aangegeven (5% risicobuffer, 17,5% 
vervangingsinvesteringen en 11,5% transactieliquiditeit). De vo-raad heeft berekend dat 50% een juistere 
signaleringsgrens is.  
De kapitalisatiefactor is ten opzichte van 2011 gestegen met 2,3% en is nu 29,4%. 
 

Balans  

De materiële vaste 
activa (gebouwen en 
inventaris) zijn gedaald 
door afschrijvingen. 
De vorderingen zijn 
licht gedaald. 
De omvang van de 
liquide middelen (het 
geld op de bank) is met 
name gestegen door 
forse afschrijvingen 
zonder grote 
investeringen en door 
het positieve 
exploitatieresultaat 
van 2012.  
 
 
Het eigen vermogen is 
gestegen door het 
positieve 
exploitatieresultaat van 
2012. 
De voorzieningen zijn 
gegroeid door toename 
van de voorziening 
onderhoud gebouwen. 
De langlopende 
schulden  hebben 
betrekking op de lening 
bij de Bank 
Nederlandse 
Gemeenten voor 
financiering van de 
overname van het 
gebouw van het Karel de Grote College en daalt geleidelijk door aflossing. 
De kortlopende schulden zijn gedaald door de afname van de overige overlopende passiva, met name 
crediteuren en nog te betalen inkopen. 
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Exploitatie 2012 

 
 
De Stichting heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een exploitatieresultaat van € 412.000. Dat is het 
resultaat van diverse over- en onderschrijdingen van budgetten.   
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Toelichting 
Vanwege de grote exploitatietekorten over 2009 en 2010 en de verwachte leerlingenterugloop bij de 
Stichtse Vrije School zijn  er flinke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, met name in de formatie voor het 
schooljaar 2011/2012 en 2012/2013. Het grote verschil tussen het begrote en het gerealiseerde 
exploitatieresultaat 2012 is toe te schrijven aan een hogere personele bekostiging, niet begrote inkomsten 
vanuit de prestatiebox en hogere overige baten. 
Bij het Novalis College zijn mooie resultaten geboekt vanaf 2009 tot en met 2012, zodat het eigen 
vermogen weer op orde is na een aantal jaren van negatieve exploitatieresultaten. De inkomsten 2012 
waren hoger dan begroot vanwege een hogere personele bekostiging en de niet begrote inkomsten vanuit 
de prestatiebox. Daartegenover stonden hogere lasten aan personeel en huisvesting. 
Het Karel de Grote College heeft na twee jaar negatief te hebben gedraaid, in 2012 een positief 
exploitatieresultaat. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de school groeiende is en daarom moet 
vooruit financieren. Het grote verschil tussen het begrote en het gerealiseerde exploitatieresultaat 2012 is 
ondanks een hogere personele bekostiging en niet begrote inkomsten vanuit de prestatiebox toe te 
schrijven aan veel hogere personeelslasten door de groei van het aantal leerlingen. Door de 
begrotingssystematiek is deze toename niet in de begroting verwerkt, maar komt wel in de realisatie naar 
voren. 
De per 1 augustus 2011 aan de stichting toegevoegde Tobiasschool heeft voor het derde jaar op rij een 
negatief exploitatieresultaat. In 2010 was dit toe te schrijven aan de vertrekkende directeur waarvoor een 
vergoeding is betaald. In 2011 is dit veroorzaakt door de kosten van de fusie. In 2012 is het veroorzaakt 
door de inzet van een interimdirecteur, een lager leerlingenaantal en omdat in het onderwijs is 
geïnvesteerd aangezien er een kwaliteitsslag gemaakt moest worden.  
Het resultaat van Concern betreft met name de rentebaten op de rekening-courant en terugontvangen 
loonheffing over de afgelopen 5 jaar. 
Omdat er sprake is van één rekening-courantverhouding met de bankier voor alle scholen gezamenlijk, zijn 
de rentebaten niet eenvoudig toe te rekenen aan de verschillende scholen. Over een passende 
verdeelsleutel wordt nagedacht. 
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Nadere analyse exploitatie 

De gedetailleerde analyse van begroting 2012 en realisatie 2012 gebeurt in de Rapportage 
jaarrekening2012 waarbij baten en lasten zijn uitgesplitst naar elke vestiging. Hier schetst het bestuur de 
grote lijnen. 
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Exploitatie 2013 

 
 

Huisvesting 

Het Karel de Grote College heeft ruimtegebrek, waardoor de vestiging lesruimten moet huren. Door de 
geprognosticeerde groei van de vestiging  is de ruimtebehoefte permanent.  De vestiging is momenteel 
bezig met voorbereidingen voor een uitbreiding in 2014/2015. 
De Stichtse Vrije School is bezig  om op eigen terrein een tweede gymzaal te bouwen met gelden van de 
gemeente Zeist. Naar verwachting zal in 2013 de opdracht tot bouw worden verstrekt. 

Treasury management 

De financiële middelen van de scholengemeenschap zijn niet belegd. De stichting heeft de liquide middelen 
ondergebracht binnen het geïntegreerd middelenbeheer van het ministerie van financiën.   
De stichting heeft gelden geleend van BNG ter financiering van de aankoop van de gebouwen van het Karel 
de Grote College. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Functiemix 
In 2011 voerde de school de functiemix in. Dat leidde en leidt tot hogere loonkosten die grotendeels 
kunnen worden gedekt uit de extra bekostiging in het kader van de functiemix. 
LD-entreerecht 
Het bestuur heeft in 2011 met de vakbonden afspraken gemaakt over het niet hoeven invoeren van het LD-
entreerecht. Daarmee is een groot toekomstig financieel risico verdwenen. 
Bezuinigingen  
Door bezuinigingen van overheidswege of het niet compenseren van kostenstijgingen (pensioenpremies, 
gestegen materiële lasten) moeten de scholen voortdurend bezuinigen. 
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Praktische stroom en Tobiasstroom 
De onderwijsinspectie heeft de scholengemeenschap opgedragen om met ingang van 1 augustus 2013 geen 
leerlingen met een niveau lager dan vmbo-t toe te laten tot de praktische stroom en de Tobiasstroom.  
 

Risicoparagraaf 

Om risico’s te kunnen opvangen zijn reserves noodzakelijk. Die moeten  groot genoeg zijn om de risico’s op 
te vangen, maar ook niet veel groter. In deze paragraaf brengt het bestuur de risico’s in beeld en berekent 
het de gewenste omvang van de reserves. Conclusie is dat de reserves ruim 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 1 tot en met 6. Een score 1 staat voor een 
verwaarloosbaar klein belang, een score 6 betekent grote financiële consequenties. Dan volgt een 
inschatting van de kans dat het risico zich echt voordoet. Ook hier een schaal van 1 tot en met 6 met 1 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 1 en maximaal 36. Tenslotte geeft het bestuur aan op welke 
termijn het risico een kosteneffect heeft. 
 
Alleen voor de grote risico’s maak het bestuur een schatting van de kosten. De score op een risico is 
maximaal 36. Dat zal in de praktijk vrijwel nooit voorkomen. Een behoorlijke kans op een risico met een 
behoorlijke omvang is de ondergrens. Dat is een score van 4 op beide elementen: een totaalscore van 
minimaal 16 dus. Waar dat mogelijk is, geef het bestuur aan wat het aan risicobeheersing doet. 
 
Het inschatten van de kosten is lastig. In veel gevallen zullen de vestigingen de kosten van een negatieve 
ontwikkeling of een calamiteit in de jaren daarna moeten opbrengen door een reductie van de 
personeelsformatie.  

1) Bij een permanente terugloop van de inkomsten, die niet al te fors is, gaat het bestuur ervan uit 
dat de stichting in een periode van maximaal drie jaar de benodigde reductie kan bereiken. Die zal 
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 jaarbasis. Bijvoorbeeld: als door terugloop van leerlingen €300.000 euro moet worden 
bespaard, heeft de stichting  een buffer van €600.000 nodig om die besparing geleidelijk te kunnen 
realiseren.  

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

Voordelig is dat de stichting drie vestigingen en een school voor sbo heeft die vrij zelfstandig opereren. Een 
calamiteit op één vestiging/school die tot leerlingdaling leidt, leidt niet per se tot een leerlingdaling op de 
andere vestigingen. Dat verkleint het gezamenlijke risico. 

 Leerlingrisico’s 

1. Terugloop leerlingen 
Door verminderde instroom en grotere tussentijdse uitstroom 
kan een vestiging te maken krijgen met een te klein 
formatiebudget ten opzichte van de omvang van het zittende 
personeel. Als sprake is van een trend, dan dient de vestiging 
binnen afzienbare tijd de formatieomvang te verkleinen. Omdat de drie vestigingen ver van elkaar 
gelegen zijn en onderwijskundig redelijk zelfstandig zijn, is de kans klein dat op de drie vestigingen 
tegelijk dit effect optreedt. Het bestuur heeft dus de mogelijkheid om met gelden tussen de 
vestigingen te schuiven. Een daling van het leerlingaantal van 5% (94 leerlingen) leidt tot een 
inkomstenderving van ruim €500.000 op jaarbasis. De risicokosten zijn dan het dubbele. 
Risicobeheersing Het geven van goed onderwijs dat aansluit bij de vragen van leerlingen en ouders 
zorgt ervoor dat leerlingen blijven komen. Dat valt samen met de bestaansgrond van de stichting. 
Daarnaast het inzetten op goede PR. 

Klein 1 2 3 4 5 6 Groot

Belang x

Kans x

Kosten

Termijn

1.000.000€       

2-5 jaar
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2. Toename leerlingen 
Bij een sterke groei van het aantal leerlingen dient een vestiging 
de eerste vijf maanden te voorfinancieren. Dat zou tot 
financiële problemen kunnen zorgen. De vestigingen KGC  en 
NC groeien momenteel beheerst. De Stichtse Vrije School 
krimpt. 
Risicobeheersing Niet nodig. 

3. Clustering lesgroepen 
Bij het formeren van de lesgroepen kunnen zich schommelingen 
voordoen in het aantal clustergroepen. Dat kan leiden tot extra 
benodigde formatie. 
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

 Bekostigingrisico’s 

1. Ontoereikende bekostiging 
Het ministerie van OCW stelt soms aanvullende of verscherpte 
eisen aan het onderwijs. Een voorbeeld is het verscherpte 
toezicht op de onderwijstijd. De bekostiging kan niet voldoende 
zijn om aan de eisen te voldoen.  
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

2. 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 voor de afgesproken 
maatregelen. Op schoolniveau kan dat wel een anders 
uitpakken. Risico 2% van de personeelslasten.  
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

3. Bezuinigingen 
Steeds meer kosten worden niet meer door de overheid 
gecompenseerd. Daarnaast treffen ons ook nog 
bezuinigingsmaatregelen. Voorlopig gaat het bestuur uit van 
een risico van 3% van de personeelslasten.  
Risicobeheersing Niet mogelijk.  

4. Teruglopende ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdragen leverden in 2012 €536.000  aan 
inkomsten op. Door bijzondere omstandigheden zou het 
kunnen voorkomen dat die inkomstenbron stokt. De kans dat 
dat gebeurt en dat dat ook op de drie vestigingen tegelijk 
gebeurt is vrij klein.    
Risicobeheersing Ouders goed betrekken bij het onderwijs en duidelijk blijven maken waar de school 
de ouderbijdrage aan besteedt. 

 Personeelsrisico’s 

1. Kosten vervangers   
De kosten voor vervanging van zieken betaalt de school zelf. De 
ervaring van de afgelopen jaren leert dat de vestigingen vooral 
bij langdurige afwezigheid van personeelsleden vervangers 
aanstellen. Het budget daarvoor in de begroting is berekend op 
grond van het gewogen vijfjaarsgemiddelde. Als in een jaar de lasten hoger zijn de school haar eigen 
vermogen aanspreken. Door een zorgvuldig ziekteverzuimbeleid probeert de school het 
ziekteverzuim te beperken en zullen langdurig zieken na twee jaar uit dienst gaan. Daarmee zijn de 
risico’s beperkt. 
Risicobeheersing Inzetten op ziekteverzuimbeleid. 

2. Duurder personeelsbestand 
De loonkosten van het zittende personeel zijn voor de komende 
jaren berekend. Een toename van de loonkosten leidt tot een 
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geleidelijk kleiner beschikbaar formatiebudget, waardoor het risico van een ouder en duurder 
personeelsbestand is afgedekt.  
Risicobeheersing Niet mogelijk: streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het 
personeelsbestand is discriminatoir en dus niet toegestaan. 

3. Uitkeringslasten 
De uitkeringslasten van ontslagen personeelsleden komen voor 
25% voor rekening van de school. Omdat het om een beperkt 
aantal personen gaat en een beperkt deel van de 
uitkeringslasten voor rekening van de school komt, zijn de 
kosten vooralsnog beperkt en makkelijk op te vangen in de begroting.  Anders wordt het als door 
een sterke terugloop van leerlingen een groot aantal personeelsleden afvloeit. De kosten zijn dan 
hoog, maar de kans daarop is vrij klein.  
Risicobeheersing Zie bij risico terugloop leerlingen. 

4. Bapoverlof 
Het gebruik van bapoverlof wordt jaarlijks geschat op basis van 
het gebruik in het verleden en de leeftijdsopbouw. Het verbruik 
zal de komende jaren nog beperkt stijgen, waarna een 
stabilisatie optreedt. Een toename van de bapokosten leidt tot 
een geleidelijk kleiner beschikbaar formatiebudget, waardoor het risico is afgedekt 
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

5. Ontslagvergoedingen 
Ontbindingen van arbeidsovereenkomsten door de 
kantonrechter of via een beëindigingsovereenkomst kunnen 
gepaard gaan met een ontslagvergoeding. In de afgelopen jaren 
is dat incidenteel aan de orde. De kosten zijn meestal beperkt 
tot maximaal enkele tienduizenden euro’s. 
Risicobeheersing Door aanscherping van het personeelsbeleid (gesprekkencyclus, verzuimbeleid) 
kunnen personeelsproblemen eerder aan het licht komen en aangepakt worden waardoor we deze 
kosten beperken. 

 Organisatierisico’s 

1. Kwaliteit management 
Het management is van groot belang voor het welvaren van 
een school. Slecht management leidt tot ontevreden personeel 
en een daling van de onderwijskwaliteit.  Dat kan een sterk 
effect hebben op andere risico’s. Door de verandering van de 
bestuursstructuur (college 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.  
Risicobeheersing Verdere professionalisering van het bestuur. 

2. Kwaliteit beheersorganisatie 
Bij onvoldoende beheersing van en toezicht op de geldstromen 
kunnen heel snel grote tekorten ontstaan. De vestigingen 
ontvangen per kwartaal uitputtingscijfers van de materiële 
exploitatie en dienen binnen de begrotingsbudgetten te blijven. 
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 begroting innemen. De uitputting van het formatiebudget is voor rectoren en bestuurder 
online te volgen in het formatieprogramma FoLeTa. Elke vestiging ontvangt van de bestuurder een 
formatiebudget en mag dat slechts overschrijden na voorafgaande toestemming van de bestuurder. 
De vestigingen hebben zich de afgelopen jaren redelijk aan deze beleidslijn gehouden. Het risico op 
overschrijdingen schat het bestuur dan ook laag in.   
Risicobeheersing De ingezette aanpak doorzetten. 

 Gebouw- en inventarisrisico’s 
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1. Ontoereikende bekostiging OCW huisvestinglasten 
De vestigingen besteden veel meer aan huisvesting dan zij aan 
materiële bekostiging ontvangen. Oorzaken daarvan zijn de te 
beperkte materiële bekostiging en de grotere ruimtebehoefte 
vanwege het vrijeschoolleerplan.  
Risicobeheersing 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.  
Risicobeheersing Bij echte calamiteiten zullen de uitgaven 
gedekt worden door de verzekering. Daarmee 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.   
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

4. Te lage bezettingsgraad 
Bij een daling van het aantal leerlingen zal een vestiging meer 
ruimte in gebruik hebben dan strikt noodzakelijk. Dat leidt tot 
een relatieve stijging van de huisvestingslasten. Bij een daling 
van 5% van de leerlingen (94) en een bedrag aan 
huisvestingslasten per leerling van 600 euro zijn de kosten ruim €56.000. 
Risicobeheersing Zie terugloop leerlingen. 

5. Aanvullende eisen huisvesting 
De huidige schoolgebouwen voldoen aan alle eisen. Nieuwe of 
verscherpte eisen kunnen de school voor extra kosten plaatsen.  
Risicobeheersing In de regel zullen de gemeenten, die 
verantwoordelijk zijn voor de onderwijshuisvesting, die kosten 
vergoeden. Het risico is daardoor laag. 

6. Inventaris 
Aanpassing inventaris aan actuele onderwijskundige eisen. 
Mogelijke kosten: 100 euro per leerling; totaal €187.000. 
Risicobeheersing Niet mogelijk. 
 

 Diverse risico’s  

1. Schadeclaims ouders 
Ouders 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  

1. De huidige rentestand is laag. Bij de omvang van de liquide 
middelen van ongeveer 3,44 miljoen euro aan het einde van 
2012 en een fictieve rentedaling van 1% zou het risico €34.000 
zijn. Dat is een beperkt risico. 
Risicobeheersing Niet mogelijk. 

 Kredietrisico’s  

1. Ontoereikende vergoeding huisvesting gemeente 
De gemeente Nijmegen verstrekt de school jaarlijks een bedrag 
(€436.000) voor de instandhouding van het gebouw van het 
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Karel de Grote College. Denkbaar is dat de gemeente het beschikbare budget in tijden van 
bezuinigingen vermindert.  
Risicobeheersing  Dat leidt in eerste instantie niet direct tot problemen omdat de school ongeveer 
€150.000 van dat bedrag overhoudt na betaling van aflossing en rente van de lening. Dat bedrag is 
bedoeld om toekomstige aanpassingen te financieren. Die kan de school uitstellen. 

2. Blokkering maandelijkse bekostiging 
Als de school niet (volledig) voldoet aan de 
subsidievoorschriften, kan het Ministerie van OCW besluiten 
tijdelijk de maandelijkse subsidie te blokkeren. Het gaat dan om 
een maandelijks bedrag tussen €700.000 en ruim €900.000. De 
kans dat dit gebeurt is laag, waardoor het bestuur de kosten daarvan niet meeneemt in de 
risicoafdekking. De school wil het bedrag van de maandelijkse salarisbetalingen wel aan liquide 
middelen beschikbaar hebben om in ieder geval nog een maand de salarissen te kunnen 
doorbetalen. Daarvoor kan bij gebrek aan liquide middelen de roodstandfaciliteit van 
schatkistbankieren worden gebruikt.. 
Risicobeheersing Voldoen aan subsidievoorschriften. 

 Liquiditeitsrisico  

1. De school heeft ultimo 2012 een liquiditeit van ongeveer 
€3.442.000. Daar staan kortlopende schulden van €1.438.000 
tegenover. Echter, €415.000 daarvan zijn verplichtingen aan het 
personeel (aanspraken vakantie-uitkering en bindingstoelage). 
De benodigde gelden daarvoor komen grotendeels 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. 
Risicobeheersing Niet nodig. 

Berekening gewenste reserves 

Berekening 1 
Negatieve ontwikkelingen en calamiteiten doen zich in de regel niet gelijktijdig voor, al kan een calamiteit 
wel leiden tot negatieve ontwikkelingen. De kleinere risico’s met een score van minder dan 16 worden 
gedekt uit de buffer die de stichting voor de groter risico’s aanhoudt. 
 
In de tabel staan de berekende risico’s. Op 
middellange termijn is er een risico van 1,54 
miljoen euro. 
 
 
 
Berekening 2 
De risico-omvang kun je ook berekening uit het risicoprofiel van de stichting. De stichting kan een laag, 
matig of hoog risicoprofiel hebben. 

 De stichting heeft een laag risicoprofiel; ook de begroting kent de nodige flexibiliteit, 10% van de 
jaarlijkse baten is voldoende als buffer; 

 de stichting heeft een matig risicoprofiel, enkele risico’s zijn behoorlijk reëel; maar ook hier kent de 
begroting de nodige flexibiliteit, dus 15 of 20% van de jaarlijkse baten is voldoende als buffer; 

  de stichting heeft een hoog risicoprofiel, beheersmaatregelen zijn hard nodig; in eerste instantie is 
40% buffer nodig, nadat de maatregelen zijn genomen kan dit zakken naar 25%. 

 
Onze stichting heeft een laag risicoprofiel 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 buffervermogen van 17,5% van de baten bij. De 
stichting dient dus een reserve van 2,62 miljoen euro te 
bezitten.  
 

Klein 1 2 3 4 5 6 Groot

Belang x

Kans x

Kosten

Termijn

  risico <16  

2-5 jaar

Klein 1 2 3 4 5 6 Groot

Belang x

Kans x

Kosten

Termijn

  risico <16  

1-5 jaar

Samenvatting risico's >= 16

Termijn 1 jaar 2-5 jaar

Terugloop leerlingen 1.000.000€     

Effecten cao 217.000€  

Bezuinigingen 325.000€        

Totaal 217.000€  1.325.000€     

Risicokosten

Jaarlijkse baten 15.004.000€         
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Aanvullende overweging 
KGC gaat binnen enkele jaren de huisvesting uitbreiden. Daarvoor worden de doordecentralisatiegelden 
ingezet, maar vermoedelijk zal ook worden voorgefinancierd uit het eigen vermogen (globale schatting rond 
€500.000). NC groeit uit haar jasje en zal ook op termijn de huisvesting moeten uitbreiden. Het is de vraag 
of de gemeente Eindhoven dan al direct bijspringt of dat de school eerst voor eigen rekening gaat bouwen. 
Ook die eigen investering kan mogelijk (deels) vanuit het eigen vermogen worden gefinancierd. Als het 
eigen vermogen te laag dreigt te worden om de risico’s af te dekken, kunnen we een beroep doen op de 
roodstandfaciliteit van schatkistbankieren (maximaal 10% van de jaarlijkse omzet). 
 
Feitelijke reserve 
Bij calamiteiten kunnen het eigen vermogen en de gelden in de onderhoudsvoorziening worden ingezet. 
Het onderhoud boven de jaarlijkse dotatie kan dan worden uitgesteld.  Het garantievermogen van de 
stichting na aftrek van de 
bestemmingsreserve 
gebouwen bedraagt 3,2 
miljoen euro. 
 
Conclusie 
Gelet op de kosten die de stichting de komende jaren gaat maken voor huisvesting, ga ik uit van een aan te 
houden reserve volgens de risicoprofielberekening van 2,62 miljoen euro. Het garantievermogen is aan het 
einde van 2011 €616.000 hoger. De school bezit dus een te grote buffer. Het bestuur zal plannen moeten 
ontwikkelen om het overschot te investeren. 
 
27 mei 2013 
F.L.Ebskamp, bestuurder 

Garantievermogen (eigen vermogen + onderhoudsvoorziening) 3.739.000€  

Bestemmingsreserve gebouw KGC -525.000€    

3.214.000€  



 

Jaarverslag 2012 van de Raad van Toezicht  
 
Algemeen  
De raad heeft in 2012 toezicht gehouden op het beleid van de bestuurder en de algemene 
gang van zaken van de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs. Daarbij 
heeft de raad de bestuurder met advies terzijde gestaan. De raad deed dit voornamelijk door 
in vergaderingen met de bestuurder de voorkomende aangelegenheden te bespreken. De 
raad vergaderde daartoe viermaal met de bestuurder.  
 
Naast de reguliere mededelingen van de bestuurder en de vaststelling van de jaarstukken 
vermeldde de agenda organisatie-onderwerpen zoals: procedure, profielschets, werving en 
aanstelling van leden van de Raad van Toezicht, managementreglement, 
bestuursreglement, integriteitcode en integriteitbeleid. Ontwikkelingen in het 
personeelsbeleid, waaronder beloningsbeleid, formatieplannen, procedure en benoeming  
rector Karel de Grote College in Nijmegen, inrichting schoolleiding Novalis College in 
Eindhoven, procedure tot benoeming directeur Tobiasschool en de interne modulaire 
opleiding management. Beleidsontwikkeling met betrekking tot het strategisch beleidsplan, 
schoolplan en kwaliteitszorg, risicomanagement, visieontwikkeling op horizontale 
verantwoording en de schoolvisitaties binnen vrijescholen kwamen eveneens aan de orde. 
Regelmatig en intensief werden de ontwikkelingen in de Tobiasschool besproken alsook  de 
positie van de Praktische Stroom in de scholen, de ontwikkeling van de ouderbijdragen, 
opzet van en deelname aan het lectoraat vrijeschoolonderwijs bij de Hogeschool Leiden en 
onderwijshuisvesting in Eindhoven.     
  
Daarnaast vergaderde de raad in een bijzondere bijeenkomst met het volledige 
managementteam over de ontwikkelingen in de Tobiasschool. De raad had ook twee 
gezamenlijke bijeenkomsten met de personeelsdelegatie van de medezeggenschapsraden 
en rectoren over de lerende organisatie en over de vrijeschoolpedagogie. In één 
bijeenkomst, zonder de bestuurder, evalueerde  de raad zijn eigen functioneren en dat van 
de bestuurder. 
 
De raad werd gedurende het hele jaar door de bestuurder adequaat geïnformeerd door 
middel van digitale nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven voorzagen in geselecteerde berichten 
over onder andere het onderwijsbeleid van de overheid, rapportages van de 
onderwijsinspectie over de aangesloten scholen en verder een breed scala aan relevant 
nieuws met verwijzingen naar de digitale nieuwsbrieven van de VO-raad, het online platform 
voor professionals in het onderwijs Prima, de Vereniging Bijzondere Scholen, de Vereniging 
van vrijescholen, de Algemene Onderwijs Bond en verwijzingen naar artikelen in kranten en 
onderwijsbladen.  
 
Samenstelling en functioneren van de raad 
De reguliere vergaderingen van de raad werden afwisselend gehouden op locatie bij één van 
de vestigingen in Zeist, Eindhoven en Nijmegen. De vergaderingen werden ingeleid met 
bijdragen van de leiding van de ontvangende school. Buiten de vergaderingen had de 
voorzitter van de raad regelmatig contact met de bestuurder. 
De raad blikt positief terug op 2012. Het doel om meer pro-actief te zijn is door de raad 
opgepakt. De raad is daar tevreden over. De constructief kritische houding is daarmee ook 
op een goede wijze toegenomen. De raad is ontevreden over de wisselende aanwezigheid 
en de beperkte samenstelling van de raad. De raad is positief over de samenwerking met de 
bestuurder. Alle aan het begin van het jaar door de raad opgestelde agendapunten zijn 
behandeld of er is een start mee gemaakt. Aspecten van toezicht zijn onder andere 
verbeterd door de start in 2012 van de auditcommissie en het jaarlijkse gesprek met de 
accountant. En door de aandacht voor een cyclische jaarplanning, horizontale 
verantwoording, risicomanagement, integriteitsbeleid en kwaliteitszorg.   



 
Samenstelling en mutaties 
Ray Lucieer verliet de raad en Martijn de Loor en Piet Hein Kolff kwamen de raad in 2012 
versterken. Eind 2012 was de raad als volgt samengesteld: 
 
Ans Cuijpers (voorzitter)  2e   termijn tot 01-12-2014  
Huub Jansen        2e   termijn tot 01-12-2014  
Eric de Zeeuw              1ste termijn tot 29-11-2013  
Menno Pistorius       1ste termijn tot 14-03-2014   
Martijn de Loor       1ste termijn tot 03-12-2015  
Piet Hein Kolff        1ste termijn tot 03-12-2015 
 
Eric de Zeeuw vormde in 2012 samen met Ray Lucieer de auditcommissie. 
 
Hoofdfuncties van de leden: 
Ans Cuijpers Associate partner de Galan Groep, adviseur HR en 

organisatieverandering 
Huub Jansen   Directeur Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
Eric de Zeeuw  Locatiemanager, lid MT bij De Seizoenen, Antroposofische 

zorginstelling  
Menno Pistorius  Directeur Paramedische Studies aan de  
   Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN) 
Martijn de Loor Directeur eigenaar Gevoel voor de zaak – organisatiecoaching 
Piet Hein Kolff  Directeur Aquon, instituut voor wateronderzoek en advies 
 
De leden van de raad bezitten samen deskundigheid op bestuurlijk, maatschappelijk, 
financieel, personeel, organisatorisch en onderwijskundig terrein. Vijf leden hebben of 
hadden onlangs kinderen op een van de scholen van de Stichting. De leden staan echter 
onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen, ze voelen zich verbonden met het 
vrijeschoolonderwijs en onderschrijven de code Goed Onderwijsbestuur VO. 
 
Bezoldiging  
De toezichthouders hebben, conform het beleid van de raad, geen bezoldiging of een andere 
vorm van materiële beloning ontvangen.   
 
Werkgeverschap. 
Twee leden van de raad hebben conform de procedure een beoordelinggesprek gevoerd 
met de bestuurder. 
 
Jaarrekening en begroting 
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het door de bestuurder opgestelde 
jaarverslag en de jaarrekening over 2011 en ze goedgekeurd. De raad heeft ook 
kennisgenomen van de aanbevelingen van de accountant en deze samen met de bestuurder 
besproken en afgesproken dat de aanbevelingen zullen worden opgevolgd.  
Het voorstel van de bestuurder om de begroting voor het jaar 2013 vast te stellen is door de 
Raad van Toezicht goedgekeurd.  
 
Waardering 
De raad spreekt zijn waardering uit voor de in 2012 getoonde inzet van de bestuurder en de 
medewerkers van alle vestigingen. 
 
27 mei 2013   
Raad van Toezicht 



Centrale administratie voor scholen 

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs 
Jaarrekening 2012 

Balans per 31 december 2012 
(na resultaatbestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 

Vlottende activa 
Vorderingen 
liquide middelen 

Totaal activa 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

Totaal passiva 

31-12-2012 

4.705. 177 

4.705.177 

181.482 
3.442.427 

3.623.909 

8.329.086 

2.650.732 

1.242.483 

2.996.875 

1.438.996 

8.329.086 

Jaarrekening SGWS 2012 

Pagina 21 

4.841.858 

4.841 .858 

200.073 

2.843.390 

3.043.463 

7.885 .321 

2.239.091 

1.036.485 

3.084.375 

1.525.370 

7.885.321 



Centrale administratie voor scholen 

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs 
Jaarre kening 2012 

Staat van baten en lasten over 2012 

2012 

Baten 
Rijksbijdragen 13.655.970 
Overige overheidsbijdragen 473.834 
Overige ba ten 874.188 

Totaal baten 15.003.992 

lasten 
Personele lasten 11.321 .022 
Afschrijvingen 417.928 
Huisvestingslasten 1.203.269 
Overige lasten 1.533.768 

To13alla5ten 14.475.987 

Saldo baten en lasten 528.005 

Financië le baten en lasten -116.364 

Resultaat 411 .641 

Begroting 
2012 

13.31 7.446 
449.508 
660.307 

14.427.261 

10.979.455 
455.521 

1.131.592 
1.302.840 

13.869.408 

557.853 

-136.091 

421 .762 
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2011 

12.904.907 

440.153 

743.378 

14.088.438 

10.846.116 

403.975 

1.050.210 

1.455.431 

13.755.732 

332.706 

-122,548 

210.1 58 
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Kasstroomoverzicht 2012 
2012 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Resultaat (saldo baten en lasten) 528.005 

Aanpassingen voor: 
- Afschrijvingen 417.928 
- Mutatles voorzieningen 205.998 

Veranderingen in werkkapitaal: 
- Vorderingen 18.591 
- Schulden -86.374 

556.143 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Ontvangen interest 35.260 
Betaalde interest -151.624 

-116.364 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 967.784 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -281.247 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 
Investeringen in immateriêle vaste activa 0 
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 
Investeringen in deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 0 
Mutaties leningen 0 
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 

Totaal kasstroom uit investeringsactiv iteiten -281.247 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 0 
Aflossing langlopende schulden -87.500 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -87.500 

Mutatie liquide middelen 599.037 

Eindstand liquide middelen 3.442.427 
Beginstand liquide middelen 2.843.390 

Mutatie liquide middelen 599.037 

Jaarrekening SGWS 2012 
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2011 

332.706 

403.975 

113.969 

-139.028 

60.601 

439.517 

33.297 

-155.845 

-1 22 .548 

649.675 

-219.965 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-219.965 

0 

-87.500 

-87 .500 

342.210 

2.843 .390 

2.501 .180 

342.210 
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Grondslagen voor de jaarrekening 

Algemeen 

Juridische vorm en voornaamste activiteiten 
De organisatie is een Stichting; de voornaamste activiteiten van de Stichting bestaan ua het bieden van 
vrijeschoolonderwijs aan leerlingen van zes tot en met achttien jaar. 
De stichting omvat: 
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• Een scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs met 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. 

- Een vrijeschool voor speciaal basisonderwijs, de Tobiasschool te Zeist. 

Per 31 -07-2011 is de Tobiasschool Zeist, voorheen bevoegd gezag 85243. toegetreden tot de stichting. 
Conform de Rich tlijn Jaarverslag legging Onderwijs (RJO) zijn de totale baten en lasten over 2011 in de 
vergelijkbare gegvens opgenomen. 

De jaarrekening is opgesteld vo lgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de 
bepallngen van Titel 9 Boek 2 BW en de Rich tlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsin
stellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd 
op historische kosten. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De cijfers van 2011 zijn indien noodzakelijk geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken. 

Waardering van de activa en passiva 
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de Stichting. 

Activa 

Mater;ële vaste activa 
De materiële vaste activa worden geactiveerd voor zover de verkrijgings- of vervaardigingprijs hoger is 
dan € 1.000. De waardering geschiedt tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek 
van lineaire afschrijving. De afschrijving is gebaseerd op de economische levensduur. 

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

De afschrijvingspercentages bedragen: 
~ Gebouwen en nieuwbouw 
- Verbouwingen 

Inventaris en apparatuur 
De afschrijvingspercentages bedragen: 
- computers 
- overige inventaris en apparatuur 
- Boeken en methodes 

Vorderingen 

2.5% - 3,86% 
10% 

25% 
10 tot 20% 
20% 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden tegen de reële waarde gewaardeerd. 
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Grondslagen voor de jaarrekening (vervolg) 

Passiva 

Voorzieningen 

Pensioenvoorziening 
Voor het personeel van de Stichting zijn de pensioenen ondergebracht bij ABP, een bedrijfstakpensioenfonds. 
Deze regeling is te kwalificeren als een toegezegdpensioenregeling. 

Deze wordt - overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt 
als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als 
kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het 
fondsvermogen zu llen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen 
aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 
Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies 
in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. 

Voorziening jubileumuitkeringen 
Voor de beloningen welke de stichting verschuldigd is aan het personeel op basis van de arbeidsvoorwaarden 
gedurende het dienstverband neemt de stichting een voorziening op per balansdatum. Deze voorziening wordt slechts 
opgenomen indien sprake is van opgebouwde rechten. 

Onderhoudsvoorziening 
De onderhoudsvoorziening gebouwen is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. 
De werkelijk bestede bedragen worden in mindering gebracht op de voorziening. 

Langlopende schulden 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag 
van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Langlopende schulden worden gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs . 

Kortlopende schulden 
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. 
Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reêle waarde. 

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen 
bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren 
beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van 
de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. 

Bepaling van het exploitatiesaldo 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben met uitzondering van de ouderbijdrage 
welke wordt verantwoord op het moment van ontvangst. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 

Materiële vaste activa 

Verkrijgings- Afschrij- Inves-

prijs vingen Boekwaarde teringen 

tlrn 2011 Urn 2011 1-jan-12 2012 

Gebouwen en terreinen 
Zeist 
Nieuwbouw (oud) 353.689 209.438 144.251 0 
Verbouwing 506.135 169.167 336.968 0 
Eindhoven 
Nieuwbouw (deel) 231 .502 31 .832 199.670 0 
Verbouwing 272.417 90.564 181 .853 0 
Nijmegen 
Doordecentralisatie 
Gemeente Nijmegen 3.492 .986 349.298 3.143.688 0 
Verbouwing 0 0 0 27.009 
Tobiasschool 
Verbouwing 40.014 831 39. 183 19.761 

Saldo 4.896.743 851 .130 4.045.613 46.770 

Inventaris en apparatuur 
Computers 291 .850 154.292 137.558 83.415 
Overige apparatuur 122.068 74.511 47.557 30.261 
Meubilair e.d. 1.316.314 615.565 700.749 94.281 

1.730.232 844.368 885.864 207.957 

I nves teri ng ssu bsid ies 217.992 128.373 89.619 0 

Saldo 1.512.240 715.995 796.245 207.957 

Boeken en methodes 0 0 0 26.520 

Totaal materiële 6.406.983 1.567.125 4.841.658 281.247 

vaste activa 

Desinves-

teringen 

2012 
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Afschrij-

vingen Boekwaarde Afschr. 

2012 31-dec-12 % 

0 14.425 129.826 3,86% 

0 50.613 286.355 10,00% 

0 5.787 193.883 2,50% 

0 27.242 154.611 10,00% 

0 87.325 3.056.363 2.50% 

0 1.207 25.802 10,00% 

0 5.249 53.695 10,00% 

0 191 .848 3.900.535 

0 77.015 143.958 25,00% 

0 26.767 51 .051 20,00% 

0 142.782 652.248 10,00% 

0 246.564 847.257 

0 23.168 66.451 

0 223.396 780.806 

0 2.684 23.836 

0 417.928 4.705.177 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 (vervolg) 

Ministerie van OCW 
Ministerie van OCW inz. lumpsum 
Ministerie van OCW inz. ontvangen ziekengeld 

Totaal Ministerie van OCW 

Overige vorderingen 
Gemeente inzake nieuwbouw 
Gemeente overige 
Vervangingsfonds 
Overige vorderingen 

Totaal overige vorderingen 

Overlopende activa 
Nog te ontvangen rente 
Overige 

Totaal overlopende activa 

Totaal vorderingen 

Liquide middelen 
Ministerie van Financiën (Rekening Courant) 
Banken 
Kasmiddelen 
Ministerie van Financiën (Deposito)1) 

1) € 1.000.000 looptijd Um 24-01-2013 
€ 800.000 looptijd Um 24-08-2013 

2012 

26.158 
0 

87.418 
0 

953 
8.672 

21.411 
36.870 

1.288.358 
352.123 

1.946 
1.800.000 

26.158 

97.043 

58.281 

181.482 

3.442.427 

2011 

53 .11 9 

~15 .614 

75.715 

6.133 
2.418 

22.834 

6.622 
48.846 

2.544 .706 

294.508 
4 .176 

0 

Oe liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Stichting met uitzondering van de deposito's. 
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37.505 

107.100 

55.468 

200.073 

2.843.390 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 (vervolg) 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Saldo 

31-12-2011 

Algemene reserve 710.208 

Algemene reserve privaat 1.158.894 

Bestemmingsreserve publiek 1) 369.989 

Totaal eigen vermogen 2.239.091 
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Bestemming Overige 

ex pI. Saldo mutaties Saldo 
2012 2012 31-12-2012 

104.702 0 814.910 

150.726 0 1.309.620 

156.213 0 526.202 

411.641 0 2.650.732 

1) de bestemmingsreserve is het saldo voortkomende uit de opbrengst van de Gemeente Nijmegen inzake de 
doordecentralisatie gebouwen minus de hieraan gerelateerde kosten en zullen in de toekomst gebruikt worden 
voor nieuwe investeringen e%~~f onderhoudskosten welke niet opgenomen zijn in de onderhoudsvoorziening. 

Voorzieningen Onttrek-

Saldo Dotaties kingen Saldo 

31-12-2011 2012 2012 31-12-2012 

Jubilea 157.372 3.977 8.052 153.297 
Spaarverlof 4.674 0 4.674 0 

Totaal personeelsbeloningen 162.046 3.977 12.726 153.297 

Onderhoud gebouwen 874.439 325.500 110.753 1.089.186 

Totaal voorzieningen 1.036.485 329.477 123.479 1.242.483 

Looptijd voorzieningen 
Saldo 

31-12-2012 < 1 jaar >1 jaar Totaal 

Jubilea 153.297 9.278 144.019 153.297 
Onderhoud gebouwen 1.089.186 399.595 689.591 1.089.186 

1.242.483 408.873 833.610 1.242.483 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 (vervolg) 

Langlopende schulden 

Hypotheek BNG 

Stand per 
31-12-2011 

3.084.375 

3.084.375 

Aangegane 
lening 
2012 

o 

o 

Naar 

kortlopend 
2012 

87.500 

87.500 

De looptijd van deze vaste lening olg is 40 jaar ingaande 3 maart 2008. 

Kortlopende schulden 

Kred ietinstellingen (BNG - kortlopende deel) 

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 

Belastingen BTW 

Schulden terzake pensioenen 

Overige 
Netto sa larissen 
Overige I crediteuren 

Totaal overige kortlopende schulden 

Overlopende passiva 
Niet-geoormerkte subsidies OCW 
Vakantiegeld 
Bindingstoelage 
Accountants- en administratiekosten 
Overige 

Totaal overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

2012 

87.500 

486.024 

-11 

155.379 

0 
210.760 

210.760 

60.787 
380.394 

34 .619 
23.544 

0 

499.344 

1.438.996 

Stand per 

31-12-2012 

2.996.875 

2.996.875 
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Looptijd Looptijd 

)0 1 jaar )0 5 jaar Rentevoet 

0 2.996.875 4,83% 

0 2.996.875 

2011 

87.500 

456. 598 

310 

143.514 

1.662 

293.801 

295.463 

106.139 

365.227 

30.531 

28.088 

12.000 

541 .985 

1.525.370 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 

Ministerie van OC&W inzake lumpsum bekostiging 
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Er is een voorwaardelijke vordering op het ministerie van OC&W voortvloeiend uit het betaalritme van de lumpsum·vergoeding 
van € 875.172. 
In 2011 bedroeg deze vOOiwaardelijke vordering € 821 ,395. 

Copyrent-overeenkomst 
Per 31-03-2011 is er een overeenkomst afgesloten met Toshiba TEG Netherlands Imaging Systems voor de huur van diverse 
kopieersyslemen. Deze overeenkomst ik afgesloten voor een periOde van 60 maanden. 
De maandelijkse lasten bedragen € 2.007,85 (exclusief BTW) met een kwartaalverrekening van de daadwerkelijkverekening 
gemaakte afdrukken . 
De maandelijkse lasten worden jaarlijks geïndexeerd. 

Energie-overeenkomsten 
Met Dong Energy zijn contracten afgesloten voor levering van aardgas tot en met 31 - 12-2013 met optiejaar 2014, 
een contract voor levering van elektriciteit aan aan de Tobiasschool tot en met 31-12-2013 met optiejaar 2014. 
Met DVEP zijn er voor de gehele stichting exclusief de Tobiasschool contracten afgesloten voor levering van electriciteit tot 
en met 31-12-2014. 

Huurovereenkomsten 
De stichting heeft een huurovereenkomst geloten met Bussman Verhuur B.v. voor minimaal 2 jaar (ingaande week 4 2012) 
voor de huur van 2 Basic Lijn units te Nijmegen. De kosten bedragen € 411 ,98 per 4 weken. 

Met Stichting Pallas, Meander Vrijeschool voor basisonderwijs te Nijmegen, zijn huurovereenkomsten afgesloten voor de 
schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 inzake de huur van drie lokalen ad € 20.000 per schooljaar. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 

Baten 
2012 

(Rijks) bijdragen OCW 
Personele subsidies 11 .087.141 
Materiële subsidies 1.382.302 

(Normatieve) rijksbijdrage OCW 12.469.443 

Geoormerkte subsidies 
Versterking cultuureducatie 0 

(Invoering) gratis lesmateriaal 606.526 
Overige niet-geoormerkte subsidies 580.001 

Overige rijksbijdrage OCW 1.186.527 

Totaal (Rijks) bijdragen OCW 13.655.970 

Overige overheidsbijdragen 

Gem . Nijmegen inz.doordecentralisatie 436.638 
Gem. Nijmegen inz. Onderw. Achterst.beleid 15.113 
Gemeente Nijmegen inzake 10 banen 6.893 
Gemeente overige vergoedingen 15.190 

Totaal overige overheidsbijdragen 473.834 

Overige baten 
Ouderbijdragen 536.095 
Verhuur 13.053 
Schenkingen 1.075 
Samenwerkingsverbanden 190.186 
Diverse overige baten 133.779 

Totaal overige baten 874.188 

Totaal baten 15.003.992 

Begroting 
2012 

10.766.507 
1.335.381 

12.101 .888 

623 

570.945 
643.990 

1.214.935 

13.317.446 

407.658 
25.000 
16.850 

0 

449.508 

506 .311 
4.500 
1.000 

126.356 
22.140 

660.307 

14.427.261 
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2011 

10.637.343 

1.254.380 

11.891.723 

1.026 

551 .051 

461 .107 

1.012.158 

12.904.907 

378.189 

15.113 

37.309 

9.542 

440.153 

522.7 15 

7.447 

451 

162.237 

50.528 

743.378 

14.088.438 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 (vervolg) 

Lasten 
2012 

Personeelslasten 
Brutolonen en salarissen 8.567.346 
Sociale lasten 1.044.624 
Pensioenlasten 1.203.532 
Uitkeringen -49.447 

Lonen en salarissen 10.766.055 

Dotatie voorz. Jubileum-uitkeringen 3.977 
Onttrekkingen voorz. Jubileum-uitkeringen -8.052 

Totaal dotaties personele voorzieningen -4.075 

Overdracht personeel Tobiasgaard 186.100 
Bedrijfsgezondheidsdienst 34.856 
Diensten derden 213.779 

Totaal personeel niet in loondienst 434.735 

Diverse personeelslasten 124.307 

Totaal overig 124.307 

Totaal personeelslasten 11 .321.022 

Personeelsbezetting in FTE per 31 december 

- Directie 5,73 
- OP 133 ,93 
-OOP 36,28 

Totaal personeelsbezetting 175,94 

Afschrijvingen 

Gebouwen 191.848 
Inventaris en apparatuur 223.396 
Boeken en methodes 2.684 

Totaal afschrijvingen 417.928 
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Begroting 
2012 2011 

0 8. 259.974 

0 939.192 

0 1.062.963 

0 -69.852 

10.481.274 10.192.277 

0 18.531 

0 -13.41 2 

0 5. 119 

187.331 323.265 

44.000 34.089 

120.100 132.144 

351.431 489.498 

146.750 159.222 

146.750 159.222 

10.979.455 10.846.116 

7,82 

128,14 

34,26 

170,22 

195.393 186.224 

253.128 21 7.751 

7.000 0 

455.521 403 .975 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 (vervolg) 

Huisvestingslasten 
Huur lokalen 

Verzekeringen 

Dotatie voorziening onderhoud 
Onderhoud gebouwen en terreinen 

Totaal onderhoud 

Energie en water 
Schoonmaakkosten 
Publiekrechtelijke heffingen 
Overige 

Totaal Overige 

Totaal huisvestingslasten 

2012 

75.984 

12.127 

325.500 
254.390 

579.890 

181.085 
296.806 

36.951 
20.426 

535.268 

1.203.269 
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Begroting 
2012 2011 

51 .646 62.434 

12.250 12.595 

285.432 286.000 

196.000 199.191 

481.432 485. 191 

257.435 168.347 

276.025 304.0 11 

40.050 33.865 
12.754 -16.233 1) 

586.264 489.990 

1.131.592 1.050.210 

1) Deze post is negatief omdat er lasten voorgaande jaren inzake nieuwbouw in 2011 teruggeboekt z ijn en opgenomen zijn als 
vordering op de Gemeente Zeist 

Overige instellingslasten 

Administratie en beheerslasten 
Administratie 
Overige beheerslasten 

Totaal administratie· en beheerslasten 

273.692 
281 .997 

555.689 
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297.557 

503.801 

256.276 

324.39 1 

580.667 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 (vervolg) 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
Aanschaf klein inventaris 
Leermiddelen 

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 

Overige 
Doorbetaald aan samenwerkingsverbanden 
Wervingskosten 
Overige 

Totaa l overige 

Totaal overige lasten 

Financiële baten en lasten 

Financiële baten 
Rentebaten 

Financiële lasten 
Rentelasten 

Saldo financiël e baten en lasten 

2012 

18.962 
672 .917 

193.555 
2.636 

90.009 

691.879 

286.200 

1.533.768 

35.260 

151 .624 

-1 16.364 
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Begroting 
2012 2011 

19.000 22.555 

578.810 595.837 

597.810 618.392 

107.371 172.550 

14.700 8.998 

79.158 74.824 

201.229 256.372 

1.302.840 1.455.431 

15.525 33.297 

151 .616 155.845 

-136.091 -1 22.548 
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Segmentatie 

VO PO Totaal 

Baten 
Rijksbijdragen 12.927.820 728.150 13,655.970 
Overige overheidsbijdragen 473 .834 0 473.834 
Overige baten 748 .368 125.820 874.188 

Totaal baten 14.150.022 853.970 15.003.992 

Lasten 
Personele lasten 10.472.473 848.549 11 .321 .022 

Afsch rijvingen 400.884 17.044 417.928 

Huisvestings lasten 1.158.771 44.498 1.203.269 

Overige lasten 1.453.451 80.317 1.533.768 

Totaal lasten 13.485.579 990.408 14.475.987 

Saldo baten en lasten 664.443 -136,438 528.005 

Financiële baten en lasten -117.694 1.330 -116.364 

Resultaat 546.749 -135.108 411 .641 
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Oe volgende honoraria van WGS Accountants SV, zijn ten Jaste gebracht van de stichting, een en ander zoals bedoeld in 
artikel 2:382a BW. 

WGS Accountants B.V. 

Onderzoek van de jaarrekening 
Andere controle opdrachten 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 
Andere niet controlediensten 

Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 

2012 

14.516 
484 

15.000 

2011 

14.160 

476 

14.636 

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, zijn de volgende bedragen ten 

laste van de stichting gekomen: 

2012 2011 

College van bestuur 

F.L. Ebskamp 78.602 77.272 

Raad van toezichthouders o o 

Er zijn noch leningen en/of voorschotten verstrekt noch garanties afgegeven aan de bestuurder en/of toezichthouders. 
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De meest relevante risico's en de wijze waarop de stichting deze afdekt worden hierna gemeld. Een uitgebreide 
beschrijving van de risico's staat in het bestuursverslag. 

Algemene ri,sicö's 

Het management is van groot belang voor het welvaren van een school. Slecht management leidt tot ontevreden 
personeel en een daling van de onderwijskwaliteit. Dat kan een sterk effect hebben op andere risico's. Door de 
bestuursstructuur (college 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 snel grote tekorten ontstaan. Het grootste 
risico is bij de personeelslasten. De vestigingen zijn voor een schooljaar gehouden aan een hard formatiebudget. Het 
bestuur heeft direct zicht op de uitputting van dat budget. Het risico dat vestigingen ongemerkt hun formatiebudget 
sterk overschrijden schat het bestuur laag in. De vestigingen ontvangen per kwartaal uitputtingscijfers van de materiële 
exploitatie en dienen binnen de begrotingsbudgetten te blijven. De stafmedewerker financiën en formatie ziet toe op de 
geldstromen. Het risico op grote overschrijdingen schat het bestuur dan ook laag in. 

Marktri'sico's 

Terugloop leerlingen 
Door verminderde instroom en grotere tussentijdse uitstroom kan een vestiging te maken krijgen met een te klein 
formatiebudget ten opzichte van de omvang van het zitt~nde personeel. Het financiële belang is daarbij vrij groot. Een 
daling van het leerlingaantal van 5% (94 leerlingen) leidt al tot een inkomstenderving van ruim €500.000 op jaarbasis. 
Risicobeheersing: het geven van goed onderwijs dat aansluit bij de vragen van leerlingen en ouders zorgt ervoor dat 
leerlingen blijven komen. Daarnaast het inzetten op goede PRo 

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 voor de afgesproken maatregelen. Op school niveau kan dat wel een anders uitpakken. 
Het risico schat het bestuur in op 2% van de personeelslasten (€217.000). 

Bezuinigingen overheid 
De bezuinigingen treffen ook het voortgezet onderwijs. Steeds meer kosten worden niet meer door de overheid 
gecompenseerd. Voorlopig gaat het bestuur uit van een risico van 2% van de personeelslasten (€32S.000). 

~enterjsjco 

Bij de omvang van de liquide middelen van 3.44 miljoen euro aan het einde van 2012 en een fictieve rentedaling van 1 % 
zouden de kosten €34.000 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 tijdelijk (een 
deel van) de maandelijkse subsidie (een bedrag tussen €700.000 en ruim €900.000). De kans dat dit gebeurt is laag. De 
stichting houdt minimaal €700,000 aan liquide middelen aan. 

liquidi.teitsrisico 

De school heeft ultimo 2012 een liquiditeit van ongeveer €3.442.000. Daar staan kortlopende schulden van € 1.438.000 
tegenover. Echter, €4IS.000 daarvan zijn verplichtingen aan het personeel (aanspraken vakantie-uitkering en 
bindingstoelage). De benodigde gelden daarvoor komen grotendeels in de bekostiging mee op het moment dat aan de 
verpl ichtingen moet worden voldaan. Daarmee is de liquiditeit veel groter dan het kengetal aangeeft en is het risico laag. 
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Overige gegevens 

(Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het exploitatiesaldo over 2012 als volgt verwerkt: 

Toevoeging algemene reserve 
Toevoeging algemene reserve privaat 
Toevoeging bestemmingsreserve publiek 

Resultaat 2012 

Gebeurtenissen na balansdatum 

104.702 
150.726 
156.213 

411 .641 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die aanleiding geven de jaarrekening te wijzigen. 

Jaarrekening SGWS 2012 

Pagina 38 



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bevoegd gezag van Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 21 tot en met pagina 38 opgenomen jaarrekening 2012 van 
Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs te Nijmegen gecontroleerd. De jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met 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, 
beide in overeenstemming met de Rege ling jaarverslaggeving onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens 
verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening ve rantwoorde 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 voorts 
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 artikel 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en artikel 171, lid 4 van de 
Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 
2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle 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 . 

VSZENjA.1305135.0 
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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 stichting. 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 stichting 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 Vrijeschoolonderwijs per 31 december 2012 en 
van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten 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 IEZ 2012. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden 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 van 
het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het 
onderwijscontroleprotocol OCW IEZ 2012 . 

Woerden, 27 mei 2013 

WGS Accountants B.V. 

Origineel getekend door drs. W.A.B. Spies RA 
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Gegevens over de rechtspersoon 

Naam instelling: 
Adres: 

Telefoon: 
Fax: 

Bestuursnummer: 

Contactpersoon: 
Telefoon: 
Fax: 
E~mail : 

Brinnummers: 

Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs 
WiJhelminasingel13~ 15 

6524 AJ Nijmegen 

024-3820460 
024-3820461 

41202 

de heer F.L. Ebskamp 
024-3820460 
024-3820461 
t.ebskamp@sgvvs.nl 

OOCS 
ü4FP 
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Financiële kengetallen 

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

- Gebouwen 

- Overige 

Financiële vaste activa 

Vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Eigen vermogen 
Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden (Vlottende passiva) 

Totaal passiva 

Bijdrage OCW 
Overige baten 
Totale baten 

Totale lasten 

Exp loitatie resu Itaa t 

Solvabiliteits ratio 1 
Solvabiliteitsratio 2 
Liquiditeitsratio (current ratio) 
Liquiditeitsratio (quick ratio» 
Rentabiliteit 
KapitaHsatiefactor 
Weerstandsverm. 1 
Weerstandsverm. 2 

2012 

o 

3.900.535 
804.642 

o 
181.482 

3.442.427 
3.623.909 
8.329.086 

2.650.732 
1.242.483 
2.996.875 
1.438.996 
8.329.086 

13.655.970 
1.383.282 

15.039.252 

14.627.611 

411 .641 

31,83% 
46,74% 

2,52 
2,52 

2,74% 
29,45% 
-15,04% 
26,62% 

Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen 
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2011 

o 

4 .045.613 

796.245 

o 
200.073 

2.843.390 

3.043.463 

7.885.321 

2.239.091 

1.036.485 

3.084.375 

1.525.370 

7.885.321 

12.904.907 

1.216.828 

14.121.735 

13.911 .577 

28,40% 
41 ,54% 

2,00 

2.00 

1,49% 

27.19% 
-20 ,17% 
23,55% 

210 .158 

Solvabiliteits ratio 1 
Solvabiliteitsratio 2 
Current ratio 

Verhouding eigen vermogen (inel. voorzieningen) ten opzichte van het totale vermogen 
Vlottende activa in verhouding tot vlottende passiva 

Ouick ratio 
Rentabiliteit 
Kapita!isatiefactor 
Weerstandsverm. 1 
Weerstandsverm. 2 

Courante activa in verhouding tot het kort vreemd vemogen 
Exploitatieresultaat in verhouding tot totale baten (incl. rentebaten) 
Balanstotaal-I- vaste activa gebouwen afgezet tegen de totale baten (inel. rentebaten) 
Eigen vermogen -1- MVA afgezet tegen ontvangen rijksbijdrage OCW 
Eigen vermogen plus voorzieningen afgezet tegen totale lasten (inel. rentelasten) 
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