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Inleiding 
 
Het strategisch beleidsplan dat in 2016 is gemaakt, is het plan dat voor de komende vijf jaar de focus 
geeft aan de ontwikkeling van het Esdal College. In het strategisch beleidsplan staat ‘verbinding’ 
centraal. Het is onze overtuiging dat successen alleen tot stand komen wanneer er in 
afhankelijkheid, samenwerkend en samen lerend, vorm wordt gegeven aan ons belangrijkste doel: 
het bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen. Het strategisch beleidsplan 
geeft het Esdal College richting. Het is onze leidraad en fundament onder de keuzes die we in 2018 
gemaakt hebben. 
 
Onze leerlingen hebben recht op goed en fijn onderwijs, zij staan centraal. Dit geven we onder 
andere vorm door te investeren in, het meer op maat organiseren van ons onderwijs, maar ook door 
te investeren in digitale content en leermiddelen, zoals de Chromebook. Voor het ontwikkelen van 
nieuwe onderwijsprogramma’s en leermiddelen is in 2018 extra financiële ruimte vrijgemaakt. 
Daarnaast is er in 2018 wederom ingezet op extra ondersteuning voor leerlingen door middel van 
trajectgroepen.  
 
Bij alle vernieuwing is het van belang dat de kwaliteit van het gegeven onderwijs op orde is en blijft, 
in 2018 was dit het geval. 
 
In 2018 heeft de realisatie van het strategisch huisvestingsplan door externe factoren niet conform 
de planning plaats kunnen vinden. Het strategisch beleidsplan beschrijft onze ambities voor een 
blijvend goede, inspirerende en betaalbare huisvesting voor al onze leerlingen. 
 
Onze docent maakt het verschil en daarom investeren we in onze medewerkers; we streven ernaar 
om de medewerker op de, voor hem of haar, juiste plek in te zetten en te investeren in 
professionalisering. We hebben aandacht voor elkaar. 
 
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over gemaakte beleidskeuzes en de besteding van de 
middelen. De opzet van het jaarverslag is dit jaar veranderd, doordat er nog meer dan in voorgaande 
jaren verbinding gelegd is met de locatiejaarplannen en het schoolplan. 
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1. Het Esdal College 

 
 

1.1 Kernactiviteit 
 

Het Esdal College is een openbare brede scholengemeenschap voor vmbo en havo/vwo. Het Esdal 
College heeft tot doel het bevorderen en verzorgen van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo), in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
 

1.2 Missie en Visie 
 

Visie 
Het Esdal College wil bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een 
belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn 
voor de rest van hun leven. Wij bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne 
school vanuit de kernwaarden inspireren, presteren en respecteren. 
 
Onze leidende principes 

1 Onze leerling staat centraal 
2 Onze docent maakt het verschil 
3 Verbinden met de omgeving van de leerling 
4 We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet 

 
Onze ambities 
Het Esdal College heeft de vier leidende principes geconcretiseerd in inspirerende en realistische 
ambities. Centraal in deze ambities staat het woord ‘aandacht’. Daarmee bedoelen wij dat wij 
aandachtig en in verbinding continu werken aan onze belangrijkste doelstelling: bijdragen aan het 
welbevinden en de ontwikkeling van onze leerling. 
 
Ambitie 1: Onze leerling staat centraal 

Aandacht voor actieve leerlingen: 
- Bij de inrichting van het onderwijs 
- Bij de inrichting van de schoolomgeving 
- Bij de activiteiten van de school 
- De leerlingen hebben zichtbaar plezier 

Aandacht voor verschillen: 
- Door gepersonaliseerd leren 
- Door differentiatie in leren 
- Door het gebruik van moderne voorzieningen 

Aandacht voor een brede vorming: 
- Het ontwikkelen van sociale vaardigheden 
- Het leren maken van weloverwogen keuzes 
- Het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden 
- Het ontwikkelen van creativiteit 
- Het aansporen tot een gezonde leefstijl en sportiviteit 

Pagina 4 van 82



Ambitie 2: Onze docent maakt het verschil 
Aandacht voor de leerling; de docent: 
- Kent de leerling 
- Is deskundig 
- Zorgt voor een veilige en inspirerende leeromgeving 
- Stelt eisen aan de leerling 
- Herkent en benut de talenten van leerlingen 
- Benut de verschillen tussen leerlingen 

Aandacht voor het onderwijs; de docent: 
- Is eigenaar van de onderwijsontwikkelingen 
- Benut de professionele ruimte 
- Is in staat complexe docentvaardigheden in te zetten 
- Gebruikt moderne leermiddelen 
- Is actief en betrokken 
- Is proactief, doelgericht en oplossingsgericht 

 
Ambitie 3: Verbinden met de omgeving van de leerling 

Aandacht voor: 
- Betrokken ouders 
- De samenwerking en afstemming met vo, po, mbo, hbo en wo  
- Betrokken bedrijfsleven 
- Samenwerking met gemeentelijke instellingen 
- Ontgroening van de regio 

 
Ambitie 4: We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet 

Aandacht voor leren en ontwikkelen van leerlingen: 
- We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen 
- De resultaten van leerlingen zijn zichtbaar 

Aandacht voor leren en ontwikkelen van medewerkers: 
- Feedback en reflectie op alle niveaus in de school 
- Professionalisering van alle medewerkers 
- Leren van en met elkaar 
- Elke medewerker op de juiste plek 

Aandacht voor het leren van de eigen organisatie: 
- Opbrengstgericht werken 
- Effectief en efficiënt 
- Proactief 
- Strategische personeelsplanning 

 
 
1.3 Juridische structuur 
 

Het Esdal College is een stichting, de Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar 
voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. Het bestuur stelt de jaarrekening op en deze wordt 
beoordeeld en goedgekeurd door de raad van toezicht (RvT). De Code Goed Onderwijsbestuur van 
de VO-raad, die wordt onderschreven, is van toepassing. 
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1.4 Het bestuur 

De heer L.M.M. Kooistra is sinds 1 januari 2014 directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder vormt 
het bevoegd gezag en is aangesteld door de raad van toezicht. Jaarlijks wordt het functioneren van 
de directeur/bestuurder beoordeeld door de raad van toezicht. 

 
De heer Kooistra is tevens lid van de ALV van de Coöperatie Samenwerkingsverband Zuidoost- 
Drenthe, daarnaast is hij bestuurslid (secretaris) van de VV Zuidhorn. Voor het overige heeft hij geen 
(on)bezoldigde nevenfuncties. De directeur/bestuurder conformeert zich aan de Code Goed 
Onderwijsbestuur VO. 
 
 

1.5 Organisatiestructuur 

Het Esdal College heeft een kerndirectie die bestaat uit de directeur/bestuurder en het lid 
kerndirectie.  
 
Het Esdal College heeft vier locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren vormen samen met de 
kerndirectie het managementteam. 
 
Het Esdal College bestaat uit een zestal locaties: 

Emmen : Oosterstraat   havo/vwo 
     Boermarkeweg vmbo-tl (theoretische leerweg)/havo 
         Vakcollege   vmbo beroepsgericht 

Borger    vmbo (tl en beroepsgericht) 
Klazienaveen   vmbo (tl en beroepsgericht) 
Oosterhesselen   vmbo (tl en beroepsgericht) 

 
 
 
  

Pagina 6 van 82



2. Verantwoording beleidsvoornemens 
 
 

Door middel van het jaarverslag willen we verantwoording afleggen over de inzet van de middelen 
en de realisatie van de beleidsvoornemens voor 2018. In dit hoofdstuk de verantwoording over de 
beleidsvoornemens. 
 
In 2018 speelden, naast het belangrijkste thema; het geven van onderwijs, de volgende thema’s een 
grote rol:  

- Maatwerk, flexibilisering en gepersonaliseerd leren 
- De ontgroening van de regio; 
- Het uitwerken van de ontwikkeltijd en het decentrale taakbeleid op locatieniveau; 
- De kwaliteit van het onderwijs; 
- De uitvoering van het strategisch huisvestingsplan. 

 
De verantwoording over 2018 gebeurt vanuit de visie, de leidende principes en de ambities van het 
Esdal College. 
 
 

2.1 Algemene ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk verantwoorden we de algemene ontwikkeling in 2018. De eerste ambitie van het 
Esdal College is; Onze leerling staat centraal. Deze ambitie vormde het ijkpunt van vele 
(beleids)beslissingen: wordt de leerling echt beter van de keuze die we gaan maken?  
Op alle locaties vonden volop ontwikkelingen plaats om het onderwijs en de organisatie daarvan te 
herzien. Uitgangspunt was daarin steeds onze leerling. Het Esdal College heeft zes locaties met elk 
een eigen leerling- en docentenpopulatie en een eigen wijze om de ambities van het Esdal College 
vorm te geven. Wij hechten aan die diversiteit, omdat die de leerling ten goede komt en recht doet 
aan de lokale verschillen. Voor een specifieke beschrijving van de ontwikkelingen per locatie 
verwijzen we naar de locatiejaarplannen. 
 
2.1.1 Pedagogisch-, didactisch- en schoolklimaat 
Alle locaties van het Esdal College worden gekenmerkt door een veilig leer- en leefklimaat. Dat blijkt 
elk jaar opnieuw uit de leerlingen- en ouderenquêtes waarin daar expliciet naar gevraagd wordt.  
Zo gaven in 2018 de leerlingen gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer voor veilig leerklimaat. De 
landelijke benchmark voor de leerlingentevredenheid op het terrein van veilig leerklimaat in 2018 
was 7,0. Het rapportcijfers dat de ouders in 2018 aan de school gaven was een 7,5 (landelijke 
benchmark 7,9). In 2.2.12 zijn de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs nader 
uitgewerkt. 
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2.1.2 Leerlingenaantallen 
De ontgroening van de regio was in 2018 wederom een belangrijk thema dat ons bezig hield. De 
totale leerlingenpopulatie in het primair onderwijs neemt nog steeds af en dat zien we terug in het 
aantal leerlingen. In 2018 is er sprake van 2,4% krimp en voor 2019 is de verwachting 2,6%. De 
effecten daarvan werden vooral zichtbaar in de formatie: zo moest er afscheid genomen worden van 
een aantal medewerkers met een tijdelijke benoeming en een aantal medewerkers moest de 
overstap maken naar een andere locatie of werd werkzaam op twee locaties. In onderstaand 
overzicht worden de leerlingenaantallen per locatie weergegeven vanaf het schooljaar 2014-2015. 
 

 
 
De leerlingenaantallen zijn gecorrigeerd voor leerlingen die onderwijs volgen op het OPDC van het 
Samenwerkingsverband en voor leerlingen die als VAVO-leerling naar een ROC zijn gegaan.  
Als wordt gekeken naar de ontwikkeling van het leerlingenaantal per locatie, dan vallen de volgende 
zaken op: 

- Voor de Oosterstraat is de daling van het aantal leerlingen in 2017 nagenoeg gestabiliseerd, 
wat in een krimpende markt een groei van het marktaandeel betekent;  

- De Boermarkeweg laat jaarlijks een gestage daling zien; 
- Klazienaveen laat vanaf 2015-2016 een lichte groei van het marktaandeel zien; 
- Borger laat sinds 2015-2016 een forse daling zien; 
- Oosterhesselen groeit al een aantal jaren in marktaandeel, maar het laatste jaar toont een 

lichte daling; 
- Het Vakcollege aan de Weerdingerstraat laat de laatste jaren een daling zien en nu voor het 

eerst weer een groei; 
- Het aantal leerlingen dat uitbesteed wordt aan het OPDC is al jaren dalende als gevolg van 

de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 en het starten van de 
trajectgroepen op de locaties. In 2018-2019 is voor het eerst sprake van stabilisatie;  

- De uitbesteding van leerlingen aan het ROC, in het kader van het VAVO, is stabiel. 
 
  

locatie 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Oosterstraat 1.512  1.385  1.357  1.328  1.318  

Boermarkeweg 583     524     502     498     478     

Weerdingerstraat 397     326     257     229     244     

Klazienaveen 507     468     466     454     451     

Borger 251     233     217     197     164     

Oosterhesselen 196     212     214     215     198     

OPDC 59       58       40       32       32       

VAVO 13       15       15       11       11       

Totaal incl. OPDC en VAVO 3.518  3.221  3.068  2.964  2.896  

Totaal excl. OPDC en VAVO 3.446  3.148  3.013  2.921  2.853  

mutatie ten opzichte van 

voorgaand jaar -6% -9% -4% -3% -2%
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9 
 

In totaliteit geeft de ontwikkeling van het leerlingenaantal het volgende beeld: 
 

 
 
Er was opnieuw sprake van een daling van het leerlingaantal. De daling werd veroorzaakt door de 
kleinere populatie leerlingen in het primair onderwijs (de krimp) en de goede examenresultaten, 
waardoor er sprake was van een grote uitstroom uit de examenklassen. Daar staat voor de locaties 
Klazienaveen, Borger en de Oosterstraat een groei in het marktaandeel tegenover. In de 
onderstaande tabel het aantal nieuwe leerlingen in klas 1 (aanmeldingen) in 2018 ten opzichte van 
2017 met een correctie voor de krimp. Uit de tabel is af te leiden dat het marktaandeel met 1,3% 
gestegen is in 2018. 
 

 
 
De ontwikkeling en analyse van de leerlingenaantallen, wordt nader uitgewerkt in 
continuïteitsparagraaf 6.5. 
 
2.1.3 Leerlingtevredenheid 
In het voorjaar van 2018 hebben we de LAKS‐enquête afgenomen op alle locaties. In onderstaande 
tabel de uitkomsten per locatie, de aanbevelingen en de vergelijking met de uitkomsten van de 
vorige enquête. 

 

locatie OST BMW EVE BOR KLV OOH Totaal

247        91           39           35           127        37           576       

Verschil ten opzichte van 2018‐2018 4             16‐           5‐             5             12           6‐             6‐            

correctie voor de krimp (2,4%) 6‐             3‐             1‐             1‐             3‐             1‐             15‐          

ontwikkeling marktaandeel in % 4,0% ‐12,3% ‐8,8% 18,6% 12,5% ‐11,3% 1,3%

Locatie 2016 2018

Boermarkeweg 7,0 6,2

Oosterstraat 6,4 6,5

Esdal Vakcollege 6,1 6,7

Klazienaveen 7,2 6,8

Borger 6,3 6,6

Oosterhesselen 6,2 6,4
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De resultaten zijn besproken in de leerlingenraden, in klassen, de teams, het managementgesprek en 
vervolgens voorzien van verbeteracties. Deze zijn terug te vinden in de locatiejaarplannen 2018-
2019. Landelijk is het gemiddelde cijfer een 7,0. De doelstelling uit het Strategisch plan 0.2 boven de 
benchmark in 2021, is hiermee nog niet gehaald. De belangrijkste aandachtpunten die uit het 
onderzoek naar de tevredenheid naar voren komen, zijn de afwisseling in activiteiten tijdens de les 
en de inzet van ICT tijdens de les. 
 
2.1.4 Oudertevredenheid  
In onderstaande tabel de oudertevredenheid, gemeten aan het begin van het schooljaar. De 
doelstelling uit het Strategisch plan 0.2 boven de benchmark in 2021, is hiermee nog niet gehaald. 
De resultaten zijn besproken in de teams, de DMR, het managementteam en in het 
managementgesprek. De resultaten zijn stabiel, de benchmark is een 7,9.  
 

 
 

  

Locatie 2017 2018

Boermarkeweg 7,3            7,3            

Borger 7,1            7,2            

Klazienaveen 7,8            7,7            

Oosterhesselen 7,8            7,8            

Oosterstraat 7,6            7,4            

Vakcollege 7,6            7,5            
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2.1.5 Voortijdig schoolverlaters (VSV) 
In onderstaande tabel zijn de voorlopige cijfers opgenomen. In de grafiek is het verloop van vier jaar 
te zien. Het blijkt dat er een stijging is van het aantal leerlingen die zonder startkwalificatie de school 
verlaten. De belangrijkste reden is de aandacht voor thuiszitters. Kinderen die in het verleden niet in 
het zicht van het regulier onderwijs waren, zijn dat nu wel en worden nu aangemeld en 
ingeschreven. Dit is een goede ontwikkeling, maar het heeft wel zijn weerslag op de toename van 
het aantal voortijdig schoolverlaters. 
 

 
 
In het schooljaar 2016-2017 waren er 13 leerlingen die voortijdig het onderwijs hebben verlaten. 
Hiermee is het aantal vsv-leerlingen ten opzichte van vorig jaar met tien gestegen. 
 

 
 
 
2.1.6 Opleidingsaanbod 
In 2018 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het opleidingsaanbod van het Esdal College. 
Voor 2019 is het voornemen om het aanbod uit te breiden, namelijk met het vak Technologie en 
Toepassing op de locatie Boermarkerweg. In 2018 hebben de voorbereidingen voor de aanvraag en 
de invulling van dit programma zijn beslag gekregen. 
 
  

Schooljaar 2017-2018

Locatie
onderbouw

vmbo 

bovenbouw

havo/vwo 

bovenbouw

totaal per 

locatie

totaal in % 

per locatie

Oosterstraat -             -                 3                             3                    0,22%

Boermarkeweg -             1                     -                         1                    0,20%

Weerdingerstraat 1                 8                     -                         9                    3,71%

Borger -             3                     -                         3                    1,50%

Klazienaveen 1                 3                     -                         4                    0,86%

Oosterhesselen 1                 2                     -                         3                    1,38%

Totaal Esdal College 3                 17                   3                             23                  0,77%

Pagina 11 van 82



2.1.7 Organisatieontwikkeling  
In maart 2018 heeft de besluitvorming over de herziening van de managementstructuur 
plaatsgevonden. Vanaf 1 augustus 2018 werken alle locaties op basis van deze nieuwe 
managementstructuur. In het schooljaar 2020-2021 zal er een evaluatie van de structuur 
plaatsvinden. In het kader van de wijziging van de managementstructuur, is de functiebeschrijving 
van de docent-teamleider herzien. In de nieuwe beschrijving ligt het accent op onderwijs- en 
teamontwikkeling en minder op leerlingenzaken. De locatie Oosterstraat heeft met ingang van 1 
april 2018 een nieuwe locatiedirecteur in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 
van de vorige locatiedirecteur. 

 
2.1.8 AVG 
In mei 2018 is de AVG van toepassing, er is dan ook veel aandacht besteed aan de invoering van de 
AVG. Zo is binnen het Esdal College een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd, de heer 
E. Voorberg. De FG houdt binnen de school toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en is 
het eerste aanspreekpunt voor vragen over de (bescherming van) privacy.  
Het Esdal College heeft een eigen privacy-reglement en privacy-statement en er zijn tal van 
verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen, waarmee de privacygevoelige gegevens van 
leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers veilig zijn. Inmiddels is vrijwel alles geregeld. Een van 
de laatste stappen is het ontwikkelingen van een (digitale) systematiek voor het uitvragen van 
toestemming van leerlingen voor het gebruik van beeldmateriaal. Een andere stap die nog gezet 
moet worden, is het beschrijven en het borgen van de processen met betrekking tot het inregelen 
van de bijbehorende procedures op het terrein van de ICT-infrastructuur. 
 
2.1.9 Kwaliteitsbeleid 
Kwaliteitscyclus 
Het Esdal College werkt met een kwaliteitskalender waarin volgens een pdca-cyclus de indicatoren 
voor de kwaliteit zijn opgenomen. In 2018 is de kalender door de stuurgroep Onderwijs en Kwaliteit 
gedigitaliseerd en geëvalueerd. De kalender is uitgebreid met de kwaliteitsindicatoren op het terrein 
van Personeel & Organisatie. 
Kwaliteitscultuur 
Het volgen van de kwaliteitskalender leidt niet automatisch tot een kwaliteitscultuur. Er is een 
kwaliteitscultuur, wanneer er sprake is van kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers.  
Dat is voor het Esdal College onderdeel van de ambitie: ‘We hebben hoge verwachtingen en leveren 
maximale inzet’. 
Om een kwaliteitscultuur te bevorderen zijn de onderstaande activiteiten uitgevoerd. Op basis van 
deze activiteiten is daar waar nodig het beleid aangepast: 

 Elke sectie maakt jaarlijks een vakwerkplan met daarin een analyse van de resultaten van 
alle leerjaren, aangevuld met concrete acties om de resultaten te beïnvloeden; 

 Elk team maakt een teamjaarplan, waarin de ambities staan beschreven en de wijze waarop 
het team die wil realiseren; 

 Jaarlijks voert de locatieleiding een gesprek met de voltallige sectie over de resultaten. 
 
 
Visitaties 
Om goed zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsproces op de locaties, hebben we ook in 
2018 actief meegedaan en bijgedragen aan de collegiale DOVOC-visitaties.  
De locatie Oosterhesselen is bezocht. Het algemene beeld is voldoende en positief; de sfeer is 
ontspannen en de leerlingen en de docenten zijn betrokken bij de school. Aandachtspunten waren; 
het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het werken met leerdoelen en de feedback daarop en 
het aanleren van leerstrategieën. Dat de locatie werkt met meervoudige intelligentie werd te weinig 
gezien. 
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Ook de mavo-afdeling in Klazienaveen werd bezocht. Hier werd de sfeer als plezierig ervaren en de 
kwaliteit in het algemeen als voldoende beschouwd. Aandachtspunt was ook hier het hanteren van 
verschillen tussen leerlingen en het aanleren van leerstrategieën. 
Bij de visitatie van de Boermarkeweg constateerde de commissie o.a. dat de leerlingen nog meer 
kunnen worden uitgedaagd om actiever bij de les en lesstof betrokken te worden. De activerende 
werkvormen kunnen ook nog beter worden ingezet. Ook constateerde de commissie een goede 
sfeer tussen leerlingen en docenten en gaven leerlingen aan, de sfeer binnen de locatie als 
betrokken en veilig te ervaren. 
 
Visitaties Samenwerkingsverband 
In 2018 hebben er visitaties vanuit het Samenwerkingsverband plaatsgevonden op de locaties 
Oosterhesselen, Boermarkeweg, Oosterstraat en het Vakcollege. Bij de locaties Boermarkeweg en 
Oosterstaat heeft een gezamenlijke visitatie plaatsgevonden, aangezien de locaties samen een 
trajectklas vormgeven. 
 
De belangrijkste adviezen voor Oosterhesselen waren; de leerlingen meer te betrekken bij het 
opstellen en evalueren van ontwikkel perspectief plannen (OPP’s), de kennis van medewerkers op te 
frissen en de processen goed te beschrijven. De commissie onderschreef het belang van de Dug Out.  
 
Voor de Boermarkeweg en de Oosterstraat waren de belangrijkste adviezen om leerlingen meer te 
betrekken bij het ontwikkel perspectiefplan, een regievoerder te benoemen, de medewerkers te 
scholen en het school ondersteuningsprofiel (SOP) te actualiseren. 
 
Op het Vakcollege waren de belangrijkste bevindingen dat: er op goede wijze wordt vorm gegeven 
aan het uitgangspunt ‘Zo regulier mogelijk’, dat de communicatie over de rol van de 
ouders/verzorgers verbeterd kan worden en dat de extra ondersteuning inhoudelijk beter 
beschreven kan worden. 
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2.2 Onderwijsontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk verantwoorden we de ontwikkeling van ons onderwijs. Het onderwijs aan en de 
begeleiding van al onze leerlingen is onze belangrijkste taak, getuigt ook onze visie: 

We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een 
belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die 
bepalend zijn voor de rest van hun leven. We bieden daartoe goed onderwijs en goede 
ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden, inspireren, presteren en 
respecteren. 

 
Vanuit deze visie hebben we gewerkt en werken we continu aan het verder ontwikkelen en 
verbeteren van ons onderwijs. 
 
2.2.1 Maatwerk, flexibilisering, gepersonaliseerd leren 
Het centrale thema voor 2018, was het organiseren van meer maatwerk en flexibilisering van het 
onderwijs zodat er nog beter kan worden aangesloten op de leerbehoefte van onze leerlingen. Elke 
locatie heeft dit binnen de beleidskaders vormgegeven. 
De locatie Klazienaveen is dit schooljaar gestart met instructielessen van 30 minuten en flexibele 
uren waarin leerlingen zelf keuzes kunnen maken. Ook is het Juniorcollege verder uitgewerkt en 
vormgegeven. Ook is er een verdieping aangebracht in het werken met Performance Types, 
waardoor het nog beter ingezet kon worden in de lessen en de begeleiding. 
Het Vakcollege heeft ook een flexibel rooster ingevoerd waarin nog met heterogene groepen wordt 
gewerkt. Ook het Vakcollege heeft zich verder verdiept in het werken met Performance Types. 
In Oosterhesselen is het 80-minutenrooster ingevoerd, met als belangrijk doel, meer tijd te creëren 
om te kunnen differentiëren en het principe van Meervoudige Intelligentie toe te passen. Zo zijn er 
keuzewerktijduren ingevoerd en door het dagelijkse huiswerkuur voor de onderbouw, is de locatie 
een huiswerkarme school. 
Ook op de locatie Borger is men gaan werken met een 80-minutenrooster, met dezelfde doelen als 
de locatie Oosterhesselen. Nieuw in Borger is de start van het Juniorcollege, waarin een groot deel 
van de lessen gegeven wordt door de mentor. Het team heeft een verdiepende scholing gehad in het 
werken met Performance Types, zodat leerlingen ook daarmee specifieker begeleid kunnen worden. 
De locatie Boermarkeweg heeft zich gericht op het curriculum en de organisatie van het leren. 
Ook de locatie Oosterstraat heeft de een ambitieuze en uitdagende onderwijsvisie geformuleerd en 
er zijn voorstellen gedaan die visie te vertalen in lessentabellen met daarbij meer aandacht voor 
flexibilisering van het rooster. In het voorjaar van 2019 is de besluitvorming hierover afgerond, zodat 
in het schooljaar 2019-2020 gestart kan worden. 
 
2.2.2 Toetsbeleid 
Op alle locaties van het Esdal College was formatieve evaluatie een speerpunt. Daar waren meerdere 
aanleidingen voor: 

 Leerlingen geven aan een grote toetsdruk te ervaren; 

 Docenten ervaren eenzelfde grote toetsdruk en geven aan dat dat hun werkdruk verhoogt; 

 Het ‘learning to the test’-effect. 
 

Op alle locaties zijn er scholingen georganiseerd en zijn er werkgroepen aan de slag gegaan om het 
toetsbeleid te herzien. De ambitie is dat in 2019 elke locatie een herzien toetsbeleid heeft met 
daarin ruim aandacht voor formatieve evaluatie. 
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2.2.3 Doorlopende leerlijnen 
In het kader van het Regioplan Techniek, lag de focus dit jaar vooral op het verbeteren en verbreden 
van de doorlopende leerlijn techniek met het Drenthe College. Zo zijn er meer en nieuwe afspraken 
gemaakt met het Drenthe College, bijvoorbeeld voor het profiel Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR) 
voor het onderdeel ‘recreatie’. Ook voor Mobiliteit en Transport (T&L) is het overleg gestart om tot 
samenwerking te komen. 
Voor de locatie Klazienaveen is er ingezet op een doorlopende leerlijn met het po. Zo zijn er met een 
aantal basisscholen in het voedingsgebied afspraken gemaakt over de vakken Engels of Duits, 
Wetenschap en Techniek en Sport en Bewegen. Leerlingen van groep 8 volgen de lessen in deze 
vakken op de locatie gegeven door onze docenten. 
 
2.2.4 Burgerschap 
Het Esdal College heeft er bewust voor gekozen om de maatschappelijke stage te handhaven op alle 
locaties. Dit vanuit de overtuiging dat de maatschappelijke stage een grote meerwaarde heeft voor 
de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden. 
Daarnaast heeft elke locatie een bijdrage geleverd aan een goed doel. Dit goede doel is door de 
leerlingen aangedragen en kent een regionaal karakter.  
 
2.2.5 Rekenbeleid 
Jaarlijks wordt de rekentoets afgenomen op de locaties. De rekentoets telt ook voor het vwo niet 
meer mee voor het behalen van het diploma. Dit was al het geval voor de andere niveaus. Het cijfer 
wordt vermeld op de cijferlijst van de leerling. 
Op de locatie Borger is er sprake van een mooie stijgende lijn voor basis, bij kader is het resultaat 
stabiel en nog net binnen de bandbreedte. Mavo laat een grillig verloop zien, maar zit op het 
gemiddelde. 
De locatie Oosterhesselen zit op of boven het gemiddelde, wel is er bij basis en mavo een dalende 
tendens zichtbaar. 
Op de locatie Boermarkeweg is er sprake van een stijgende lijn en zitten de resultaten op het 
landelijk gemiddelde. 
Op het Vakcollege laat basis een stijgende lijn zien en bij kader is er sprake van een dalende tendens. 
In Klazienaveen zijn de resultaten voor basis en mavo prima wel laat kader een dalende tendens zien. 
Voor de locatie Oosterstraat is er bij havo en vwo sprake van een daling, beide scoren nog wel 
binnen de bandbreedte. 
 
De resultaten van de rekentoets zijn besproken in het managementgesprek en hebben daar waar 
nodig geleid tot verbeteracties. 
De besluitvorming over de rekentoets in de politiek heeft geleid tot het afschaffen van de 
rekentoets, in 2019 zal het rekenbeleid hierop worden aangepast. 
 
2.2.6 Taalbeleid 

Het taalbeleid van het Esdal College wordt vormgegeven op de locaties, in de locatiejaarplannen 
wordt hier expliciet aandacht aan besteed. Op elke locatie wordt een ‘Taalmaand’ georganiseerd 
met een centraal thema. 
 
  

Pagina 15 van 82



2.2.7 Veiligheidsbeleid: sociaal en fysiek 
Jaarlijks meten we de leerling- en oudertevredenheid. Een aantal vragen in de enquête gaan over 
sociale veiligheid. Alle locaties van het Esdal College scoren hoog en op of boven de landelijke 
benchmark op de vragen over veiligheid. Onderstaand een aantal aspecten die aan de sociale en 
fysieke veiligheid van zowel leerlingen, medewerkers als bezoekers bijgedragen hebben. 
 
Ontruiming en bedrijfshulpverlening 
Jaarlijks voeren de locaties een ontruimingsoefening uit. De ontruimingsoefeningen zijn geëvalueerd 
en op basis daarvan zijn de ontruimingsplannen aangepast. Jaarlijks worden de bedrijfshulpverleners 
geschoold, zodat zij hun deskundigheid op peil houden. 
 
Anti-pestbeleid 
Op basis van de evaluatie is besloten het beleid te wijzigen. We werkten vanuit de filosofie dat de 
mentor, als spil in de begeleiding van leerlingen, de eerstaangewezen persoon was in het geval van 
pesten. Dat is veranderd, met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn er anti-pestcoördinatoren per 
locatie. Het protocol grensoverschrijdend gedrag is hierop aangepast. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De wetgever heeft aan de bestaande wetgeving een afwegingskader toegevoegd. Dit is een 
aanleiding geweest het bestaande protocol te evalueren en aan te passen. Het doel van het protocol 
is structuur en handvatten te bieden aan alle medewerker van het Esdal College wanneer zij een 
vermoeden hebben dat er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Een belangrijke wijziging ten opzichte van het vorige protocol is dat er, naast de centrale 
aandachtsfunctionaris, nu per locatie een aandachtsfunctionaris is. Op alle locaties is dat de 
zorgcoördinator. 
 
Protocol opvang bij Ernstige incidenten en calamiteiten 
Op basis van de evaluatie van de schoolveiligheidsplannen, bleek dat afspraken over de opvang van 
leerlingen en medewerkers na een calamiteit/incident nog niet goed was geregeld. Het protocol is 
vernieuwd en het is onder de aandacht gebracht van alle medewerkers. 
 
Draaiboek sterfgevallen 
Elke locatie van het Esdal College heeft een draaiboek sterfgevallen. Deze draaiboeken zijn in 2018 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
 
Monitoring van veiligheid 
We willen graag dat het Esdal College een veilige school is, voor leerlingen en medewerkers. Het is 
daarom ook van belang om eventuele incidenten met of tussen leerlingen goed te monitoren en 
daar lering uit te trekken. Dat gebeurt dus ook zorgvuldig in Magister. Jaarlijks wordt het 
incidentenoverzicht besproken met de MR. 
Het streven voor dit schooljaar is, het aantal incidenten tot een minimum te beperken door vooral 
preventief te acteren. 
 
Incidenten met leerlingen 
Jaarlijks wordt een overzicht van de aard van en het aantal incidenten van grensoverschrijdend 
gedrag van leerlingen geïnventariseerd. De gegevens worden besproken in de kerndirectie en het 
MT en op basis van deze besprekingen wordt besloten of het beleid eventueel aangepast moet 
worden. 
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Klokkenluidersregeling 
De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Esdal College 
biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke 
gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. De MR heeft in december ingestemd met 
de regeling. 
 
Integriteitscode 
In het schooljaar 2017-2018 is er een integriteitscode vastgesteld, die te vinden is op de website van 
het Esdal College. In dat kader heeft het Esdal College een vertrouwenspersoon integriteit benoemd. 
Medewerkers en leerlingen, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, kunnen bij de 
vertrouwenspersoon integriteit een vermoeden van een misstand binnen het Esdal College melden. 
 
2.2.8 Trajectgroepen 
In het schooljaar 2016-2017 is op de locatie Klazienaveen, in navolging van het Vakcollege, een 
trajectgroep gestart. Het doel van deze groepen is de leerling zo veel en zo lang mogelijk op de eigen 
school, onderwijs te kunnen geven. In plaats van doorverwijzing naar bovenschoolse voorzieningen. 
Daarvoor zijn lokalen beschikbaar gesteld en ingericht, zodat de leerlingen in kleine groepen onder 
deskundige begeleiding aan de slag kunnen. Om de begeleiding van de leerlingen te kunnen 
realiseren is er extra formatie beschikbaar gesteld. Elke locatie heeft een Dug Out/trajectgroep, de 
Oosterstraat en de Boermarkeweg geven de trajectgroep gezamenlijk vorm. In deze groepen worden 
leerlingen opgevangen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Het Samenwerkingsverband 
hanteert het uitgangspunt: zo regulier mogelijk. We willen met de trajectgroepen zoveel mogelijk 
leerlingen zo lang mogelijk in het reguliere onderwijsproces houden. Wanneer het regulier echt niet 
meer lukt, verwijzen we door naar de tussenvoorziening van het Samenwerkingsverband. 
De leerlingen die in de klassen van het OPDC zitten, stappen, uiterlijk na twee jaar, over naar onze 
reguliere klassen. De bemensing van de trajectgroepen staat dit schooljaar wat onder druk, 
aangezien er minder gelden van het Samenwerkingsverband beschikbaar zijn dan oorspronkelijk was 
toegezegd. Resultaat is dat er daadwerkelijk minder leerlingen geplaatst zijn in de tussenvoorziening 
van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en dat het aantal leerlingen dat is uitbesteed aan 
het OPDC van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is afgenomen. 
De extra ondersteuning heeft dus veelal plaats gevonden in de trajectgroep, maar kon ook 
plaatsvinden via wekelijkse coachingsgesprekken. Voor leerlingen die op een ander vlak wat meer 
begeleiding nodig hadden, organiseerden we ook dit jaar weer diverse trainingen/bijeenkomsten, 
zoals: 

 Faalangstreductie; 

 Sociale vaardigheden; 

 Rots en water. 
 

Het Samenwerkingsverband heeft een expertisecentrum waar we gebruik van maken voor extra 
ondersteuning van leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het testen van leerlingen of om 
ambulante begeleiding. 
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2.2.9 Passend Onderwijs 
De bovengenoemde trajectgroepen zijn een logisch gevolg van de komst van het passend onderwijs. 
Het Samenwerkingsverband is een coöperatie waarvan het Esdal College een van de leden is. In 2018 
heeft er een evaluatie van het gevoerde beleid van dit Samenwerkingsverband plaatsgevonden. Dit 
heeft geleid tot het instellen van werkgroepen op de diverse beleidsterreinen, zoals ondersteuning, 
governance en financiën. Opdracht van de werkgroepen was te komen met voorstellen voor een 
nieuwe opzet van het Samenwerkingsverband. Deze voorstellen zijn ‘vertaald’ in een aantal 
richtinggevende uitspraken. Deze uitspraken waren de basis voor de zogenaamde houtskoolschets. 
Deze schets, die in het najaar door de ALV is aangenomen, maakt duidelijk dat er een einde komt 
aan de lesplaats en dat de ondersteuning op de (reguliere)scholen het uitgangspunt is en versterkt 
zal gaan worden. In 2019 zal de schets uitgewerkt gaan worden en op de verschillende 
beleidsterreinen tot besluitvorming leiden. 
 

2.2.10 Samenwerking de Atlas (Renn4) en het Vakcollege 
De basis- en kaderleerlingen in het speciaal onderwijs kunnen geen volledig eindexamen doen, ze 
krijgen certificaten voor de avo-vakken, maar voorheen was er geen mogelijkheid de praktijkvakken 
te volgen en praktijkexamen te doen. In het jaar 2016 zijn er gesprekken tussen de Atlas en het 
Vakcollege gestart met als doel een pilot uit te voeren, waarbij de leerlingen samen met hun docent, 
verhuizen naar het Vakcollege en daar starten in leerjaar drie. Ze volgen daar de praktijklessen en 
een aantal andere lessen van de docenten van het Vakcollege en krijgen daarnaast ook les en 
begeleiding van hun eigen docent. De leerlingen zijn ‘uitbesteed’ aan het Esdal College en volgen het 
PTA van het Vakcollege. Renn4, het Samenwerkingsverband en het Esdal College bekostigen deze 
unieke vorm van onderwijs. De eerste resultaten zijn positief. Van de gestarte 12 leerlingen zijn er 11 
over gegaan naar klas vier en hopen in 2019 hun diploma te behalen. Het echte resultaat zal dus pas 
juni 2019 bekend zijn, als deze leerlingen examen gedaan hebben. 
 
2.2.11 Internationale schakelklassen 
Voor de opvang van anderstalige leerlingen werken we samen met de andere scholen voor het vo in 
de regio. De scholen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze doelgroep. 
Deze systematiek is bijzonder en doeltreffend. Elke vo-school heeft één of twee ‘taalklassen’. De ene 
school heeft de beginnersgroep, de andere de gecombineerde- of de gevorderdengroep. De 
coördinatie is in handen van één persoon. Het Esdal College heeft een klas in Oosterhesselen en op 
het Vakcollege. 
 
2.2.12 Kwaliteit 
Alle locaties zaten in 2018 in het basisarrangement. De resultaten van het beleid zijn terug te zien in 
de onderwijsresultaten 2018, waarin de vier kwaliteitsindicatoren van de Onderwijsinspectie zijn 
opgenomen:  

1. Onderwijspositie t.o.v. advies po; 
2. Onderbouwsnelheid; 
3. Bovenbouwsucces; 
4. Examencijfers. 

 
Examenresultaten 
Jaarlijks, rond 1 oktober, verschijnen de examenresultaten. Alle locaties hadden in 2018 het 
basisarrangement van de Inspectie. Uit de cijfers zien we een aantal trends. Zo laat de Oosterstraat 
een dalende tendens zien bij de havo en in mindere mate bij het vwo. Het Vakcollege laat stabiele 
resultaten zien, hoewel er bij enkele vakken wel reden tot zorg is. Voor Klazienaveen geldt dat er bij 
de basisberoepsgerichte leerweg aandacht nodig is voor een aantal vakken. Dat geldt in iets mindere 
mate voor kader en mavo. Oosterhesselen is vrij stabiel. Voor Borger geldt dat er voor alle drie de 
niveaus veel vakken in een laag percentiel vallen en dat baart zorgen. Evenals de dalende lijn in de 
gemiddelde CE-cijfers en het bovenbouwsucces.  
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Op de locatie Boermarkeweg is sprake van een daling van het slagingspercentage en een dalende 
trend in het gemiddelde CE-cijfer. Voor deze indicator geldt dat die nog boven de norm ligt, maar 
vraagt aandacht van de locatiedirectie. De resultaten van alle locaties zijn besproken in de bilaterale 
overleggen met de directeuren en in het managementgesprek. Het bovenstaande wordt in de 
onderstaande tabellen weergeven met achtereenvolgens: een overzicht van het slagingspercentage 
over de afgelopen vijf jaar, het gemiddelde cijfer op het centraal examen over de afgelopen vijf jaar 
en het drie jaarsgemiddelde op het centraal examen. Het vergelijk met de andere scholen blijkt ook 
uit de percentiel score. Waarbij de groene kleur staat voor een percentielscore 75 of hoger (25% best 
presterende scholen), de grijze voor een percentielscore tussen 25 en 75 en de rode kleur staat voor 
een percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen) 
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Slagingspercentage 
Voor de afdelingen basis, kader en gl/tl liggen de slagingspercentages boven het landelijk 
gemiddelde. Voor het vwo geldt dat ook voor economie en maatschappij en cultuur en 
maatschappij. Het profiel natuur en gezondheid zit iets onder het landelijk gemiddelde, maar vooral 
natuur en techniek scoort beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.  
De resultaten van de havo laten een vergelijkbaar beeld zien.  
Met de secties van de exacte vakken zijn en worden gesprekken gevoerd over verbeteracties. Dat 
geldt ook voor de individuele vakdocenten.  
Ook wordt in de hele locatie gewerkt aan het toetsbeleid en aan het pedagogisch-didactisch klimaat. 
De verwachting is dat die acties leiden tot betere resultaten voor het huidige schooljaar. In de 
onderstaande tabel is een en ander weergegeven. 
 
 

Pagina 21 van 82



 
 
Kwaliteit van de schoolexaminering 
In 2018 heeft er een zelfevaluatie van de kwaliteit van de schoolexaminering plaatsgevonden. Deze 
evaluatie is uitgevoerd met het instrument wat hiervoor door de VO-Raad ontwikkeld is. De 
conclusie op basis van de evaluatie was, dat er bij het Esdal College geen sprake is van structurele 
risico’s. Wel zijn er op een aantal terreinen verbeteringen nodig. De evaluatie heeft geresulteerd in 
een overzicht van te ondernemen acties, de verantwoordelijken daarvoor en een tijdpad. In 2019 
worden alle verbeteringen verwerkt in het examenreglement, het algemene gedeelte van het PTA en 
de locatiespecifieke PTA’s. 

 
2.2.13 Onderwijstijd 
Voorafgaand aan het schooljaar wordt er een jaarplanning opgesteld. Deze wordt getoetst aan de 
wet- en regelgeving. Na vaststelling van de planning van de onderwijstijd wordt de realisatie van de 
onderwijstijd gevolgd. In 2018 hebben alle locaties voldaan aan de wettelijk vereiste onderwijstijd. 
Ook de realisatie over de gehele schoolloopbaan laat zien dat er voldoende onderwijstijd wordt 
aangeboden.  
 
2.2.14 LOB 
Elke locatie van het Esdal College heeft een of meerdere decanen. Nieuwe decanen volgen een 
cursus of opleiding. De decanen van Klazienveen en het Vakcollege werken nauw samen. Zij zijn een 
aantal uren vrijgesteld om eigen LOB-materiaal te ontwikkelen. Dit schooljaar vindt er overleg plaats 
tussen de vmbo-decanen zodat het materiaal (deels) overgedragen kan worden. 

 
2.2.15 Innovatie 
Voor innovatie zijn in 2017 (extra) middelen ingezet voor projecten op onder meer het terrein van 
video-coaching, motorische remedial teaching, de nieuwe examenprogramma’s vmbo, 
techniekonderwijs, gepersonaliseerd leren en begeleiding, het opstroomprogramma tl4-havo4, 
internationalisering, Kunst en Cultuur, ontwikkeling van lesmateriaal, loopbaanoriëntatie, excellente 
leerlingen, Performance Types, VECON-businessschool en taal- en rekenonderwijs. In totaal is ruim 9 
fte ingezet. Dit komt overeen met een bedrag van € 680.000. 
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Natuur/Gezondheid 87,5% 8

13 90,34%

Economie/Maatschappij 93,75% 16 16 90,09%

Cultuur/Maatschappij 100,0% 13

20 89,52%

vwo 90,91% 88 88 91,51%

Profielcombinatie (NTNG) 85,0% 20

16 89,91%

Profielcombinatie (EMCM) 66,67% 3 3 87,55%

Natuur/Techniek 81,25% 16

81 87,66%

Natuur/Gezondheid 92,31% 26 26 86,15%

Economie/Maatschappij 77,78% 81

169 87,65%

Cultuur/Maatschappij 91,3% 23 23 86,74%

havo 82,84% 169

26 251 92,47%

vmbo-t (mavo) 48 129 26 251 92,89%

vmbo-(g)t 48 129

15 95,16%

Zorg en Welzijn 10 16 95,96%

Techniek 3

20 94,72%

Intersectoraal programma 8 16 44 94,56%

Economie 2

18 98,0%

vmbo-k 23 16 95 95,21%

Zorg en Welzijn 14

11 22 97,44%

Techniek 13 28 97,52%

Intersectoraal programma 2

97,78%

Economie 6 97,62%

vmbo-b 29 11 74
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2.3 Personeel 
 
In dit hoofdstuk de verantwoording over het gevoerde personeelsbeleid. Onze docent maakt het 
verschil. Het is onze stellige overtuiging dat onze docenten en alle andere medewerkers voor 
leerlingen het verschil kunnen maken, zowel cognitief als sociaal. Daarom is voor ons een goed 
personeelsbeleid belangrijk, in heldere regels en afspraken en vooral ook in een goed werkklimaat, 
met daarin aandacht voor de hele mens. 
 
2.3.1 Omvang 
Op 1 oktober 2018 kende het Esdal College de volgende personele bezetting: 
  

 
 

 
Betreft aantal personeelsleden in dienst van het Esdal College, exclusief "externe" medewerkers via 
detachering of uitzendconstructies. 
 
Tijdelijke medewerkers waarvan het dienstverband eindigt, worden na beëindiging van het 
dienstverband van werk naar werk begeleid. Hiermee wordt verantwoordelijkheid genomen voor de 
(ex)medewerker en wordt er tevens een actief beleid gevoerd om de kosten van 
werkloosheidsuitkeringen te beheersen.  
 
Het personeelsbestand is op een zodanige wijze in kaart gebracht, dat er een meerjarenoverzicht is 
van het natuurlijk verloop en van de bevoegdheden (strategisch personeelsplanning). Dit overzicht 
wordt tijdens de formatiebesprekingen gebruikt om keuzes te maken.  
 
2.3.2 Gesprekkencyclus 
De gesprekkencyclus is ons belangrijkste instrument om tot goed personeelsbeleid te komen. Een 
gesprek vanuit de dialoog, is voor de medewerker en de leidinggevende van belang. In 2018 werkten 
we voor het tweede jaar met de gesprekkencyclus ‘Uitgaan van vertrouwen, erkennen van 
verschillen’. Hoewel de cyclus geëvalueerd wordt in het voorjaar van 2019, hebben we de ervaringen 
ermee wel geïnventariseerd. De teamleiders geven allemaal aan er tevreden over te zijn. Vooral het 
feit dat ze uit kunnen gaan van maatwerk, geeft lucht en ruimte en leidt tot meer aandacht voor de 
medewerkers die dat nodig hebben. Ook medewerkers geven aan tevreden te zijn; “Het gesprek ging 
echt over mij.” De onderwerpen van het gesprek zijn minimaal: 

 Gezondheid en energie; 

 Vakkennis en vaardigheden (waaronder de benodigde competenties van docenten); 

 Motivatie en commitment; 

 Werk-privébalans (waaronder werkdruk). 
 

Met medewerkers worden deze gespreken jaarlijks gevoerd.  
Om te zorgen dat de managementinformatie die voortkomt uit de gesprekken wordt benut, is een 
instrument ontwikkeld dat in de managementteams van de locaties gebruikt wordt. Deze informatie 
wordt gebruikt om het (personeels)beleid verder te ontwikkelen.  
In 2018 zijn er zeven medewerkers beoordeeld. 

1-10-2018 Directie OOP OP Totaal

fte 6,90 50,23 208,31 265,44

Verloopstaat aantal personeelsleden

Directie OOP OP Totaal

31-12-2017 8 66 264 338

in dienst 1 4 8 13

uit dienst 1 6 27 34

31-12-2018 8 64 245 317
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2.3.3 Begeleiding en beoordelen startende docenten 
In 2018 is het beleid met betrekking tot het begeleiden en beoordelen van startende docenten 
herzien. De belangrijkste wijzigingen betreffen de rol van de docentcoach en de mogelijkheid tot 
meer maatwerkbegeleiding. De docentcoach heeft hiermee een grotere rol gekregen in het 
vormgeven en bewaken van het begeleidingsproces. Ook heeft de coach meer de ruimte gekregen 
voor maatwerktrajecten. Voor alle startende docenten is op alle locaties het beleid ten aanzien van 
begeleiden en beoordelen uitgevoerd. 
 
2.3.4 Duurzame inzetbaarheid 
Door een student HRM is een afstudeeronderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid bij het Esdal 
College. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat er beleid ontwikkeld worden rondom duurzame 
inzetbaarheid, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de dialoog centraal staan.  
 
2.3.5 Ontwikkeltijd en werkdruk 
In de cao-vo is opgenomen dat er, met ingang van het schooljaar 2019-2020, voor docenten 
ontwikkeltijd vrijgemaakt moet worden, om op die manier de werkdruk te verlagen. In 2018 is per 
locatie gewerkt aan de concrete wijze van invullen van de ontwikkeltijd. Het streven is om op 1 
maart 2019 op alle locaties draagvlak te hebben voor de invulling van de ontwikkeltijd, zodat 
overeenstemming met de MR bereikt kan worden. 

 
2.3.6 Professionalisering 
Het Esdal College stimuleert dat alle medewerkers hun professionele ruimte optimaal benutten, dat 
zij leren van en met elkaar. Dat betekent dat de activiteiten in het kader van de professionalisering 
zowel vraag- als aanbodgestuurd zijn. In de gesprekken tussen medewerker en de leidinggevende is 
de ontwikkeling van de medewerker, in relatie tot de realisatie van de ambities, altijd onderwerp van 
gesprek; daaruit ontstaat de persoonlijke scholingsvraag. 
De gezamenlijke ambities van het Esdal College en van de locaties heeft geleid tot een aanbod van 
professionaliseringsactiviteiten, veelal per locatie en deels locatie overstijgend. Het locatie 
overstijgende aanbod bevordert het leren van en met elkaar. Het beleid is vertaald in het 
professionaliseringsplan. Een deel van de scholingen werd door de locaties centraal aangeboden in 
het kader van de onderwijsontwikkeling en het verwezenlijken van de ambities.  
Een ander deel van de scholingen was vakspecifiek. Naast de scholingen die waren opgenomen in 
het professionaliseringsplan, was er ook ruimte voor extra initiatieven. 
De locaties Klazienaveen en het Vakcollege hebben verdiepende trainingen gevolgd voor het werken 
met Performance Types, de focus lag vooral op het hanteren van verschillen in de mentorgesprekken 
en in de lessen. Het mavo-team van Klazienaveen heeft een specifieke coachcursus gevolgd voor het 
voeren van ‘leer’-gesprekken met leerlingen.  
De locaties Borger en Oosterhesselen hebben trainingen gevolgd over formatief toetsen en 
verdiepende cursussen voor Performance Types. 
De locatie Boermarkeweg heeft onder andere trainingen aangeboden over feedback geven op 
leerprestaties van leerlingen om de prestaties te verhogen en daarnaast trainingen in Scrummen om 
de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. 
Bij de locatie Oosterstraat lag het accent op trainingen over formatief toetsen. 
Een aantal docenten uit de Juniorcolleges hebben het Opscholingstraject Pabo-gediplomeerden 
afgerond. 
Bovenschools is de training Groepsdynamica georganiseerd en deden mentoren van vijf locaties 
mee. 
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2.3.7 Beleid met betrekking tot bevoegdheden 
Er zijn bij het Esdal College in totaal 19 beginnende docenten en LIO’s (leraren in opleiding) gestart, 
begeleid en opgeleid. Het beleid om onderbevoegde docenten te stimuleren een 
onderwijsbevoegdheid te behalen, is voortgezet. Ook is het behalen van een Master gestimuleerd, 
evenals het behalen van een extra bevoegdheid. Hiermee zijn medewerkers breder inzetbaar. Het 
aantal medewerkers met een bevoegdheid, dat een opleiding voor een tweede bevoegdheid of een 
Master heeft gevolgd, was 14. In het schooljaar 2018 hebben acht collega’s hun bevoegdheid 
behaald. Binnen het Esdal College waren er in 2018, 14 docenten onbevoegd werkzaam. Dit zijn 
docenten in opleiding voor het vak dat ze doceren.  
 
Met de invoering van het nieuwe profiel Dienstverlening & Producten (D&P) was het noodzakelijk te 
zorgen voor bekwame en bevoegde docenten. Voor zestien collega’s van vier locaties hebben we 
een incompany opleiding laten verzorgen door Hogeschool Windesheim. In maart hebben alle 
deelnemers hun certificaat ontvangen. Voor de docenten in een beroepsgericht vak was dit 
certificaat voldoende om bevoegd te worden. Dit was ook het geval voor de docenten met een 
economiebevoegdheid. Omdat er geen lerarenopleiding is voor D&P moest voor alle andere 
docenten, met een avo-bevoegdheid de erkenning van bekwaamheid aangevraagd worden bij DUO. 
De erkenningen zijn ontvangen en dat betekent dat 16 docenten bevoegd en bekwaam verklaard 
zijn. 
 
Er is een nieuwe schoolopleider benoemd die, hoewel er hiervoor geen sprake is van een verplichte 
bevoegdheid, een specifiek opleidingstraject met succes heeft afgerond. 
 
2.3.8 Verzuim 
In onderstaande tabel staan de gegevens van de afgelopen drie schooljaren. Opvallend is de stijging 
van het verzuimpercentage. Het ziekteverzuim bedroeg 5,6 % en is daarmee ten opzichte van 2017 
met 0,65 procentpunt gestegen. Het verzuimpercentage ligt boven de benchmark van VOION (5,4%) 
en boven de doelstelling voor 2018.  
In 2017 is een pilot uitgevoerd waarbij drie teamleiders optraden als casemanager. De evaluatie 
heeft ertoe geleid dat in 2018 verder wordt uitgebouwd. Negen teamleiders hebben de training voor 
verdiepende gespreksvoering gevolgd. Voor het schooljaar 2018-2019 streven we naar een 
verzuimpercentage van 5,1 en een ziekmeldfrequentie op of onder de benchmark. 
 

 
ZVP = verzuimpercentage 

Bm = benchmark Voion 

ZMF = ziekmeldfrequentie 

Het Sociaal Medisch Team (SMT) kwam zes keer bij elkaar. In het SMT werden 42 medewerkers 
besproken. Het Esdal College wordt ondersteund door een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige 
van de Arbo Unie. Daarnaast zijn er in 2018, in het kader van het verzuimbeleid, vijf trajecten 
bedrijfsmaatschappelijk werk en vier specifieke re-integratie-trajecten ingezet. In 2018 is er een 
medewerker door het UWV gekeurd. 

 
2.3.9 Functiebouwwerk  
In het kader van de actualisering van het functiebouwwerk zijn er in 2018 vier functiebeschrijvingen 
beoordeeld, en daar waar nodig herzien en opnieuw gewaardeerd. Het betreft de volgende 
functiebeschrijvingen: Locatiedirecteur grote locaties en middelgrote locaties, Locatiedirecteur 
middelgrote en gecombineerde kleine locaties, ICT-adviseur en Medewerker tuinonderhoud.  
 

ZVP Bm 0-verzuim ZMF Bm

2015-2016 6,01 5,09 35,1% 2015-2016 1,48 1,6

2016-2017 4,97 5,33 32,8% 2016-2017 1,36 1,4

2017-2018 5,62 5,4 32,0% 2017-2018 1,46 1,4
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2.3.10 Participatiewet 
De participatiewet verplicht het Esdal College tot het aannemen van mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt. In het kader van deze wet is in 2017 een facilitair medewerker aangesteld. 
Hiermee was een eerste stap gezet om aan het quotum te voldoen. In de praktijk blijkt het evenwel 
lastig om mensen aan te trekken. In 2018 is het gelukt om een medewerker tuinonderhoud aan te 
trekken waarmee het Esdal College nagenoeg aan haar verplichtingen voldoet. 
 
2.3.11 Functiemix 
In augustus 2014 is een einde gekomen aan het Convenant Leerkracht. Met instemming van de PMR 
(personele deel van de medezeggenschapsraad) is er in mei 2014 een nieuwe functiemix (de 
zogenaamde ‘doelmix’) vastgesteld, waarin de percentages LB, LC en LD zijn vastgelegd. In de 
navolgende tabel staat een overzicht van de doelmix ten opzichte van de feitelijke mix per 
1 oktober 2018.  
 

 
 

Ten opzichte van de vastgestelde doelmix is er 4,4 fte LB en 11,9 fte LD “te veel” ingezet. Voor LC is 
er 14,8 fte “te weinig” ingezet. Hiermee is er sprake van een onbalans in de mix, een te hoog % LD 
t.o.v. het % LC. Doordat de feitelijke mix van LD hoger is dan de doelmix was er in 2018 geen 
financiële ruimte in de functiemix om LC-vacatures open te stellen.  

 
2.3.12 Formatiebeleid 
Gezien de daling van het marktaandeel en de versterkte mate waarin krimp zich voordoet in onze 
regio, is er een zodanig formatiebeleid gevoerd dat de flexibele schil op peil is gehouden. De flexibele 
schil bestaat uit medewerkers die een tijdelijke of een deels tijdelijke aanstelling hebben en uit 
medewerkers die via detachering of een uitzendconstructie werkzaam zijn. 
 
2.3.13 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in schoolleiding 
Bij de selectieprocedure voor de locatiedirecteur Oosterstraat is een zeer zorgvuldige afweging 
gemaakt bij de keuze voor een opvolger. Er zijn zes kandidaten uitgenodigd, waarvan drie vrouwen 
en drie mannen. Voor de tweede ronde zijn vier kandidaten uitgenodigd, waarvan twee vrouwen en 
twee mannen. De uiteindelijke keuze was tussen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat. Op 
grond van ervaringen en competenties heeft de commissie na lang beraad gekozen voor de 
mannelijke kandidaat. Daarmee is de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding van het Esdal College niet dichterbij gekomen. Van de zes directieleden is er één 
vrouw. Van de vijf leden van de raad van toezicht zijn er twee vrouw.  
 
  

Feitelijke  Feitelijke Doelmix Doelmix

mix mix 

fte %  % fte

totaal netto fte OP 202,646    

totaal netto LB 116,272   57,38% 55,20% 111,861   

totaal netto LC 39,855     19,67% 27,00% 54,714     

totaal netto LD 46,440     22,92% 17,00% 34,450     
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2.3.14 Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 
In navolging op de wetgeving en de uitgevoerde RI&E is er een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 
Onderzoek (PAGO) uitgevoerd door de Arbo Unie. Alle medewerkers die veel beeldschermwerk doen 
en alle medewerkers die bloot staan aan veel geluid zijn uitgenodigd deel te nemen aan het PAGO. 
De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aantal concrete (verbeter) acties: 

- Een beeldschermonderzoek voor beeldschermwerkers; 

- Met alle LO-docenten wordt gesproken over hun duurzame inzetbaarheid en wordt de 

mogelijkheid besproken voor het behalen van een tweede bevoegdheid; 

- Met alle medewerkers die blootstaan aan veel geluid wordt gesproken over hun gebruik van 

de beschikbare gehoorbeschermers. 
 
2.3.15 Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) 
Elke locatie heeft een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Op basis van een plan van 
aanpak is er regelmatig en structureel overleg gevoerd tussen de locatiedirecteur, de facilitair 
manager en de preventiemedewerker. 
 
2.3.16 Medewerkerstevredenheid 

In november 2017 is er een meteo uitgevoerd onder alle medewerkers, de respons was 80% (76% in 

2015). We zijn tevreden over de resultaten, zie onderstaande tabel. Dat neemt niet weg dat we aan 

de slag zijn geweest met de resultaten.  

 

 
 
Na de publicatie van de resultaten per locatie is de bespreking van de resultaten gestart in de teams. 
Deze bespreking vond plaats aan de hand van de rapportage die per team is opgesteld. Op basis van 
de bespreking en onderstaande prioriteitenmatrix zijn doelstellingen geformuleerd. Deze 
doelstellingen zijn vertaald in verbeteracties, die zijn opgenomen in de teamplannen van het 
schooljaar 2018-2019.  
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2.3.17 Arbeidsongevallen  
Als er een arbeidsongeval plaatsvindt, wordt dit ook geregistreerd en jaarlijks wordt het aantal 
arbeidsongevallen besproken in de MR. In 2018 hebben er geen arbeidsongevallen plaatsgevonden.  
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2.4 Onze middelen 
 
In dit hoofdstuk de verantwoording over het gevoerde middelenbeleid. Het uitgangspunt voor de 
inzet van onze middelen is dat het zichtbaar bij moet dragen aan de realisatie van de ambities.  
 

2.4.1 Leermiddelen 
In het schooljaar 2018 is op alle vmbo-locaties het Chromebook volledig ingevoerd tot en met 
leerjaar vier. Op de locatie Oosterstraat hebben tot en met klas vijf, alle leerlingen de beschikking 
over een Chromebook. Alle docenten die voor het eerst met een Chromebook werkten, zijn 
geschoold. Alle docenten zijn getoetst op hun ICT-vaardigheden.  
Uitgangspunt bij de invoering van de Chromebooks is het zogenaamde ‘blended learning’, niet alleen 
digitaal lesmateriaal, maar een combinatie van boeken en digitaal lesmateriaal.  
Als gevolg van dit uitgangspunt zijn de boekenlijsten aangepast. En wel op een zodanige manier dat 
er meer digitaal lesmateriaal gebruikt gaat worden en minder boeken worden ingezet, met als 
gevolg dat de kosten van deze leermiddelen dalen. Tot op heden is dat deels gelukt. Op een aantal 
locaties dalen de kosten van het lesmateriaal. Echter, dat is nog niet voldoende om een deel van de 
kosten van het Chromebook te dekken. Dit is wel nodig, omdat van de ouders geen bijdrage wordt 
gevraagd voor de aanschaf van het Chromebook. 
Op de locaties Klazienaveen en Oosterstraat is er eigen lesmateriaal ontwikkeld dat meer aansluit bij 
de behoefte van de leerlingen en de gevraagde competenties. Hiervoor is er extra formatie ter 
beschikking gesteld. Door het inzetten van eigen ontwikkeld lesmateriaal wordt er meer aangesloten 
bij de leerbehoefte van de leerlingen en dalen op termijn ook de kosten van de leermiddelen. 
De invoering van de Chromebooks blijft ook vragen om continue investeringen in de infrastructuur 
om het schoolnetwerk voortdurend op niveau te houden. In 2018 is er geïnvesteerd in de kwaliteit 
en de veiligheid van de ICT-infrastructuur. 
 

2.4.2 Huisvesting 
Goede huisvesting is belangrijk voor leerlingen en voor het onderwijs. Ook in 2018 zijn daarom 
diverse aanpassingen gedaan aan de gebouwen van het Esdal College. Het strategisch 
huisvestingsplan is leidend als het gaat om de huisvesting. Dit plan is opgesteld op basis van het 
strategisch plan. In de onderstaande tabel de ambities uit het strategisch huisvestingsplan 2016-
2025. 
 

 
 
Niet alle ambities uit dat plan worden gehaald. Zo heeft de realisatie van de nieuwbouw voor het 
Vakcollege, door aanvankelijke afwijzing door het gemeentebestuur van Emmen, vertraging 
opgelopen. In relatie hiermee gaat het afstoten van de locatie Angelsloërdijk 13b pas plaatsvinden in 
2019. 
 

Locatie Jaar

Oosterstraat Inpassen havo/vwo Angelsloërdijk 2023

Inpassen havo/vwo centrale administratie 2023

Angelsloërdijk 13a Inpassen havo/vwo centrale administratie 2017

Afstoten 2024

Weerdingerstraat Afstoten 2019

Klazienaveen Inpassen nieuwe functie PO 2021

Oosterhesselen Sloop oude bouwdeel 2018

Borger Renovatie 2018

Afstoten noodgebouw 2017

Angelsloërdijk 13b Sloop pm

Nieuwbouw 2018
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In 2018 zijn er met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn gesprekken gevoerd over 
de huisvesting. De gesprekken met de gemeente Borger-Odoorn hebben geresulteerd in de 
uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw. Op basis van dit 
onderzoek heeft de gemeente een voorkeursscenario uitgesproken, namelijk nieuwbouw aan de 
Borgerveldweg. De financiering van deze nieuwbouw is nog in onderzoek bij de gemeente Borger-
Odoorn. 
 
Bij de gemeente Coevorden gingen de gesprekken over eventuele sloop van het oude gedeelte van 
het gebouw in Oosterhesselen. Het resultaat is dat er in 2018 een integraal huisvestingplan (IHP) 
voor het po en vo van de gemeente Coevorden is opgesteld, waarin de aanpassingen van het 
gebouw zijn opgenomen en de komst van de bibliotheek zijn meegenomen. In april 2019 heeft de 
gemeenteraad het IHP vastgesteld. Hiermee zal er geen sloop van een deel van het gebouw gaan 
plaatsvinden maar medegebruik als alternatief voor de overmaat inclusief de renovatie van het 
oudste gebouwdeel van de locatie. 
 
Bij de gemeente Emmen ging het in de gesprekken over de nieuwbouw van het Vakcollege op de 
Campus. Met als resultaat het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro voor de nieuwbouw. Voorts 
heeft dit geresulteerd in een motie van de gemeenteraad waarin het College van B&W wordt 
opgeroepen het resterende bedrag in 2018 voor het Esdal College vrij te maken. Aan deze oproep is 
door het gemeentebestuur, zo bleek bij de begrotingsbehandeling geen gehoor gegeven. In maart 
2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie die het gemeentebestuur opdroeg 
de middelen voor de nieuwbouw alsnog in de begroting op te nemen. Hiermee kan de realisatie van 
de nieuwbouw vervolgd worden.  
 
Als gevolg van de vertragingen is besloten om in 2019 het huisvestingsplan van een update te 
voorzien. 
  
Met betrekking tot het onderhoud is het Esdal College gehuisvest in goed onderhouden gebouwen. 
Het onderhoud is vastgesteld in een meerjarenonderhoudsplan (MOP). Jaarlijks worden de geplande 
onderhoudsuitgaven van alle locaties vergeleken met de realisatie. Dit vergelijk wordt betrokken in 
het bepalen van de omvang van de onderhoudsvoorziening. Na de update van het middellange 
huisvestingsplan zal ook het MOP aangepast worden. 
 
2.4.3 Verantwoording sponsorgelden 
Binnen het Esdal College wordt niet gewerkt met sponsorgelden om het reguliere onderwijs vorm te 
geven. 
 
2.4.4 Duurzaamheid 
In het inkoopbeleid van het Esdal College is expliciet opgenomen dat we werken aan duurzaamheid. 
Bij alle aanbestedingen is duurzaamheid dan ook een factor, zoals recent bij de aanbesteding van de 
vormgeving en het drukwerk. In 2018 is gestart met het verkennen van de mogelijke aansluiting van 
de Campus op het warmtenet Emmen. De locaties Klazienaveen, Oosterstraat en Boermarkeweg zijn 
voorzien van zonnepanelen. Door inzet op energiemanagement is er in 2018 door daling van het 
gasverbruik 145.600 kg, minder aan CO2 uitgestoten.  
 
2.4.5 Bedrijfsvoering 
Binnen de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van interne beheersmaatregelen, zoals de 
administratieve organisatie, de planning & control-cyclus en de interne controle.  
Deze interne beheersmaatregelen zijn bepalend voor de mate van beheersing en sturing. 
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Bedrijfsprocessen 
Binnen de school wordt gewerkt met formeel beschreven bedrijfsprocessen. Zo wordt er, na de 
inbesteding van de salarisadministratie, gewerkt conform beschreven en vastgestelde processen. In 
de beschrijvingen liggen de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden vast. Dit geldt 
ook voor de personele en de financiële processen op terrein van de leerlingenadministratie. Jaarlijks, 
dus ook in 2018, zijn alle beschrijvingen opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. 
Door de digitalisering van de facturenstroom is er een inkomend facturenregister beschikbaar. 
Daarnaast zijn binnen de digitalisering, de autorisaties van de facturen vastgelegd. Voor het beheer 
van budgetten is een aantal financiële rapportages (online) beschikbaar voor budgethouders. Het 
gaat hierbij om het budget voor de investeringen, de scholing, de materiële exploitatie, de te 
vorderen openstaande posten en de uitgaven voor schoolkosten en excursies.  
De inning van de schoolkosten is gedigitaliseerd. Dit betekent dat ouders/verzorgers via een 
ouderportaal de betaling van de vrijwillige schoolkosten (bijvoorbeeld een gereedschapskist of een 
excursie) en de vrijwillige ouderbijdrage (€ 50) kunnen voldoen. 
 
Rechtmatigheid 
In het kader van de bedrijfsvoering is er met betrekking tot de rechtmatigheid, blijvend aandacht 
voor de aanbestedingsprocessen. In het Inkoopbeleidsplan staan de uitgangspunten en de diverse 
inkoopprocedures beschreven. Hiermee wordt het risico op onrechtmatigheid verkleind en de 
transparantie vergroot. 
 
Fiscale ontwikkelingen 
De werkkostenregeling (wkr) is per 1 januari 2015 ingevoerd. Gedurende 2018 is de uitvoering van 
de regeling gevolgd. Uit de evaluatie van de regeling bleek dat de zogenaamde fiscale vrije ruimte 
niet is overschreden. 
 
2.4.6 Nieuw bekostigingssystematiek 
Het ministerie van OCW heeft in samenspraak met de VO-raad een nieuw, vereenvoudigd model 
voor de bekostiging van scholen ontwikkeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei 
2018 hebben de leden van de VO-raad geconstateerd dat dit nieuwe model in voldoende mate past 
binnen de eerder vastgestelde randvoorwaarden. Het wetsvoorstel over het vereenvoudigde 
bekostigingsmodel wordt nog aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer voorgelegd. 
 
Het vereenvoudigde bekostigingsmodel zoals dit er nu ligt, bestaat uit twee leerling-prijzen en twee 
vaste voeten: 

 een vaste voet van ongeveer € 220.000 per hoofdvestiging;  
 een vaste voet van ongeveer € 170.000 per nevenvestiging;  
 een bedrag van ongeveer € 7.700 per leerling bovenbouw vbo en alle jaren 

praktijkonderwijs;  
 een bedrag van ongeveer € 6.800 per leerling van alle andere leerlingcategorieën. 

 
Het bekostigingsmodel kent een indexering gebaseerd op loon- en prijsontwikkeling. De hoogte van 
de vier hierboven genoemde parameters is indicatief. De werkelijke hoogte wordt dicht op de 
werkelijke ingangsdatum bepaald, waarbij de meest recente gegevens worden gebruikt.  
 
Op basis van de data van de bekostiging 2017 en de leerlingentelling van 1 oktober 2016 heeft OCW 
een voorlopige doorrekening van het vereenvoudigde bekostigingsmodel gemaakt. Op basis van dit 
model zullen de inkomsten bij invoering van het Esdal College dalen met vier ton. In 2018 heeft het 
Esdal College onder meer via de stuurgroep leerlingendaling van de VO-raad, de Provincie Drenthe 
en vanuit een netwerk van bestuurders aandacht gevraagd voor de gevolgen van de nieuwe 
bekostiging systematiek.  
  

Pagina 31 van 82

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/kamerstukken/2018/08/16/kamerbrief-over-vereenvoudigd-bekostigingsmodel-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-voortgezet-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-vo#rekentool-indicatie-herverdeeleffect


In combinatie met andere ontwikkelingen zoals de krimp, de komst van passend onderwijs, de regio 
waarin in je school staat, ontstaat er een stapeling van effecten. In het rapport van de Commissie 
Dijkgraaf is het resultaat van deze lobby terug te zien. De commissie en ook de VO-raad zien in het 
toekennen van toelagen aan scholen een mogelijke oplossing om de gevolgen het hoofd te bieden. 
Op dit moment is OCW het wetsvoorstel op basis van de gegeven input verder aan uit werken. 
Daarna wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer voorgelegd. De beoogde 
invoeringsdatum van het nieuwe bekostigingsstelsel is 1 januari 2021.  
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3. Onze verbinding met de omgeving 
 
 

Het Esdal College werkt op veel manieren samen met diverse partijen in de regio. De school is 
geworteld in de lokale samenleving van Zuidoost-Drenthe. Daarom gaat het Esdal College, naast de 
relatie met ouders en leerlingen, bewust relaties aan met: 

- Het primair onderwijs; 
- Het vervolgonderwijs; 
- Het bedrijfsleven; 
- Maatschappelijke organisaties; 
- Culturele organisaties; 
- Sportverenigingen. 

 
Deze relaties worden formeel en informeel onderhouden. Formeel geschiedt dit door 
samenwerkingsafspraken te maken (o.a. met het Drenthe College en het bedrijfsleven). 
 
 

3.1 Relatie met het PO 
 
In 2018 was er regelmatig op docent-, teamleider- en directieniveau overleg met het po, over de 
toelating maar ook over de ontwikkeling van het onderwijsaanbod. Sinds het schooljaar 2017-2018 
zijn er vaste contactpersonen voor de basisscholen. Het doel daarvan is om het voor de basisscholen 
zo gemakkelijk mogelijk te maken om contact te leggen met het Esdal College. De contactpersonen 
zorgen ervoor dat de vragen zo snel en goed mogelijk beantwoord worden. Ook bezochten de 
contactpersonen ‘hun’ basisscholen met de uitnodigingskaarten voor de voorlichtingsactiviteiten. 
Daarnaast is een groot aantal basisscholen bezocht door het lid kerndirectie. 
 
In Klazienaveen heeft de samenwerking geleid tot een doorlopende leerlijn en uitwisseling van 
docenten. Daarnaast organiseert de locatie met en voor negen basisscholen het 3D kanjerproject. 
 
De locatie Klazienaveen werkt samen met de scholen voor het po aan een doorlopende leerlijn met 
het primair onderwijs. In dit kader geven docenten van het Esdal College les aan leerlingen van de 
basisscholen. 
 
In het kader van de Brede School maakt het Esdal College in Emmen deel uit van de Brede 
Schoollocatie Emmen Centrum. Hiertoe behoren ook OBS ’t Eenspan, OBS Meester Vegter en het 
Hondsrug College. 
 
Het Esdal College Klazienaveen participeert met de basisscholen en de buitenschoolse opvang in de 
Brede School Klazienaveen. 
 
De relatie met het basisonderwijs is als volgt onderhouden: 

- In Emmen en Klazienaveen zijn bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van het 
basisonderwijs. Op deze bijeenkomsten is van gedachten gewisseld over actuele 
onderwerpen; 

- Het lid kerndirectie bezocht de basisscholen in de regio; 
- Vertegenwoordigers van het Esdal College maken deel uit van het zogenaamde  

POVO-overleg; 
- In het POVO-cluster is een pilot uitgevoerd met een doorlopende leerlijn 

techniek&technologie van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs; 
- Klazienaveen heeft het techniekproject met de basisscholen voortgezet. De locaties in 

Emmen hebben samengewerkt met zes basisscholen in het kader van techniek&technologie; 
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- De locatie Oosterstraat heeft ten behoeve van de talentvolle leerlingen van basisscholen 
lessen science, Engels, Spaans en filosofie verzorgd; 

- Voor leerlingen van de basisscholen is een Floorball‐toernooi georganiseerd; 
- Voor de leerlingen van groep 8 organiseerden de Oosterstraat en het Esdal Vakcollege 

profileerdagen gericht op het techniekonderwijs; 
- Leerlingen van de basisscholen kunnen meedoen aan het Esdal Muziekconcours. 

 
 

3.2 Relatie het MBO 
 
Met het Drenthe College wordt sinds 2017 aan doorlopende leerlijnen gewerkt: 

‐ Tussen de afdelingen Horeca, Toerisme en Voeding van beide instellingen; 
‐ Binnen het Vakcollege Techniek (BWI en M&T); 
‐ Binnen de Business school; 
‐ Binnen het Bèta Challenge Programma. 

 
Het Esdal College heeft een samenwerkingsverband met het Drenthe College inzake het uitbesteden 
van leerlingen naar het VAVO. Er zijn 11 leerlingen uitbesteed in het schooljaar 2017–2018 en  
11 leerlingen in het schooljaar 2018‐2019.  
 
Leerlingen in de Taalklas, die naar het oordeel van de coördinator en de docent, met een 
Entreeopleiding meer kansen hebben op doorstroom naar een MBO 2 opleiding of naar de 
arbeidsmarkt, kunnen terecht bij het Drenthe College. Dit kan op basis van een in 2017 afgesloten 
samenwerkingsovereenkomst met het Drenthe College. De overeenkomst, die door de 
schoolbesturen van het vo en het Drenthe College is ondertekend, maakt een soepele overstap voor 
deze leerlingen mogelijk. 
 
 

3.3. Relatie met het HBO 
 
Met Stenden Hogeschool zijn er afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen voor havo en vwo 
en de mogelijkheden van het volgen van colleges en praktijk.  

 
 
3.4 Relatie met het VO 
 
In 2017 is er een convenant getekend tussen de drie vo‐scholen in Emmen die de uitruil van vmbo‐
profielen tussen drie scholen bezegelt. Aan de goede start van D&P in 2017, is in 2018 een goed 
vervolg gegeven. De werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de vier vo‐scholen in 
Emmen, heeft geconstateerd dat het plan om leerlingen keuzedelen te laten volgen op een andere 
school dan de school van inschrijving, niet heeft geleid tot een succesvol resultaat. De oorzaak is 
gelegen in de organisatorische beperkingen en de geringe belangstelling onder leerlingen. Voor 
leerlingen die het graag willen, is het mogelijk om een keuzedeel op een andere school dan de school 
van inschrijving te volgen. 
De wervingsactiviteiten van nieuwe leerlingen gebeurt nog steeds in overleg. Naast de planning van 
de activiteiten gaat het om de uitgifte van een digitale nieuwsbrief voor het po onder de naam 
Skoolchoiz en opstellen en uitgeven van een VO‐magazine voor leerlingen van groep 8. 
Voor de versterking van het techniek onderwijs in het vmbo is er een gezamenlijke aanvraag voor 
subsidie Sterk Techniek Onderwijs voorbereid. In 2019 zal duidelijk worden of deze aanvraag zal 
worden toegekend. 
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3.5 DOVOC 
 
Het Esdal College heeft onder de naam DOVOC een strategische samenwerking met vier andere 
openbare vo-scholen in de regio, te weten: Wolfsbos te Hoogeveen, RSG Ter Apel, Dr. Nassau 
College te Assen en De Nieuwe Veste te Coevorden. De partijen hebben de intentie door middel van 
onderlinge samenwerking ten minste hun bedrijfsvoering te versterken en tevens te bezien of en 
hoe op andere aspecten van hun functioneren (zoals onderwijskwaliteit, werkgeverschap, 
bestuurskracht en openbare identiteit) voordelen van samenwerking gerealiseerd kunnen worden. 
De partijen stellen in gezamenlijkheid een ‘werkagenda’ (inhoudelijke concretisering en planning) op 
voor de activiteiten die zij willen aanpakken gedurende de looptijd van deze strategische 
samenwerking. In 2017 is er een digitaal mobiliteitsloket van start gegaan: de medewerkers van de 
diverse scholen hebben bij elkaar een voorrangspositie bij sollicitaties. In 2018 liep de 
samenwerkingsovereenkomst af. Met instemming van de MR en de raad van toezicht is de 
samenwerkingsovereenkomst met DOVOC met een jaar verlengd.  
 
 

3.6 Relatie met de Gemeente(n) 
 
Samen met de gemeente Emmen is in 2018 een start gemaakt met de Lokale Educatieve Agenda 2.0. 
Deze LEA is en wordt anders dan de gebruikelijke LEA’s. We, de gemeente en de scholen voor vo, zijn 
gestart met het bepalen van de richting waarin we ons zouden moeten ontwikkelen. Vervolgens zijn 
we aan het werk gegaan op de verschillende terreinen zoals het onderwijs, opleidingsaanbod, 
aansluiting met het po, mbo, hbo. Je zou kunnen zeggen, we hebben de richting bepaald en zijn op 
reis gegaan waarbij de reis de uiteindelijke bestemming bepaalt. 
 
Met de Gemeente Coevorden is er het overleg geweest over het nieuwe IHP. Daarnaast in het 
bekende POVO-overleg waarin naast gemeente ook het primair onderwijs is vertegenwoordigd. 
 
In Borger-Odoorn is er ook vooral overleg geweest over de continuïteit van de het vo onderwijs in 
Borger versus de behoefte aan een gebouw wat voldoet aan de eisen die anno 2018 gesteld worden. 
Het POVO-overleg hebben we ook actief aan deelgenomen. 
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4.  Raad van toezicht 
 
Samenstelling raad van toezicht  
De raad van toezicht van het Esdal College bestond in 2018 uit de volgende leden: 

- De heer drs. G.L. Schenk (voorzitter en lid tot 1 juni 2018); 
- Mevrouw dr. mr. E.M. Klop (vicevoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van 1 juni - 1 jan); 
- Mevrouw drs. K.F.J. Jager; 
- De heer ing. A. Farokhi; 
- De heer drs. G. Hidding. 

 
Hoofd- en nevenfunctie raad van toezicht 
De heer G.L. Schenk (voorzitter) 
Nevenfunctie(s): 

- Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Spaarnesant Haarlem (bezoldigd) 
 
Mevrouw dr. mr. E.M. Klop (vicevoorzitter) 
Hoofdfunctie(s): 

- Directeur Bedrijfsvoering, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG (bezoldigd) 
 
Mevrouw drs. K.F.J. Jager 
Hoofdfunctie(s): 

- Regisseur/strategisch beleidsadviseur bij gemeente Zwartewaterland (bezoldigd) 
 
De heer ing. A. Farokhi 
Hoofdfunctie(s): 

- Algemeen directeur EUmanage, European Management Academie, Zwolle (bezoldigd) 
- Directie-adviseur ICT bij het UWV in Amsterdam (bezoldigd) 

Nevenfunctie(s): 
- Teamleider bij MottMcDonald’s voor het project Niche EGY117 (bezoldigd) 
- Voorzitter Stichting NN2 (Netwerk voor Nieuwe Nederlanders) (onbezoldigd) 
- Lid Raad van Advies EBCL (European Business Computer Licence) (onbezoldigd) 

 
De heer drs. G. Hidding 
Hoofdfunctie(s): 

- Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken, gemeente Stadskanaal (bezoldigd) 
- Adviseur toegankelijkheid, TG2 Advies (bezoldigd) 

Nevenfunctie(s): 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Kits Primair (bezoldigd) 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Kindcentra Kits Primair (bezoldigd) 
- Vice voorzitter SC Angelslo (onbezoldigd) 

 
Per 1 juni 2018 heeft de voorzitter, de heer Schenk, een baan geaccepteerd als bestuurder in het 
voortgezet onderwijs. Aangezien een dergelijke functie volgens de Governance Code niet 
verenigbaar is met het lidmaatschap van een raad van toezicht van een andere school voor 
voortgezet onderwijs, heeft de heer Schenk zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van het Esdal 
College opgezegd. In de eerstvolgende vergadering heeft de raad van toezicht besloten op zoek te 
gaan naar een nieuwe voorzitter. Er is door de raad van toezicht een profielschets opgesteld die 
leidend is geweest bij het zoeken naar deze nieuwe voorzitter. Bij het opstellen van de profielschets 
en de selectie, is rekening gehouden met de verdeling van competenties en inhoudelijke 
portefeuilles. 
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De selectiecommissie bestond uit de twee leden van de raad van toezicht en een afvaardiging van de 
oudergeleding en de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. Adviserend en 
ondersteunend waren de bestuurder en de bestuurssecretaris aanwezig. De selectiecommissie heeft 
twee keer gesproken met de kandidaten die de voorkeur genoten. De drie gemeentebesturen in het 
werkgebied van het Esdal College hebben eind 2018 ingestemd met de voordracht van de beoogde 
nieuwe voorzitter, die daarop kon worden benoemd. Tot de benoeming van de nieuwe voorzitter 
heeft de vicevoorzitter, mevrouw Klop, opgetreden als waarnemend voorzitter. 
 
Vergaderingen raad van toezicht 
De vergaderingen van de raad van toezicht vinden plaats aan de hand van een jaarkalender,  
waarin de te bespreken onderwerpen zijn gepland. 
In 2018 is de raad van toezicht zes keer in vergadering bijeengeweest met de kerndirectie.  
Het jaarverslag 2017 werd vastgesteld door de raad van toezicht. De bespreking van dit jaarverslag 
en bijbehorend accountantsverslag vond plaats in de aanwezigheid van de accountant. De begroting 
voor 2019 werd door de raad van toezicht goedgekeurd. Bij de bespreking van de begroting heeft de 
raad van toezicht expliciet stilgestaan bij het feit dat het niet een sluitende meerjarenbegroting 
betrof. De raad van toezicht kon zich goed vinden in het idee om in te teren op de bestaande 
reserves om geld vrij te kunnen maken voor het primaire proces, onderwijsverbetering en scholing 
van medewerkers. Wel heeft de raad van toezicht het bestuur gevraagd op termijn weer toe te 
werken naar een positief resultaat. Daarnaast is er een aantal periodiek terugkerende onderwerpen 
besproken, zoals het formatieplan, de werknemerstevredenheid en duurzame inzetbaarheid,  
de interim-controle, de locatiejaarplannen, inspectieoverzichten en de trendmatige ontwikkeling van 
de leerlingaantallen. Andere onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen waren onder andere de 
voortgang van de implementatie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming),  
de voortgang binnen het strategisch huisvestingsplan, de implicaties van het geplande nieuwe 
bekostigingsmodel en de voortgang binnen de bestaande samenwerkingsverbanden in de regio.  
Ook werd via een aanbestedingsprocedure een accountant gezocht voor de volgende drie jaar.  
Uit deze procedure, waarin twee kandidaten zich mondeling hebben gepresenteerd aan de raad van 
toezicht, is HZG Accountants & Adviseurs geselecteerd. Dit is dezelfde accountant die de afgelopen 
periode de accountantscontrole heeft uitgevoerd. 
 
Aanvullende werkzaamheden raad van toezicht 
Leden van de raad van toezicht hebben op 14 februari 2018 een bezoek gebracht aan de locatie 
Boermarkeweg. Daar werd een presentatie verzorgd over de toepassing van de Scrum-methodiek in 
het onderwijs, en over formatieve evaluatie. Van deze locatiebezoeken is een verslag opgesteld. 
Tevens is er gesproken over de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de 
onlangs geïntroduceerde businesslijn in de school en de vorderingen m.b.t. het bèta challenge-
programma. 
In mei heeft de raad van toezicht een bespreking gehad met de medezeggenschapsraad (MR). 
Gesproken is onder andere over de vraagstukken die de MR bezighouden en de perceptie van de MR 
over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan medezeggenschap. De raad van toezicht heeft 
tijdens deze bijeenkomst kort verslag gedaan van haar werkzaamheden over de afgelopen periode.  
In juni sprak een delegatie van de raad van toezicht met de Decentrale Medezeggenschapsraad 
(DMR) van het Vakcollege Emmen. Het leverde een geanimeerd gesprek op over de ontwikkelingen 
op de locatie.  
 
Zelfevaluatie/Professionalisering raad van toezicht 
Ieder jaar houdt de raad van toezicht een evaluatie van het eigen functioneren. Deze zelfevaluatie 
heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten bespreken we in het voorjaar van 2019 als de raad 
van toezicht weer voltallig is. De uitkomsten daarvan betrekken we bij onze professionalisering in de 
vernieuwde samenstelling. 
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Werkgeverschap 
De beoordelingscommissie die bestaat uit een afvaardiging van de raad van toezicht heeft de 
gesprekken met de directeur/bestuurder gevoerd in het kader van de jaarlijkse HR-cyclus.  
De beoordelingscriteria bestaan uit een aantal competenties en prestatie-indicatoren. 
De competenties zijn gebaseerd op het Beroepsprofiel C schoolleiders VO. Het gaat om de volgende 
kwaliteiten: missie en visie, realiseren coherente organisatie, bevorderen samenwerken, leren en 
onderzoeken, strategisch omgaan met de omgeving, analyseren en problemen oplossen. 
De prestatie-indicatoren worden jaarlijks in overleg tussen de beoordelingscommissie en de 
bestuurder vastgesteld. Een aantal indicatoren keert jaarlijks terug (bijvoorbeeld het voldoen aan het 
basisarrangement voor alle locaties). Andere indicatoren sluiten aan bij specifieke strategische 
speerpunten voor dat jaar (zoals in 2018 het implementeren van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)). Bij het opstellen van de beoordeling heeft de commissie de feedback 
betrokken die gegeven is door de locatiedirecteuren, het lid van de kerndirectie, een aantal leden 
van de staf en de voorzitter van de MR. Voor het vormen van een oordeel over het behalen van de 
prestatie-indicatoren heeft de directeur/bestuurder verantwoordingsinformatie ter hand gesteld van 
de beoordelingscommissie. 
De bestuurder voldoet aan de gevraagde competenties. De toegekende gemiddelde score is 4,0 op 
een schaal van 5. Op een breed spectrum heeft de bestuurder zich een groot aantal prestaties voor 
het jaar 2018 ten doel gesteld. Nagenoeg alle zijn bereikt; de doelstelling m.b.t. het percentage 
ziekteverzuim van medewerkers werd niet gehaald. De bestuurder heeft echter overtuigend 
aangetoond dat een hele reeks aan maatregelen zijn genomen. Daarnaast is advies ingewonnen  
bij het VOION, dat ook geen verdere mogelijkheden tot beleidsmatige sturing kon vinden.  
De beoordelingscommissie heeft daarop geconcludeerd dat het bestuur het mogelijke had gedaan 
om het verzuim te verminderen, maar dat dit vanaf zijn positie niet verder beïnvloedbaar was.  
Het eindoordeel van de beoordeling van de directeur/bestuurder op basis van beide onderdelen 
was: Goed.  
 
Overige gegevens raad van toezicht 
Overige relevante gegevens betreffende de raad van toezicht zijn opgenomen op de website van  
het Esdal College en maken deel uit van de begroting en jaarverantwoording van de betreffende 
stichting. 
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5. Governance 
 
 

5.1 Verantwoording 
 
De invulling van de verticale verantwoording is procesmatig en inhoudelijk bij wet geregeld.  
Op vaste momenten moet het Esdal College bepaalde gegevens en documenten verstrekken op basis 
waarvan een formele reactie vanuit de overheid (OCW) volgt. De horizontale verantwoording in 
relatie met de medezeggenschapsraad (MR) is ook bij wet geregeld, maar laat ruimte voor een eigen 
inkleuring van de verantwoordingsrelatie. 
 
Het Esdal College kiest ervoor de MR te beschouwen als strategisch partner van de 
directeur/bestuurder. Met de vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel wordt in de 
MR een strategische dialoog gevoerd, gericht op het verder ontwikkelen van de 
onderwijsorganisatie.  
Door de MR in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te betrekken, heeft deze invloed in het 
begin van het beleidsproces. De daaruit voortvloeiende besluiten worden formeel aan de MR 
voorgelegd. In 2018 heeft er acht keer overleg plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de 
MR en de directeur/bestuurder. Daarnaast is de directeur/bestuurder als gast aanwezig bij het niet 
besluitvormende deel van de MR-vergaderingen. De MR heeft acht keer vergaderd. 
 
Voor de dialoog met de samenleving (“horizontale verantwoording” in het kader van good 
governance) zoekt het Esdal College voortdurend naar nieuwe vormen om zich te verbinden met de 
maatschappelijke omgeving, bijvoorbeeld door de organisatie van activiteiten in de regio, maar ook 
door het organiseren van maatschappelijke stages. Dit geldt ook door de deelname aan de Vensters 
voor Verantwoording. In de Vensters worden zowel de resultaten op het terrein van het onderwijs, 
de financiën en het personeel als ook de leerling- en oudertevredenheid publiekelijk kenbaar 
gemaakt. 
 
 

5.2 De invloed van leerlingen en ouders op het beleid 
 
De invloed van onze leerlingen op het beleid vindt op diverse manieren plaats. Elke locatie heeft een 
leerlingenraad waarmee regelmatig wordt gesproken over het beleid van de school. Ook zien we 
steeds vaker dat leerlingen betrokken worden bij het praten over de kwaliteit van het onderwijs. Zo 
is in het voorjaar van 2018 op de locatie Oosterstraat door een externe gesproken met leerlingen 
over de lessen. Van de gesprekken is een video gemaakt die bekeken is door het voltallige personeel, 
samen met de betrokken leerlingen. Na de video is in tafelgroepen doorgepraat door docenten met 
leerlingen over het onderwijs op de locatie. Dat gesprek heeft er onder andere toe geleid, dat de 
locatie dit schooljaar fors inzet op het ontwikkelen van een flexibel rooster en een evaluatief 
toetsbeleid. De uitkomsten van de leerlingtevredenheidsmeting worden met de leerlingen 
besproken en er worden per locatie afspraken gemaakt om de tevredenheid te vergroten. 
Ook hebben leerlingen zitting in de (D)MR. 
De communicatie met de ouders van onze leerlingen vindt op verschillende manieren plaats: 

 Ze zijn vertegenwoordigd in de (D)MR, 

 Ze zijn vertegenwoordigd in de ouderraad van de locaties, 

 Deelname aan de selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht, 

 Er zijn diverse ouderavonden, 

 Door oudernieuwsbrieven. 
In het afgelopen schooljaar is op basis van gesprekken met ouders over de vrijwillige ouderbijdrage, 
de procedure voor de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolkosten gewijzigd. 
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5.3 Code Goed Onderwijsbestuur VO 
 
In 2015 heeft het Esdal College de Code Goed Onderwijsbestuur VO onderschreven.  
Deze code heeft betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van 
belangenverstrengeling. In de Code Goed Onderwijsbestuur VO worden de volgende zes 
lidmaatschapseisen aan de VO-raad gesteld: 

1. Het bestuur publiceert de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het 
functioneren van het bestuur en het interne toezicht, het professioneel statuut,  
de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling, het jaarverslag,  
al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouder(s)  
en de gegevens over het bestuur en de interne toezichthouder(s) op de website van de 
onderwijsorganisatie; 

2. Het bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe 
stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld 
in het jaarverslag; 

3. Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken 
schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag; 

4. Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de bestuurder(s), 
wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het interne toezicht. De criteria die dienen als basis 
voor het interne toezicht om zijn goedkeuring aan het aanvaarden van al dan niet betaalde 
nevenfuncties van de bestuurder(s) te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd in een 
reglement; 

5. Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde 
onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest. Een bestuurder kan niet 
tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie 
binnen de onderwijssector vo. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern 
toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het 
vo, tenzij het een ander voedingsgebied betreft; 

6. Belangenverstrengeling van een bestuurder is niet toegestaan en hiervan is sprake bij 
familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met interne toezichthouders, 
medebestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. 
Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne 
toezicht en verschaft alle relevante informatie. Het interne toezicht beslist of sprake is van 
een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het 
jaarverslag.  

 
Het Esdal College voldoet aan de bovengenoemde lidmaatschapseisen.  
 
Naast de lidmaatschapseisen kent de Code Goed Onderwijsbestuur VO 47 richtlijnen voor goed 
bestuur waarvoor het ‘pas toe of leg uit’ principe geldt. In 2018 zijn deze richtlijnen gevolgd en 
opgevolgd, de weerslag hiervan is terug te vinden in dit jaarverslag.  
 

 
5.4 Klachtenafhandeling 
 
In 2018 is er een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).  
Aangezien het bevoegd gezag de klacht naar tevredenheid van klager heeft opgelost, heeft er geen 
formele klachtenbehandeling door de LKC plaatsgevonden. In 2018 zijn er geen klachten bij het 
bevoegd gezag ingediend. Bij de Vertrouwenspersoon integriteit zijn er geen meldingen gedaan in 
het kader van de Integriteitscode en de Klokkenluidersregeling. 
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5.5 Bezwaren tegen een rechtspositioneel besluit van de werkgever 
 
Bezwaren tegen rechtspositionele besluiten worden inhoudelijk behandeld door de externe 
Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) in Utrecht. Deze hoort het 
personeelslid dat bezwaar heeft aan en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan het 
bevoegd gezag. Mede gelet op het advies van de LBS, neemt het bevoegd gezag daarop een 
gemotiveerd besluit. 
 
In januari 2018 heeft het bevoegd gezag overeenkomstig het advies van de LBS een tweetal 
bezwaren ongegrond verklaard. Het daartegen gerichte beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland is 
nadien ingetrokken.  
 
In een andere kwestie heeft de Centrale Raad van Beroep in december 2018 een uitspraak van de 
Rechtbank Noord-Nederland bevestigd en het hoger beroep van betrokkene tegen een 
ontslagbesluit ongegrond verklaard.  
 
 

5.6 Incidenten 
 
Als er sprake is van een incident wordt er direct en adequaat gehandeld. Het gaat daarbij om 
incidenten zoals bijvoorbeeld verbale agressie, fysiek geweld, seksuele intimidatie, bedreiging, 
discriminatie, overtreding van het Internet- en Sociale Media Protocol, diefstal en afsteken van 
vuurwerk. Om er voor zorg te dragen dat we leren van incidenten worden incidenten, waarbij sprake 
is van grensoverschrijdend gedrag, geregistreerd. Aan de hand van deze registratie worden de 
incidenten, de aard en het aantal, besproken in het managementteam en de MR. Doel van deze 
bespreking is vast te stellen of het beleid bijstelling behoeft. In 2018 heeft de evaluatie van de 
incidenten ertoe geleid dat de rol van de anti-pestcoördinator, die voorheen bij de mentor lag, is 
ondergebracht bij een aparte anti-pestcoördinatoren. Het protocol grensoverschrijdend gedrag is 
hierop aangepast.  
 
 

5.7 Datalekken 
 
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een Handboek 
datalekken opgesteld. Door middel van een webformulier kunnen betrokkenen een 
beveiligingsincident c.q. datalek melden bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). In 
2018 zijn er bij de FG vier meldingen binnengekomen. In alle gevallen betrof het een 
beveiligingsincident en geen datalek, waardoor er ook geen melding aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) heeft plaatsgevonden.   
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Financiën 
 
 

6.1 Balans en vermogenspositie 
 
 
6.1.1 Verkorte balans 
 
 

 
 
Onderstaand een korte toelichting op de balans.  
 
6.1.1.1 Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met € 136.000. Dit komt doordat 
er in 2018 meer is geïnvesteerd, met name in de gebouwen en inventaris. Zo zijn er zonnepanelen op 
de locaties Oosterstraat, Klazienaveen en de Boermarkeweg geplaatst en is er geïnvesteerd in de ICT-
infrastructuur. De investeringen in (school)meubilair is in verband met de daling van het aantal 
leerlingen verminderd. In schoolboeken is minder geïnvesteerd door de toename van het inzetten 
van digitale licentie-methodes. 
 
6.1.1.2 Financiële vaste activa/ Liquide middelen 
De financiële vaste activa zijn gestegen met € 3.214.000 en de liquide middelen zijn ten opzichte van 
2017 gedaald met € 3.629.000. Dit eerste wordt voor een groot deel veroorzaakt door het 
herinvesteren van vrijgekomen obligatieleningen. Dit in verband met het spreiden van de financiële 
risico’s en de verbeterde omstandigheden op de kapitaalmarkt. De daling van de liquide middelen 
wordt daarnaast veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat. 
 
6.1.1.3 Voorzieningen 
Voor de toelichting op de mutaties in de voorziening zie 6.3. 
 

Verkorte Balans

(bedragen in € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 6.469       6.333       

Financiële vaste activa 11.386     8.173       

17.855          14.506          

Vlottende activa

Vorderingen 540          667          

Effecten 1.500       1.500       

Liquide middelen 6.960       10.589     

9.000             12.756          

Totaal 26.855          27.262          

Passiva

Eigen Vermogen 19.649          19.875          

Voorzieningen 3.825             3.905             

Kortlopende schulden 3.381             3.482             

Totaal 26.855          27.262          
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6.1.1.4 Eigen vermogen 
Als gevolg van het exploitatiesaldo 2018 daalt de algemene reserve met € 177.000.  
 
De bestemmingsreserves zijn de volgende: 

Uitgestelde BAPO 
Met ingang van 2010 is een voorziening BAPO niet meer toegestaan. De BAPO-lasten 
moeten voortaan verwerkt worden als periodelasten. Het is wel mogelijk een 
bestemmingsreserve te vormen. Voor deze laatste optie heeft het Esdal College 
gekozen. In 2018 is uit deze voorziening € 49.800 vrijgevallen. Omdat er geen 
opbouw plaatsvindt, zal deze bestemmingsreserve op termijn opgeheven worden. 
 

Doorontwikkeling vmbo 
In het verleden zijn gelden beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het 
vmbo. Om deze gelden hiervoor te bestemmen, is een bestemmingsreserve 
gecreëerd.  
 

Kwaliteit 
In het verleden zijn er gelden beschikbaar gesteld voor verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs. Voor het niet bestede gedeelte is destijds een 
bestemmingsreserve gecreëerd.  

 
6.1.2 Kengetallen 
 

 
 
6.1.2.1 Solvabiliteit 
Solvabiliteit is de mate waarin een organisatie kan voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. 
De commissie Don hanteert als ondergrens 20. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. 
 
6.1.2.2 Weerstandsvermogen 
Het totale eigen vermogen bedraagt ultimo 2018 € 19,6 miljoen tegen € 19,8 miljoen in 2017. 
Hiervan is € 6,5 miljoen belegd in materiële vaste activa. De omvang van het weerstandsvermogen 
(vrij besteedbaar deel van de algemene reserve) is hiermee € 13,2 miljoen. Het weerstandsvermogen 
bedraagt 51,7% van de baten.  
 
6.1.2.3 Liquiditeit 
Liquiditeit is de mate waarin een organisatie kan voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. 
De commissie Don hanteert een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5. Het Esdal College zit 
boven de ondergrens en de liquiditeit is daarmee in orde. De daling van de current ratio met 1,0 
wordt veroorzaakt door het herbeleggen van vrijgevallen obligatieleningen uit de laatste jaren. 

2018 2017 2016 2015 2014 ondergrens bovengrens

Solvabiliteit

Eigen vermogen + Voorzieningen / Totale 

Vermogen 88,0% 87,8% 88,1% 87,6% 87,0%

Eigen vermogen / Totale Vermogen 73,7% 73,4% 73,8% 73,1% 74,7% 20 geen

Weerstandsvermogen 51,7% 52,5% 52,5% 48,8% 48,1% 10,0% 40,0%

Huisvestingsratio 6,9% 6,2% 6,7% 7,4% 7,7% 6,3%

Liquiditeit

Current ratio (< 1 jaar) 2,8 3,8 3,4 2,8 2,6 0,5 1,5

Werkkapitaal 5619 9274 7667 6161 5936

Rentabiliteit -0,9% -0,9% -1,2% -1,2% -0,3% 0,0% 5,0%

let wel: de kengetallen van 2014 t/m 2018  zijn gecorrigeerd voor de voorschotten nieuwbouw Klazienaveen van de gemeente Emmen

om de kengetallen beter vergelijkbaar te maken.
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6.1.2.4 Rentabiliteit  
De rentabiliteit van het totaal vermogen is een kengetal dat de winstgevendheid aangeeft van het 
gemiddeld totaal vermogen. De rentabiliteit is gelijk gebleven ten opzichte van 2017. 
 
 

6.2 Treasury 
 
Door een wijziging in de wetgeving is er in 2016 een nieuw treasurystatuut vastgesteld. 
Dit statuut voldoet aan de door de minister van OCW gepubliceerde voorschriften.  
 
Het Esdal College heeft voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te voldoen. 
Daarnaast heeft het Esdal College geen langlopend vreemd vermogen. De treasuryfunctie bleef 
beperkt tot het uitlenen van tijdelijke overschotten. Hierin voldoet het Esdal College aan de Regeling 
beleggen en belenen.  
 
 

6.3 Voorzieningen 
 
Het Esdal College heeft de volgende voorzieningen getroffen: 

 
 
De voorziening spaarverlof is een voorziening om de opname van in het verleden gespaarde 
spaarverlof te financieren.  
 
De voorziening jubileaverplichtingen is bedoeld om de toekomstige jubileumuitkeringen financieel 
op te vangen. De omvang wordt bepaald door de toekomstige jubilea van het huidige personeel af te 
zetten tegen de “blijfkans”. Er is in 2018 een andere systematiek toegepast om de omvang van deze 
voorziening te bepalen. De tot dan toe toegepaste systematiek leidde tot een hoge voorziening. Met 
de wijziging wordt de omvang van de voorziening meer in balans gebracht met de te verwachten 
kosten. De gekozen berekeningswijze wordt op veel scholen toegepast. Als gevolg van deze wijziging 
valt er in 2018 eenmalig € 302.400 vrij. 
 
De voorziening personele frictie betreft de voorziening voor de verplichtingen aan ex-medewerkers 
die een wachtgelduitkering ontvangen. 25% van deze wachtgeldkosten wordt namelijk in rekening 
gebracht bij de voormalig werkgever. Daarnaast is de voorziening voor verplichtingen aan 
medewerkers in het kader van maatwerkafspraken.  
 
De voorziening persoonlijk budget is gevormd met de invoering van de regeling persoonlijk budget in 
de cao-vo. Deze regeling maakt het mogelijk om persoonlijk budget te sparen. De voorziening betreft 
de nog niet ingezette/opgenomen uren. Deze voorziening is toegenomen, omdat veel werknemers 
ervoor kiezen om het persoonlijk budget niet voor verlof in te zetten, maar te sparen. Daarnaast is in 
2018 niet veel van het in voorgaande jaren gespaarde persoonlijk budget opgenomen. 

 

(bedragen in € 1) 31-12-2018 31-12-2017

Spaarverlofverplichtingen 32.300                39.400                

Jubileaverplichtingen 351.557              697.000              

Personele frictie 125.500              160.400              

Persoonlijk budget 870.600              629.400              

Groot onderhoud gebouwen 2.444.900          2.379.100          
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De voorziening voor groot onderhoud is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen van de 
verschillende locaties en het strategisch huisvestingsplan. De meerjarenonderhoudsplannen worden 
jaarlijks geactualiseerd. De extra dotatie aan de voorziening is het gevolg van het actualiseren van de 
meerjarenonderhoudsplannen eind 2018. 
 
 

6.4 Analyse van het exploitatiesaldo 
 
Het exploitatietekort bedraagt € 226.700. Dit is echter voor de vrijval van bestemmingsreserves. Na 
de vrijval van de bestemmingsreserves bedraagt het exploitatietekort € 176.900. Het begrote 
exploitatieoverschot voor 2018 was € 40.300. De belangrijkste oorzaak voor de afwijking is de 
stijging van de personeelslasten. Daar staat een stijging van de personele baten tegenover. Verder 
zijn de stijgingen van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening en de leermiddelen daar ook debet 
aan. Zie voor een uitgebreide toelichting de volgende paragrafen. 
 
 
6.4.1 Rijksbijdragen OCW 
 

 
 
Per saldo is de rijksbijdrage Esdal College (inclusief OPDC en VAVO) € 493.000 (2,3%) hoger dan 
begroot. Dit komt met name door de stijging van de personele bekostiging met 2,63%. Daarentegen 
waren er minder aanmeldingen van het aantal leerlingen dan waarvan uit was gegaan (-0,44%).  
Daarnaast is de materiële bekostiging verhoogd met 1,47%. 
 
Het verschil in de overige subsidies OCW ten opzichte van de begroting 2018 komt met name door 
de extra gelden die ontvangen zijn voor Sterk Techniek. 
 
Bij de inkomensoverdrachten is er sprake van meer afdracht aan de tussenvoorziening voor 
leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de rebound. Daarnaast is bijdrage van het 
Samenwerkingsverband aan de Symbiose-klas niet verantwoord onder de inkomsensoverdrachten 
maar verantwoord onder de overige opbrengsten. 
 
6.4.2 Overige overheidsbijdragen 
 

 
 
De overige overheidsbijdragen bestaan uit de bijdrage van het COA aan schoolkosten voor de 
nieuwkomers en een vrijval subsidie van de provincie Drenthe voor het project Kids Bizz 
Klazienaveen. 
 

  

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

(Normatieve) rijksbijdrage OCW 22.285                21.792                493                   

Overige subsidies OCW 2.342                  2.221                  121                   

Inkomensoverdrachten 554-                      452-                      102-                   

Rijksbijdragen OCW 24.073                23.561                512                   

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

overige overheidsbijdragen 25                        20                        5                       

overige overheidsbijdragen 25                        20                        5                       
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6.4.3 Overige baten 
 

 
 
De hogere opbrengsten verhuur, ten opzichte van de begroting, worden veroorzaakt door de 
verhuur van onderwijsruimten aan RENN4 (de Atlas) en de uitbreiding van de verhuur in de 
avonduren aan een dansschool en diverse sportverenigingen. 
 
De lagere opbrengsten detachering worden veroorzaakt doordat voorheen gedetacheerde 
medewerkers uit dienst zijn getreden. 
 
De hogere opbrengsten deelnemersbijdragen worden veroorzaakt door uitbreiding van het aantal en 
de wijziging van een aantal excursies. (Zie ook de hogere excursiekosten bij 6.4.1.4)  
 
De reden van de lagere opbrengsten VO/VSO/reg/rebound hebben te maken met een daling van de 
bijdrage van het Samenwerkingsverband. Deze bijdrage bleek lager dan verwacht mocht worden.  
 
6.4.4 Personele lasten 
 

 
 
De stijging van de lonen en salarissen ten opzichte van de begroting heeft een aantal redenen: 

- Lager aantal leerlingen dan verwacht (0,4%); 
- Facilitering van docenten voor de ontwikkeling van lesmateriaal (0,3%); 
- Cao-verhoging van de lonen (1,37%)  
- Eenmalige uitkering (1,0%) 
- Stijging van de sociale- en pensioenpremies (1,1%). 

 
In 2018 is veel meer gedoteerd aan de personele voorzieningen, met name doordat medewerkers 
geen gebruik gemaakt hebben van het inzetten van hun persoonlijk budget (zie paragraaf 6.3). 
 
De daling van kosten voor personeel niet in loondienst heeft te maken met het minder inzetten van 
uitzendbureaus. Dit heeft niet geleid tot een daling van de flexibele schil, omdat er meer gebruik 
gemaakt wordt van de andere mogelijkheden zoals de cao-vo die biedt en die van detachering.  
 

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

Verhuur 151                      106                      45                     

Detachering personeel 85                        100                      15-                     

Deelnemersbijdragen 568                      433                      135                   

VO/VSO/reg/rebound 510                      655                      145-                   

Overige 72                        79                        7-                       

Overige baten 1.386                  1.373                  13                     

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

Lonen en salarissen 19.125                18.587                538                   

Dotaties personele voorzieningen 283                      224                      59                     

Personeel niet in loondienst 1.207                  1.264                  57-                     

Overige personele lasten 311                      507                      196-                   

Overige personele lasten 1.801                  1.995                  194-                   

Uitkeringen 108-                      140-                      32                     

Personele lasten 20.818                20.442                376                   
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De lagere overige personele lasten ten opzichte van begroot, wordt met name veroorzaakt door een 
eenmalige vrijval van de voorziening jubilea als gevolg van een andere berekeningswijze (€ 302.400). 
Daarentegen zijn door het inzetten van extra professionalisering (ontwikkeling en scholing) de 
kosten voor scholing (€ 120.700) gestegen. 
 
6.4.5 Afschrijvingslasten 

 
 
De hogere afschrijvingskosten inventaris en apparatuur hebben te maken met investeringen die later 
zijn uitgevoerd dan gepland, waardoor de last in 2018 terecht is gekomen. 
 
6.4.6 Huisvestingslasten 
 

 
 
De huurkosten zijn hoger dan begroot omdat de keuze is gemaakt om in verband met de toekomst 
van de locatie Borger de noodlokalen nog en jaar te laten staan.  
 
De kosten klein onderhoud vallen hoger uit door toename van de hoeveelheid en de prijs van 
installatiewerkzaamheden. Belangrijke reden voor de toename zijn de kosten die gemaakt zijn in 
verband met de noodgedwongen verplaatsing van een technieklokaal van de Angelsloërdijk 13b naar 
Angelsloërdijk 13.  
 
De dotatie voor de onderhoudsvoorziening is hoger dan begroot. Dit komt met name omdat eind 
2018 de meerjarenonderhoudsplannen zijn geactualiseerd. 
 
6.4.7 Overige instellingslasten 
 

 
 

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

Gebouwen 196                      190                      6                       

Inventaris en apparatuur 724                      717                      7                       

Leermiddelen 267                      276                      9-                       

Afschrijvingen 1.187                  1.183                  4                       

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

Huur 52                        25                        27                     

Klein onderhoud en exploitatie 64                        37                        27                     

Energie en water 399                      388                      11                     

Schoonmaakkosten 593                      600                      7-                       

Dotatie onderhoudsvoorziening 372                      308                      64                     

Overige 109                      133                      24-                     

Huisvestingslasten 1.589                  1.491                  98                     

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting verschil t.o.v.

2018 2018 begroting 2018

Administratie- en beheerslasten 309                      315                      6-                       

Accountantskosten 14                        15                        1-                       

PR/representatiekosten 104                      132                      28-                     

Automatisering 230                      229                      1                       

Administratie en beheer locaties 601                      557                      44                     

Schoolboeken 751                      697                      54                     

Inventaris en apparatuur 104                      79                        25                     

Overige 315                      293                      22                     

Overige instellingslasten 2.428                  2.317                  111                   
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De daling van de pr-/representatiekosten wordt met name veroorzaakt doordat de informatiemarkt 
voor het PO onder de naam Skoolchoizz in 2018 niet meer is georganiseerd. In de begroting werd 
hier nog wel van uit gegaan. 
 
De hogere kosten administratie en beheer locaties heeft de volgende oorzaken: 

1. De kopieerkosten zijn meer dan begroot (€13.600). Er was vanuit gegaan dat door de 

digitalisering de kosten sneller zouden dalen dan in werkelijkheid. 

2. De kosten contributies zijn hoger dan begroot €10.700 door een aantal nieuwe contributies, 

maar ook door stijging contributies. 

3. De kosten LOB zijn lager (€8.000) door het o.a. stoppen met Dedecaannet. 

4. De materiële lasten voor zorgleerlingen zijn lager dan begroot (€14.000) 

5. Tenslotte zijn de excursiekosten gestegen (€63.800) omdat er excursies zijn bijgekomen. 

De hogere kosten voor schoolboeken worden veroorzaakt door het toegenomen gebruik van digitale 
licenties en methodelicenties. 
 
De hogere kosten van Inventaris en apparatuur komt door de kosten van het verlengen van de 
garantie voor de HP-Chromebooks. 
 
De hogere overige kosten worden veroorzaakt door hogere kosten van leermiddelen. 
  
In 2010 en 2015 is de inkoop van schoolboeken Europees aanbesteed. Er is sprake van een 
zogenaamd gefaciliteerd boekenfonds. Dit houdt in dat de boeken eigendom van het Esdal College 
zijn. Tot en met het schooljaar 2009-2010 was het boekenfonds uitbesteed. De afschrijving van de 
schoolboeken, die meerdere jaren gebruikt worden, staat bij de post afschrijvingslasten onder 
‘overige materiële vaste activa’. Het bedrag van de afschrijving Chromebooks staat bij de post 
afschrijvingslasten ‘inventaris en apparatuur’. Het bedrag aan kosten dat overblijft en staat bij de 
post ‘overige instellingslasten’, betreft de werkboeken (die slechts 1 jaar gebruikt worden) en de 
licenties voor digitale leermiddelen. 
 
Hieronder wordt het resultaat schoolboeken weergegeven: 
 

 
 
Het blijkt dat, met name door de toename van het gebruik van digitale licenties, de bekostiging niet 
toereikend is om een van deel van de inzet van de Chromebooks te dekken.  
In 2016 is een nieuw leermiddelenbeleid geformuleerd dat gericht is op het meer in balans brengen 
van de kosten en de opbrengsten van de leermiddelen. Dit gebeurt onder meer door het zelf 
ontwikkelen en arrangeren van lesmateriaal.  
 

  

(bedragen in € 1.000) realisatie begroting

2018 2018

Bekostiging leermiddelen OCW 955                      927                      

Af:

Afschrijving leermiddelen 265-                      273-                      

Afschrijving chromebooks 214-                      214-                      

Inkoop schoolboeken 752-                      697-                      

Resultaat schoolboeken 276-                      257-                      
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6.5 Continuïteitsparagraaf 
 
Het doel van deze paragraaf is het afleggen van externe verantwoording over het gevoerde 
financiële beleid, de verwachte exploitatieresultaten voor de komende jaren en de ontwikkeling van 
de vermogenspositie.  
 
6.5.1 Meerjarenbegroting 
In het kader van de continuïteit wordt jaarlijks een meerjarenbegroting opgesteld. Onderstaand de 
meerjarenbegroting 2019-2023, inclusief de realisatie 2018. De omvang van het 
weerstandsvermogen is de reden om extra te investeren, zoals eerder beschreven. De komende 
termijn blijven we extra impulsen geven aan de vernieuwing van het onderwijs. Als het 
weerstandsvermogen meer in evenwicht is, zullen de inkomsten en de uitgaven weer in balans 
moeten worden gebracht.  
 

 
 
Onderstaand een toelichting op de meerjarenbegroting 
 
6.5.1.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen  
Het Planning Verband Groningen heeft de opdracht om jaarlijks een meerjarenprognose van de 
leerlingenaantallen op te stellen, op basis van de demografische ontwikkeling en het marktaandeel 
van de verschillende locaties van het Esdal College. Het leerlingenaantal zal op lange termijn verder 
dalen en vanaf 2017 zal de krimp het effect versterken. De verwachting is dan ook dat het 
leerlingenaantal de komende jaren blijvend zal dalen. Dit is gebaseerd op een hogere uitstroom in de 
komende jaren, in combinatie met een daling van het aantal aanmeldingen. In de 
meerjarenbegroting wordt uitgegaan van deze daling van het marktaandeel en de krimp die daarop 
volgt. In de onderstaande tabel de prognose van het aantal leerlingen in de regio. Het aantal daalt 
naar 8.210 leerlingen in 2031, een daling 27% ten opzichte 2013. 
 
 

Meerjarenbegroting 2019-2023

bedragen x €1.000 Jaar

2018 2019 2020 2021 2022 2023

real begr begr begr begr begr

Baten

Rijksbijdragen OCW 24.073         24.153         24.131         24.067         23.996         23.955       

Overige overheidsbijdragen en - 

subsidies 25                 -               -               -               -               -              

Overige baten 1.386            1.029           1.023           1.018           1.017           1.009          

Totaal Baten 25.484         25.182         25.154         25.085         25.013         24.964       

Lasten

Personeelslasten 20.818         21.026         21.112         21.027         21.002         20.829       

Afschrijvingen 1.188            1.154           985              1.037           1.080           1.109          

Huisvestingslasten 1.589            1.372           1.304           1.213           1.213           1.213          

Overige lasten 2.428            2.447           2.437           2.423           2.420           2.403          

Totaal lasten 26.023         25.999         25.838         25.700         25.715         25.554       

Saldo baten en lasten 539-               817-              684-              615-              702-              590-             

Financiële baten en lasten 312               335              327              273              228              231             

Nettoresultaat 227-               482-              357-              342-              474-              359-             

Mutatie bestemmingsreserves 50                 20                 7                   6                   23                 5                  

Nettoresultaat 177-               462-              350-              336-              451-              354-             
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In onderstaande grafiek is de meerjarenleerlingenprognose van het Esdal College weergegeven. 
 

:  
 
De rode lijn is de prognose waar de meerjarenbegroting op gebaseerd is. De gele lijn is de prognose 
zoals die in 2017 door het Planning Verband Groningen is vastgesteld en die de basis vormde voor de 
vorige meerjarenbegroting. Het aantal leerlingen dat uitbesteed wordt aan de VAVO en aan het 
OPDC daalt op dezelfde wijze mee met de daling van de totale leerlingenaantallen.  
 
6.5.1.2 Ontwikkeling van de lasten 
Personele lasten 
Voor de personele lasten, in de komende jaren, is uitgegaan van een voortzetting van het huidige 
beleid met betrekking tot de inzet van formatie. Met andere woorden: de uitgangspunten in het 
formatieplan 2018-2019 worden ook voor de komende jaren gehandhaafd. Als gevolg van de daling 
van de leerlingenaantallen zullen de komende jaren tot en met 2023 de personeelskosten licht dalen 
met 0,1%. 
Daarnaast is de inzet van de formatie gekoppeld aan het aantal leerlingen in het betreffende jaar. De 
gemiddelde loonsom voor OP, OOP en directie voor 2018 is het uitgangspunt voor de personele 
lasten in de meerjarenbegroting. 
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In bovenstaande tabel is de ontwikkeling in de personele bezetting te zien, uitgesplitst naar de drie 
categorieën; OP, OOP en directie.  
 
Materiële lasten 
Wat betreft de prijsstijgingen, wordt uitgegaan van de onderstaande inflatie per jaar.  
 

 
 
Vanaf 2021 stijgen de afschrijvingslasten als gevolg van de uitvoering van het huisvestingsplan, zie 
volgende paragraaf. De huisvestingslasten verminderen in 2020 ook als gevolg hiervan. De overige 
lasten dalen de komende jaren, omdat deze veelal leerling afhankelijk zijn. 
 
Baten 
In de jaren 2019 tot en met 2023 daalt de personele bekostiging met 1,6%. Hiervan is 0,5% toe te 
rekenen aan de leerlingendaling. De materiële bekostiging zal stabiel blijven. De additionele 
bekostiging OCW daalt de komende jaren mee met de leerlingendaling.  
 
Resultaten 
Uit de nieuwe prognose van 2018 van het Planning Verband Groningen blijkt dat de leerlingendaling 
minder hoog zal zijn dan uit de cijfers van 2017 bleek. De daling van de leerlingenaantallen is de 
voornaamste oorzaak van de daling van de resultaten. 
 
6.5.1.3 Ontwikkelingen huisvesting 
In het huisvestingsplan 2016-2025 staat het intensiveren van de campus en het in stand houden van 
de regiovestigingen centraal. De ruimte op de campus wordt zo goed als mogelijk benut, waarbij de 
locaties Oosterstraat en Boermarkeweg de sleutelrol voor de huisvesting vervullen. Met het oog op 
de leerlingendaling en de staat van het gebouw, wordt de locatie Angelsloërdijk in 2024 afgestoten. 
De centrale administratie wordt, indien nodig, tijdelijk verhuisd en daarna, in 2020, naar de 
nieuwbouw van het Esdal Vakcollege verhuisd. Door realisatie van de verdeling van het 
opleidingsaanbod vmbo bb/kb in Emmen, moet de locatie Weerdingerstraat worden afgestoten. Het 
aanbod dat door het Esdal College zal worden verzorgd, wordt gehuisvest in nieuwbouw op de 
campus. De locatie Boermarkeweg blijft behouden. Voor de locatie Klazienaveen loopt een 
onderzoek naar de mogelijkheden om (deel van het) primair onderwijs in het gebouw te huisvesten 
om zo een doorgaande leerlijn te creëren. Voor Oosterhesselen geldt dat een deel van het gebouw 
gesloopt kan worden vanwege de toenemende leegstand. Als alternatief zou de inhuizing van de 
plaatselijke bibliotheek een mogelijkheid zijn. De locatie Borger komt, voor wat betreft de 
oppervlakte, sterk overeen met de ruimtebehoefte. Echter, het gebouw is onvoldoende functioneel 
voor onderwijs conform de normen van het Esdal College. Tevens vergt de technische staat grote 
aandacht. Inmiddels is een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek voor mogelijke 
nieuwbouw. Wanneer er niet voor duurzaam(langdurig) behoud van de locatie Borger wordt 
gekozen, is het in stand houden van deze vestiging onzeker. 
 

Personele bezetting

(aantallen in fte ultimo boekjaar) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Directie 6,90          6,63             6,13            5,63          5,63          5,63          

OOP 49,68       48,53          47,96          47,20       46,91       46,25       

OP 207,99     203,14        200,79       197,59     196,38     193,60     

Totaal 264,57     258,30        254,89       250,42     248,92     245,48     

2019 2020 2021 2022 2023

inflatie 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

bron: cpb 27-10-2018
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Het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak is na de uitvoering van de plannen gedaald met 
circa 13.000, waardoor in een periode van 7 jaar de materiële baten (inkomsten) meer in evenwicht 
zijn gebracht met de materiële lasten (huisvesting). De investeringen, zoals ze staan vermeld in de 
tabel, betreffen ramingen. Om de exacte investeringsbedragen te benoemen, is nadere uitwerking 
noodzakelijk. De ramingen zijn dan ook gebruikt als richtbedragen in het kader van een begroting. 
Als aanname voor de investeringen zijn de bedragen op de volgende pagina als uitgangspunt 
genomen:  
 
 

 
 
Als gevolg van het bovenstaande stijgen de afschrijvingslasten in 2018 door de investeringen in 
verbouwingen (verbouwing Angelsloërdijk door de verhuizing van de centrale administratie). In 2019 
stijgen de afschrijvingslasten door het afstoten van de locatie Weerdingerstraat en nieuwbouw van 
het Esdal Vakcollege. In 2024 stijgen de afschrijvingslasten als gevolg van het afstoten van de 
Angelsloërdijk en de verhuizing naar de Oosterstraat van de bovenbouw havo/vwo. De 
huisvestingslasten verminderen in 2020 wegens het afstoten van de locatie Weerdingerstraat en 
nieuwbouw Vakcollege. De overige lasten zullen, ondanks de leerlingendaling, de komende jaren 
slechts met de helft dalen tot en met 2022. Dit komt omdat niet alle kosten afhankelijk zijn van het 
aantal leerlingen. In 2019 zal het huisvestingplan tussentijds worden geëvalueerd en dat zal leiden 
tot een update. De financiële effecten van de update zullen vertaald worden in de begroting 2020 en 
de meerjarenbegroting 2020-2025. 
 
 

  

Werkzaamheden € p/m2 BVO*

Renovatie- vervanging MOP 350                  

Onderwijskundig opwaarderen 375                  

Inpassen 200                  

Sloop 50                    

Afstoten -                   

Inpassen Vakcollege 500                  

Uitbreiding Campus 1.250              

Operationele kosten (verhuizen) PM

* inschatting kosten exclusief BTW en 

bijkomende kosten directievoering, toezicht en 

onvoorzien
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6.5.2 Ontwikkeling balans 

 
In het kader van de continuïteit is er voor de komende jaren en verkorte prognosebalans opgesteld. 
  
 

  

Verkorte Balans

(bedragen in € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 2.217            1.856           2.150           6.157           6.066           5.727          

Inventaris en apparatuur 3.821            3.877           3.781           3.847           3.716           3.657          

Overige materiële vaste activa 431               468              471              546              615              673             

6.469            6.201           6.402           10.550         10.397         10.057       

Financiële vaste activa 11.386         11.511         11.511         11.511         11.511         11.511       

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 305               130              130              130              130              130             

OCW -                -               -               -               -               -              

Overige overheden -                -               -               -               -               -              

Overige vorderingen 36                 142              142              142              142              142             

Overlopende activa 200               559              581              603              625              647             

541               831              853              875              897              919             

Effecten 1.500            1.000           1.000           1.000           1.000           1.000          

Liquide middelen 6.959            7.170           6.181           1.166           1.149           1.520          

Totaal 26.855         26.713         25.947         25.102         24.954         25.007       

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve 19.203         18.396         18.047         17.712         17.260         16.906       

Bestemmingsreserves: 446               426              419              413              390              385             

19.649         18.822         18.466         18.125         17.650         17.291       

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 1.380            1.873           2.137           2.409           2.685           2.962          

Overige voorzieningen: 2.445            2.537           1.863           1.087           1.138           1.273          

3.825            4.410           4.000           3.496           3.823           4.235          

Langlopende schulden -               -               -               -               -              

Kortlopende schulden

Crediteuren 498               423              423              423              423              423             

Belastingen en premies Soc.verz./netto salarissen818               810              810              810              810              810             

Schulden terzake van pensioenen 248               241              241              241              241              241             

Overige kortlopende schulden 72                 67                 67                 67                 67                 67               

Overlopende passiva 1.745            1.940           1.940           1.940           1.940           1.940          

3.381            3.481           3.481           3.481           3.481           3.481          

Totaal 26.855         26.713         25.947         25.102         24.954         25.007       
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6.5.2.1 Toelichting op de balans 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa stijgen de komende jaren met € 3.588.000. Dit is vooral het gevolg van de 
realisatie van het huisvestingsplan. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa, beleggingen in obligaties, blijven stabiel. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen dalen de komende jaren als gevolg van een negatieve kasstroom. Dit is het 
gevolg van negatieve resultaten door de leerlingendaling. De investeringen in de huisvesting dragen 
ook bij aan een daling van de omvang van de liquide middelen. 
 
Eigen vermogen 
De daling van de algemene reserve is geheel toe te schrijven aan de negatieve exploitatieresultaten 
in de komende jaren. De afname van de bestemmingsreserves worden met name veroorzaakt door 
het langzaam geheel vrijvallen van de gespaarde BAPO.  
 
Voorzieningen 
De fluctuaties in de overige voorzieningen hebben met name betrekking op de 
onderhoudsvoorziening. 
 
6.5.3 Ontwikkeling van de kengetallen 
De solvabiliteit blijft redelijk stabiel de komende jaren en is ruim boven de norm van 50%. 
Het weerstandsvermogen blijft voldoende, maar daalt als gevolg van de negatieve resultaten in de 
komende jaren en de investeringen in nieuwbouw in 2020. 
 

 
 
Het rendement eigen vermogen (REV) en rendement totaal vermogen (RTV) blijven negatief de 
komende jaren. Dit komt door de daling van het eigen vermogen met € 2.358.000 in de komende vijf 
jaar (12,0%). De bufferfunctie van het eigen vermogen maakt het mogelijk om de leerlingendaling 
financieel goed op te vangen, zonder dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. 
 

Kengetallen

(bedragen in € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

solvabiliteit

88,0% 87,0% 86,6% 86,1% 86,1% 86,1%

Eigen Vermogen / Totale Vermogen 73,7% 70,5% 69,3% 72,2% 70,7% 69,1%

weerstandsvermogen 51,7% 50,1% 48,0% 30,2% 29,0% 29,0%

huisvestingsratio 6,9% 6,0% 5,8% 5,9% 6,0% 6,1%

rendement

Rendement Totaal Vermogen -0,7% -1,7% -1,3% -1,3% -1,8% -1,4%

Rendement Eigen Vermogen -0,9% -2,5% -1,9% -1,9% -2,6% -2,0%

Mutatie Eigen Vermogen -1,1% -4,2% -1,9% -1,8% -2,6% -2,0%

liquiditeit

Current ratio 2,80 2,59 2,31 0,87 0,88 0,99

Vlottende activa / Kort Vreemd Vermogenmoet > 1 zijn

Werkkapitaal 5.619            5.520           4.553           440-              435-              42-               

let wel: de kengetallen van 2014 t/m 2018 zijn gecorrigeerd voor de voorschotten nieuwbouw Klazienaveen van de

gemeente Emmen om de kengetallen beter vergelijkbaar te maken.

Eigen Vermogen + Voorzieningen / Totale 

Vermogen
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De mate waaraan het Esdal College aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen is de komende 
jaren goed. De current ratio is vanaf 2021 onder de 1. Dit wordt veroorzaakt door de afgenomen 
liquiditeiten als gevolg van de negatieve exploitatieresultaten en de investeringen als gevolg van het 
huisvestingsplan (de jaren 2014 t/m 2018 zijn gecorrigeerd voor de nieuwbouw Klazienaveen). 
 
AO/IC 
De administratieve organisatie is van belang voor de continuïteit en het beperken van de risico’s. 
Binnen het Esdal College zijn de essentiële processen op het terrein van personeels- en 
salarisadministratie, de financiële administratie beschreven. De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn hierin zodanig vastgelegd dat er sprake is van functiescheiding. Ook op alle 
onderdelen op het gebied van leerlingadministratie zijn alle kritieke processen beschreven. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgelegd. Zodanig 
dat ook hier sprake is van functiescheiding.  
 
Belangrijkste risico’s 
Voor de continuïteit van de school is het belangrijk zicht te hebben op de belangrijkste risico’s 
waarmee het Esdal College te maken zou kunnen krijgen. Daarom is er in 2016 een uitgebreide 
risicoanalyse uitgevoerd.  
Risicomanagement is een systeem dat een organisatie in staat stelt om op gestructureerde en 
expliciete wijze risico’s in kaart te brengen, die het behalen van de doelstellingen bedreigen en de 
gevolgen daarvan zoveel als mogelijk te verminderen dan wel af te dekken. Om tot een norm voor 
het weerstandsvermogen te komen is het noodzakelijk om de strategische risico’s van het Esdal 
College in beeld te hebben en te wegen. De uitkomsten van die weging zijn vertaald in een 
vermogensnorm voor het Esdal College.  
 
De risico-score wordt bepaald door de inschatting van de kans dat het betreffende risico zich 
voordoet, vermenigvuldigd met de financiële impact van het betreffende risico als het risico zich 
daadwerkelijk manifesteert.  
 
De geïdentificeerde strategische risico's zijn gerubriceerd in een viertal categorieën:  

- 1e Risico's samenhangend met onderwijs; 

- 2e Risico's samenhangend met personeel; 

- 3e Risico's samenhangend met financiën & huisvesting; 

- 4e Overige risico's. 
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In onderstaande overzicht het resultaat van de analyse. 
 

 
 

Voordat de resultaten van bovenvermelde uitkomsten geduid kunnen worden, de volgende 
kanttekeningen: 

- Het betreft een bruto score van strategische risico's. Met andere woorden: er is geen 
rekening gehouden met de beheersmaatregelen die het Esdal College al heeft getroffen om 
het optreden van het betreffende risico of de gevolgen bij eventueel optreden te 
verminderen. 

- De gedefinieerde risico's kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar kennen een zekere 
samenhang. Daarbij zijn "oorzaak en gevolg" niet eenvoudig uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld: 
een leerling hackt de systemen van de school, waardoor mogelijk imagoschade optreedt, 
waardoor mogelijk marktverlies optreedt. Met andere woorden: de opgenomen risico-score 
kunnen niet eenvoudig bij elkaar opgeteld worden. 

- Het gaat alleen om de strategische risico's, er zijn ook risico's op tactisch en operationeel 
niveau. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

- Het kwantificeren van zowel de kans als de financiële impact, is per definitie indicatief en 
voor discussie vatbaar. 

Uitkomsten risico-inschatting Kans Impact Risico-score

in € in €

A Onderwijs

1 Krimp in de regio verloopt sneller dan gepland 0,7 2.000.000   1.400.000   

2 Verlies marktaandeel 0,5 350.000       175.000       

3 Samenwerking met andere VO-scholen mislukt 0,5 750.000       375.000       

4 Onvoldoende innovatiekracht bij docenten 0,5 350.000       175.000       

5

Behoud basisarrangement mislukt bijv. doordat innovaties leiden tot discussie met 

inspectie over onderwijskwaliteit 0,3 25.000         7.500           

6 Ouders gaan op stoel docenten zitten 0,5 25.000         12.500         

7 Ouders zijn niet betrokken bij de school 0,5 25.000         12.500         

8 Gebruik digitale middelen sluit niet aan bij capaciteiten docenten/onderwijskundige visie 0,3 750.000       225.000       

9 Bureaucratie passend onderwijs leidt tot leerlinguitval 0,3 125.000       37.500         

10 Ontevredenheid ouders leidt tot daling marktaandeel 0,5 500.000       250.000       

11 Docenten sluiten niet aan bij belevingswereld leerlingen 0,5 25.000         12.500         

B Personeel

1 Onvoldoende veranderkracht bij management 0,7 750.000       525.000       

2 Interne visitatie leidt tot onvoldoende scherpe uitkomsten 0,4 25.000         10.000         

3 Scholingsbudget wordt niet uitgegeven 0,7 125.000       87.500         

4 Gesprekkencyclus wordt niet uitgevoerd 0,5 125.000       62.500         

5 Onvoldoende docenten in bepaalde vakken beschikbaar 0,7 750.000       525.000       

6 Verhouding man-vrouw in docentenkorps is scheef 0,7 125.000       87.500         

7

Ontevredenheid medewerkers leidt tot uitval (ziekte, vertrek) en verminderde 

betrokkenheid 0,7 750.000       525.000       

8 Hoog ziekteverzuim leidt tot lesuitval en kwaliteitsverlies 0,6 500.000       300.000       

9 Onvoldoende medewerkers inzetbaar op elke locatie 0,6 200.000       120.000       

10 Overcapaciteit door een te lage flexibele personeelsschil 0,7 750.000       525.000       

C Financiën & Huisvesting

1 Formatie kan niet tijdig kwalitatief en kwantitatief worden aangepast aan leerlingaantal 0,9 2.000.000   1.800.000   

2 Nieuwe bekostigingsystematiek leidt tot versnelde sluiting locaties 0,3 350.000       105.000       

3 Slechte databeveiliging leidt tot incidenten 0,1 350.000       35.000         

4 Ondersteunende diensten innoveren niet samen met OP 0,7 125.000       87.500         

5 Overcapaciteit door een te lage flexibele personeelsschil 0,7 750.000       525.000       

6 Kengetallen solvabiliteit en liquiditeit voldoen niet aan de gestelde eisen 0,2 125.000       25.000         

7 Onvoldoende inkoop van goederen en diensten in de regio en niet duurzaam 0,1 25.000         2.500           

8 Huisvesting en inrichting is kwalitatief onvoldoende om goed onderwijs te kunnen geven 0,5 350.000       175.000       

D Welke strategische risico's mist u nog?

1 Interne concurrentie 0,7 125.000       87.500         

2 Aanbieden vmbo bb/kb leidt tot onevenwichtige verdeling middelen 0,6 350.000       210.000       

3 Imagoschade 0,5 2.000.000   1.000.000   

4 Treasury risico's 0,1 2.000.000   200.000       

Totaal 9.702.500   
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Op grond van deze risicoanalyse kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen van het Esdal 
College, voor de strategische (bruto)risico's, tussen de bandbreedte van € 7,2 mln. en € 9,8 mln. ligt. 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de getroffen beheersmaatregelen om de kans, en/of de 
impact, van een strategisch risico te verminderen. 
Indien deze beheersmaatregelen wel meegewogen zouden worden, betekent dit een vermindering 
van het benodigde weerstandsvermogen. Daarentegen is geen rekening gehouden met de tactische 
en operationele risico’s die zich voor zouden kunnen doen. 
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Grondslagen voor de jaarrekening        
          
          
Algemeen          
De jaarrekening is in opdracht van het bestuur gecontroleerd door de Hofsteenge Zeeman Groep. 
Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in hele euro's.      
 
          
Grondslagen voor de jaarrekening        
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de OC&W-richtlijnen financieel jaarverslag toegepast. 
 
          
Waardering van de activa en passiva         
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.   
 
          
Materiële vaste activa          
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. 
De geactiveerde bedragen worden in het boekjaar volgend op de aanschaf lineair afgeschreven in de 
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Artikelen 
met een waarde vanaf € 500 worden geactiveerd.      
De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor:     
         

 
 
 
Financiële vaste activa          
De effecten zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.   
         
         
Vorderingen          
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk, onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
             
 
 

categorie %

Gebouwen

Nieuwbouw 3,33

Verbouwing 10,00

Noodgebouwen 33,33

Inventaris

Machines en installaties 6,67

Computers/software 25,00

Schoolmeubilair 6,67

Geluidsapparatuur/video's 10,00

Overig

Schoolboeken 25,00

Voertuigen 10,00
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Liquide middelen          
Het saldo 'Banken' betreft de saldi op de bankrekeningen en de girorekeningen. De 'kasmiddelen' 
hebben betrekking op de gelden die op een aantal locaties in kas worden aangehouden.  
 
 
Algemene reserve          
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt 
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegekende baten en de werkelijk gemaakte lasten. (In geval van een tekort wordt dit resultaat ten 
laste van de algemene reserve gebracht). 
 
 
Voorzieningen          
De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. De dotatie aan 
de voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. De werkelijk bestede bedragen 
worden in mindering gebracht op de voorziening.  
 
 
Bepaling van het exploitatiesaldo 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht 
genomen als zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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A Balans na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 0 0

1.2 Materiële vaste activa  
1.2.1 Gebouwen en terreinen 2.216.783 1.969.705
1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.821.573 3.792.093
1.2.3 Overige materiële vaste activa 431.083 571.110

6.469.439 6.332.908
1.3 Financiële vaste activa
1.3.6 Effecten 11.386.389 8.172.949

11.386.389 8.172.949
Totaal vaste activa 17.855.828 14.505.857

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 304.821 209.290
1.5.2 OCW 0 0
1.5.6 Overige overheden 0 0
1.5.7 Overige vorderingen 36.067 141.769
1.5.8 Overlopende activa 199.080 316.245

539.968 667.304

1.6 Effecten  1.500.000 1.500.000

1.7 Liquide middelen 6.958.945 10.589.197

Totaal vlottende activa 8.998.913 12.756.501

 

Totaal activa 26.854.741 27.262.358

31 december 201731 december 2018
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.1.2 Algemene reserve 19.202.526 19.379.475
2.1.3 Bestemmingsreserves 445.976 495.759

Totaal vermogen 19.648.502 19.875.234

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 1.379.934 1.526.229
2.2.3 Overige voorzieningen 2.444.893 2.379.104

3.824.827 3.905.333

2.4 Kortlopende schulden
2.4.1 Kredietinstellingen 0 0

2.4.2 Vooruitgefactureerde en - ontvangen termijnen OHW 

(onderhanden werk) 0 0
2.4.3 Crediteuren 498.089 422.856
2.4.4 OCW 0 0
2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0
2.4.6 Schulden aan andere deelnemingen
2.4.7 Belastingen en premie sociale verzekeringen / netto-salarissen 818.345 810.375
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 247.809 241.307
2.4.9 Overige kortlopende schulden 71.580 67.360
2.4.10 Overlopende passiva 1.745.589 1.939.894

3.381.412 3.481.792

Totaal passiva 26.854.741 27.262.358

31 december 201731 december 2018
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B Staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 24.073.118 23.561.400 24.162.799

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 24.846 20.000 29.492

3.5 Overige baten 1.385.880 1.372.500 1.582.618

Totaal baten 25.483.844 24.953.900 25.774.909

4 Lasten  

4.1 Personele lasten 20.817.588 20.442.300 21.520.098

4.2 Afschrijvingen 1.187.771 1.183.200 1.182.448

4.3 Huisvestingslasten 1.588.735 1.490.500 1.468.419

4.4 Overige lasten 2.428.206 2.317.100 2.225.257

Totaal lasten 26.022.300 25.433.100 26.396.222

Saldo baten en lasten  (3-4) -538.456 -479.200 -621.313

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 311.831 382.500 394.058

5.5 Rentelasten 107 0 0

Saldo financiële baten en lasten (5) 311.724 382.500 394.058

6 Belastingen 0

7 Resultaat deelnemingen 0 0 0

0 0 0

8 Aandeel derden -/- 0 0 0

Nettoresultaat (3-4+5+6+7+8) -226.732 -96.700 -227.255

mutatie bestemmingsreserves 49.783 56.400 130.293

Nettoresultaat incl. mutatie bestemmingsreserves -176.949 -40.300 -96.962

Realisatie 2018 Realisatie 2017Begroting 2018
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C Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten -538.456 -621.313

Aanpassing voor:

- Afschrijvingen 1.187.771 1.182.425

- Mutaties voorzieningen -80.506 4.994

Veranderingen in vlottende middelen: 0 0

 - Voorraden (-/-) 0 0

 - Vorderingen (-/-) 127.340 -363.438

 - Effecten (-/-) 0 0

 - Kortlopende schulden -100.380 -32.358

totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 595.770 170.310

Ontvangen interest 311.831 394.058

Betaalde interest -107 0

Buitengewoon resultaat 0 0

311.724 394.058

totaal kasstroom uit operationele operaties 907.494 564.368

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa 0 0

(Des)investeringen materiële vaste activa -1.324.302 -892.352

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.324.302 -892.352

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie financiële vaste activa -3.213.440 1.539.809

Mutatie kredietinstellingen 0 0

Mutatie overige langlopende schulden 0 0

-3.213.440 1.539.809

Overige balansmutaties

Mutatie herwaarderingsreserve

Mutatie algemene reserve 49.783 130.293

Mutatie bestemmingsreserve -49.783 -130.293

Mutaties egalisatierekening 0 0

totaal kasstroom uit overige balansmutaties 0 0

Mutatie liquide middelen -3.630.248 1.211.825

Beginstand liquide middelen 10.589.197 9.377.372

Mutatie liquide middelen -3.630.248 1.211.825

Opname decentrale bankrekeningen 0 0

Eindstand liquide middelen 6.958.949 10.589.197

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan

uit de liquide middelen. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de staat van baten en 

lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten

van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

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

financieringsactiviteiten. De mutatie liquide middelen (+€3.630.183) komt overeen met de stand van de liquide middelen 

tussen 31 december 2017 en 31 december 2018.

2018 2017
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Activa

Vaste activa

Aanschafprijs

Afchrijving- 

en 

cumulatief Boekwaarde

Investeringe

n Afschijvingen

Aanschaf-

prijs

Afschijving-

en cumulatief Boekwaarde

1-1-2018 1-1-2018 1-1-2018

Aanschaf- 

prijs

Afschrijving- 

en 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 1.535.047 618.904 916.143 38.172 1.535.047 657.076 877.971

1.2.1.1 Noodgebouwen Oosterstraat 161.411 161.411 0 0 161.411 161.411 0

1.2.1.2 Terreinen 15.243 0 15.243 0 15.243 0 15.243

1.2.1.3 Verbouwingen 3.382.332 2.344.013 1.038.319 443.217 157.967 3.825.549 2.501.980 1.323.569

5.094.033 3.124.328 1.969.705 443.217 0 0 196.139 5.537.250 3.320.467 2.216.783

1.2.2 Inventaris en apparatuur 10.324.260 6.532.167 3.792.093 762.218 230.284 221.773 724.227 10.856.194 7.034.621 3.821.573

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.039.923 468.813 571.110 127.378 334.255 334.255 267.405 833.046 401.963 431.083

Totaal materiële vaste activa 16.458.216 10.125.308 6.332.908 1.332.813 564.539 556.028 1.187.771 17.226.490 10.757.051 6.469.439

Toelichting materiële vaste activa

De gebouwen waarin het Esdal College is gehuisvest, zijn in juridisch eigendom van het Esdal College. Het economisch eigendom is in handen van de lokale overheid. 

Vanaf 1 januari 2005 is het Esdal College zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schoolgebouwen. 

Ook renovaties komen voor rekening van het schoolbestuur. Alleen nieuwbouw zal nog voor rekening van de gemeente komen.

Op de balans zijn enkele verbouwingen geactiveerd. Het gaat hier om verbouwingen die uitgevoerd zijn om de onderwijsactiviteiten optimaal en duurzaam te kunnen uitoefenen.

Een aantal locaties heeft onlangs ingrijpende verbouwingen ondergaan. Deze verbouwingen zijn geactiveerd en  worden in 10 jaar afgeschreven.

Het Esdal College heeft een substantiële bijdrage geleverd in de nieuwbouw aan de Oosterstraat te Emmen. Derhalve is deze bijdrage geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven.

1.2.a WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag Peildatum

1.2.a.1 WOZ-waarde gebouwen en terreinen

Locatie Oosterstraat, Oosterstraat 78 te Emmen 10.320.000 1-1-2018

Locatie Boermarkeweg, Angelsloërdijk 13c te Emmen 4.547.000 1-1-2018

Locatie Weerdingerstraat, Weerdingerstraat 241 te Emmen 3.679.000 1-1-2018

Locatie Angelsoërdijk, Angelsloërdijk 13 te Emmen 3.575.000 1-1-2018

Locatie Klazienaveen, Van Echtenstraat 22 te Klazienaveen 11.492.000 1-1-2018

Locatie Borger, Hoofdstraat 56, Leemakkers 2, te Borger 1.060.000 1-1-2018

Locatie Oosterhesselen, Beatrixlaan 14a-b te Oosterhesselen 1.056.000 1-1-2018

35.729.000

1.2.a.2 Verzekerde waarde gebouwen

Locatie Oosterstraat, Oosterstraat 78 te Emmen 21.855.900 2018

Locatie Boermarkeweg, Angelsloërdijk 13c te Emmen 7.644.300 2018

Locatie Weerdingerstraat, Weerdingerstraat 241 te Emmen 19.791.900 2018

Locatie Angelsoërdijk, Angelsloërdijk 13 te Emmen 9.027.300 2018

Locatie Klazienaveen, Van Echtenstraat 22 te Klazienaveen 13.175.400 2018

Locatie Borger, Hoofdstraat 56, Leemakkers 2, te Borger 3.900.000 2018

Locatie Oosterhesselen, Beatrixlaan 14a-b te Oosterhesselen 2.600.300 2018

77.995.100

1.3 Financiële vaste activa

Boek-

waarde

Investering-

en en 

verstrekte 

leningen

Desinveste-

ringen en 

afgeloste 

leningen

Overige 

mutaties

Boek- 

waarde

1-1-2018 31-12-2018

1.3.6 Effecten 0 0 0 0 0

1.3.6.2 Obligaties 8.172.949 4.778.818 0 -1.565.378 11.386.389

Totaal effecten 8.172.949 4.778.818 0 -1.565.378 11.386.389

Totaal financiële vaste activa 8.172.949 4.778.818 0 -1.565.378 11.386.389

* de marktwaarde op 31 december bedraagt: 11.891.924€    

Voor een verdere specificatie zie bijlage obligaties.

Desinvesteringen
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Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 304.821 209.290

304.821 209.290

1.5.2 OCW 0 0 0

0 0

1.5.6 Overige overheden 0 0

Gemeente Emmen 0 0

1.5.7 Overige vorderingen

1.5.7.1 Personeel

1.5.7.2 Overige

Diverse vorderingen 36.067 141.769

Totaal overige vorderingen 36.067 141.769

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde bedragen 196.100 313.780

1.5.8.3 Belastingen en  premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.980 2.465

Totaal overlopende activa 199.080 316.245

Totaal vorderingen 539.968 667.304

In het saldo Debiteuren zit een bedrag aan dubieuze debiteuren €3.254 (2017: € 3.827) waarvoor een voorziening is getroffen. Dit betreffen vorderingen schoolkosten op ouders van leerlingen.

1.6 Effecten

Boek-

waarde

Investering-

en

Des-

investering-

en

Overige 

mutaties Boek-waarde

1-1-2018 31-12-2018

1.6.2 Obligaties * 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Totaal effecten 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000

* de marktwaarde op 31 december bedraagt: € 1.543.339

1.7 Liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017

1.7.1 Banken 6.950.482 10.578.309

1.7.2 Kasmiddelen 8.463 10.888

Totaal liquide middelen 6.958.945 10.589.197

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2018 31-12-2018

2.1.1 Algemene reserve 19.379.475 -176.949 19.202.526

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve uitgestelde BAPO 155.305 -49.783 105.522

Bestemmingsreserve doorontwikkeling vmbo 33.210 0 33.210

Bestemmingsreserve kwaliteit 307.244 0 307.244

Totaal eigen vermogen 19.875.234 -226.732 19.648.502

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties

Onttrek-

kingen Vrijval

Rente 

mutatie-

constant Stand per Kortlopend Langlopend

1-1-2018 31-12-2018 deel <1 jaar deel >1 jaar

2.2.1
Personeels- voorzieningen

Voorziening spaarverlof 39.430 7.163 32.267 28.212 4.055

Voorziening jubilea 696.981 42.997 302.427 351.557 36.694 314.863

Voorziening personele frictie 160.408 34.867 125.541 69.622 55.919

Voorziening persoonlijk budget 629.410 283.365 42.206 870.569 130.427 740.142

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud 2.379.104 372.000 306.211 2.444.893 714.022 1.730.871

Totaal voorzieningen 3.905.333 655.365 398.577 337.294 3.824.827 978.977 2.845.850

31-12-2018 31-12-2017
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In 2018 is, als gevolg van een andere berekeningswijze, een eenmalig bedrag van €302.427 van de voorziening jubilea vrijgevallen.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 498.089 422.856

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing 818.345 810.375

2.4.7.2 Omzetbelasting

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen 818.345 810.375

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 247.809 241.307

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.9.2 Overige 15.485 18.903

Personeelsvereniging 8.402 9.127

Ouderraad 1.500 1.500

Leerlingenraad 1.099 1.099

Personeel 4.116 3.597

Stage-bureau 40.978 33.134

Totaal overige kortlopende schulden 71.580 67.360

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden

Ouderbijdragen / doelheffingen 139.157 91.339

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen

Vakantiegeld, -dagen en bindingstoelage 1.019.528 1.012.974

2.4.10.8 Overige overlopende passiva

Te besteden schoolmiddelen 95.804 121.480

Overige posten 433.437 655.664

Overige subsidies OCW/geoormerkt 23.492 22.381

Overige subsidies OCW/niet-geoormerkt 34.171 36.056

Totaal overlopende passiva 1.745.589 1.939.894

Totaal kortlopende schulden 3.381.412 3.481.792

In de overige posten van 2.4.10.8 Overige overlopende passiva zit voor een bedrag van €184.023 (2017: €187.290) aan vooruitontvangen voorschotten van de Gemeente Emmen inzake de

nieuwbouw van de locatie Klazienaveen. De inmiddels betaalde termijnen van de bouw zijn hierop in mindering gebracht. In 2014 is voor een bedrag van €11.450.000 aan voorschotten

ontvangen van de Gemeente Emmen.

31-12-2018 31-12-2017
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 OCW 22.285.343 21.791.900 22.299.077
3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.2.2 OCW niet-geoormerkte subsidies 2.342.013 2.221.400 2.601.191
3.1.3 Inkomensoverdrachten -554.238 -451.900 -737.469

Totaal Rijksbijdragen OCW 24.073.118 23.561.400 24.162.799

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 24.846 20.000 29.492

Totaal overige overheidsbijdragen 24.846 20.000 29.492

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1.2 Ov. gemeentelijke bijdragen en subs.
Totaal gemeentelijke bijdragen 0 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 24.846            20.000€       29.492€       
Totaal overige overheidsbijdragen 24.846 20.000 29.492

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 150.425 106.000 180.812
3.5.2 Detachering personeel 85.284 99.500 127.226
3.5.5 Ouderbijdragen

Deelnemersbijdragen 465.383 318.600 327.091
Ouderbijdragen 102.559 114.400 97.883

567.942 433.000 424.974
3.5.6 Overige Overige baten

Personeel:
VO/SVO/rebound 447.120 650.000 652.411
Samenwerking PO lessen 20.000 13.953
Symbiose-klas 25.000 10.417
VSV-gelden -1.890
PLG Wiskunde 1.000
Carrousel 2.400
PO-VO 13.825 2.587
overig 3.951 1.800

509.896 655.200 677.478
 Materieel:

Kantine/automaten 37.448 48.800 44.216
Overig 34.885 30.000 127.912

72.333 78.800 172.128
Totaal overige baten 1.385.880 1.372.500 1.582.618

2018 Begroting 2018

2018 Begroting 2018

2018 Begroting 2018

2017

2017

2017
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 14.946.016 18.587.200 15.396.046
4.1.1.2 Sociale lasten 1.954.057 1.909.929
4.1.1.3 Pensioenpremies 2.224.625 2.237.163

19.124.698 18.587.200 19.543.138
4.1.2 Overige personele lasten

4.1.3.1 Dotaties personele voorzieningen
Dotatie voorziening spaarverlof
Dotatie voorziening jubilea 33.748
Dotatie voorziening persoonlijk 

budget 283.365 224.300 185.573
Dotatie voorziening personele 

frictie
4.1.3.2 Personeel niet in loondienst

flexkrachten 794.683 845.400 726.034
Ingehuurd personeel, declaranten, 

etc. 411.972 419.400 571.175

4.1.3.3 Overige Overige personele lasten
Nascholing 329.241 208.500 268.707
Vrijval voorziening spaarverlof -7.163 -8.800 -25.662
Vrijval voorziening jubilea -345.424 -27.200 -38.540

Vrijval voorziening personele frictie -34.867 -101.400 -28.970
Vrijval voorziening persoonlijk 

budget -42.206 -73.946
Pab, Schoolmaatschappelijk werk 60.803 94.700 66.027
Overig 350.687 340.200 370.521

1.801.091 1.995.100 2.054.667
4.1.3 Uitkeringen -108.201 -140.000 -77.707

Totaal personele lasten 20.817.588 20.442.300 21.520.098

Het Esdal College heeft haar pensioenen ondergebracht bij het Bedrijfstakpensioenfonds ABP. De regeling is een toegezegde pensioen-
regeling. De rechtspersoon heeft ingeval van tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen andere verplichting dan toekomstig hogere
premies.
Het gemiddeld aantal fte bedroeg in 2018 273,0 en in 2017 283,4.

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa
Gebouwen 196.140 189.900 177.386
Inventaris en apparatuur 724.226 717.200 717.624
Andere vaste bedrijfsmiddelen 267.405 276.100 287.438

1.187.771 1.183.200 1.182.448
Totaal afschrijvingen 1.187.771 1.183.200 1.182.448

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 52.247 25.300 41.716
4.3.3 Onderhoud 64.434 37.000 47.325
4.3.4 Energie en water 398.635 388.000 426.987
4.3.5 Schoonmaakkosten 592.879 600.000 606.526
4.3.6 Heffingen 75.153 80.600 87.097
4.3.8 Dotatie ov. onderhoudsvoorzieningen 372.000 308.200 210.000
4.3.7 Overige huisvestingslasten

Onderhoud tuin 17.916 27.400 32.201
Overige Overige huisvestingslasten 15.471 24.000 16.567

33.387 51.400 48.768
Totaal huisvestingslasten 1.588.735 1.490.500 1.468.419

2018 Begroting 2018

2018 Begroting 2018

2018 Begroting 2018

2017

2017

2017
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4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie en beheer 308.963 314.500 288.957
Accountantskosten

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 14.036 14.900 13.613
4.4.1.2 Andere controleopdrachten
4.4.1.3 Fiscale adviezen
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten

Automatisering 201.307 194.000 174.533
Specifieke uitgaven 0 0 0
ICT uitgaven 29.267 34.500 34.187
Taalklas 13.668 18.200 18.555
Mediatheek/bibliotheek 5.580 4.600 4.412
PR/representatiekosten 104.482 131.500 90.404
Kantine / automaten 54.613 48.800 52.104
Administratie en beheer locaties 601.071 557.300 514.463

1.332.987 1.318.300 1.191.228
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Inventaris en apparatuur 103.578 78.500 89.027
Schoolboeken 751.527 697.400 697.589
Leermiddelen 240.114 222.900 247.413

1.095.219 998.800 1.034.029
Totaal overige instellingslasten 2.428.206 2.317.100 2.225.257

Sinds het schooljaar 2010/11, na Europese aanbesteding,  is er sprake van een nieuw soort contract  betreffende de schoolboeken
Er is sprake van een ‘gefaciliteerd boekenfonds’ hetgeen betekent dat de schoolboeken nu eigendom zijn van het Esdal College
en de dienstverlening (distributie en logistiek) bij de boekenleverancier plaatsvindt. 
In de oude situatie was er sprake van een ‘uitbesteed boekenfonds’ waarbij de schoolboeken eigendom waren van de boeken-
leverancier. Een deel van de boeken, die langer dan 1 jaar mee gaan, zijn nu als materiële vaste activa, onder 'Andere vaste bedrijfs-
middelen’ op de balans te vinden en de kosten hiervan zijn terug te vinden bij de afschrijvingen onder ‘Andere vaste bedrijfsmiddelen’.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Bestuursverslag, 2.4 Analyse van het exploitatiesaldo, Overige 
instellingslasten.

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 311.831 382.500 394.058
5.5 Rentelasten 107 0

Saldo financiële baten en lasten 311.724 382.500 394.058

2018 Begroting 2018

2018 Begroting 2018

2017

2017
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D Toelichting op het eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo 
1-1-2018 exploitatie- mutaties 31-12-2018

saldo 2018
2018

Algemene reserve 19.379.475           176.949-          -                         19.202.526           
Bestemmingsreserve uitgestelde BAPO 155.305                49.783-            -                         105.522                
Bestemmingsreserve doorontwikkeling vmbo 33.210                  -                       -                         33.210                  
Bestemmingsreserve kwaliteit 307.244                -                       -                         307.244                
Bestemmingsreserve lumpsum personeel -                             -                       -                         -                             
Totaal eigen vermogen 19.875.234          226.732-          -                         19.648.502           

Het voorstel is om het resultaat over het boekjaar 2018 als volgt te bestemmen:
1. Het laten vrijvallen van € 49.783 van de bestemmingsreserve uitgestelde BAPO als gevolg van de afgenomen verplichtingen
inzake de gespaarde BAPO.
2. Het restant € 176.949 in mindering op de algemene reserve te brengen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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E Overzicht verbonden partijen

Meerderheidsdeelneming
Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Omzet jaar Consolidatie Deelname
vorm zetel activiteiten vermogen 2018 2018 percentage

€ € € %
XXX XXX XXX XXX ja/nee XXX
XXX XXX XXX XXX ja/nee XXX
Totaal 31-12-2018 0 0 0

Beslissende zeggenschap
Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Omzet Consolidatie

vorm zetel activiteiten vermogen 2018 2018
€ € €

XXX XXX XXX XXX ja/nee
XXX XXX XXX XXX ja/nee
Totaal 31-12-2018 0 0 0

Overige verbonden partijen
Naam Juridische Statutaire

vorm zetel
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX

Code activiteiten

1 = contractonderwijs
2 = contractonderzoek
3 = onroerende zaken
4 = overig
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WNT Topfunctionarissen

Aanhef, voorletters, 

tussenvoegsel, achternaam 

en functie

Ingangs-

datum 

dienst-

verband

Taak-

omvang

Fictief: (J), 

(N<6 = 1 of 

meerderde 

contracten 

korter dan 6 

uit 18 

maanden), 

N>6 = 1 of 

meedere 

contracten 

langer dan 6 

uit 18 

maanden) Beloning

Belastbare onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT-

maximum

Moti-

vering 

over-

schrijding 

be-

zoldigings-

norm

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

v/h 

dienstverband

Herrekend 

WNT-

maximum 

ontslag-

vergoeding
Vanaf Tot Fte J, N<6 of N>6 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Bestuurders
Uitsplitsing
Dhr. L.M.M. Kooistra 1-1-2018 31-12-2018 1-9-2010 1,0 J 126.474€        -€                             18.439€      144.913€     146.000€    n.v.t -€                  
Totaal 126.474€        -€                             18.439€      144.913€     -€                  
Toezichthouders
Uitsplitsing
Dhr. G. Schenk 31-5-2018 31-5-2018 31-5-2018 J 3.125€             -€                             -€             3.125€          9.125€        n.v.t -€                  
Dhr. G. Hidding 1-1-2018 31-12-2018 1-1-2018 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.600€      n.v.t -€                  
Mevr. E.M. Klop 1-1-2018 31-12-2018 1-1-2018 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.600€      n.v.t -€                  
Mevr. K.F.J. Jager 1-1-2018 31-12-2018 1-1-2016 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.600€      n.v.t -€                  
Dhr. A. Farokhi 1-1-2018 31-12-2018 1-1-2016 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.600€      n.v.t -€                  
Totaal 23.125€           -€                             -€             23.125€       -€                  

Vanaf Tot Fte J, N<6 of N>6 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Bestuurders
Uitsplitsing
Dhr. L.M.M. Kooistra 1-1-2017 31-12-2017 1-9-2010 1,0 J 123.735€        -€                             17.264€      140.999€     141.000€    n.v.t -€                  
Totaal 123.735€        -€                             17.264€      140.999€     -€                  
Toezichthouders
Uitsplitsing
Dhr. J. L. Schaafsma 1-1-2017 31-12-2017 1-1-2010 J 7.500€             -€                             -€             7.500€          21.150€      n.v.t -€                  
Dhr. R.J. Laarhoven 1-1-2017 31-12-2017 1-1-2010 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.100€      n.v.t -€                  
Dhr. M.G. Poorthuis 1-1-2017 31-12-2017 1-7-2010 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.100€      n.v.t -€                  
Mevr. K.F.J. Jager 1-1-2017 31-12-2017 1-1-2016 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.100€      n.v.t -€                  
Dhr. A. Farokhi 1-1-2017 31-12-2017 1-1-2016 J 5.000€             -€                             -€             5.000€          14.100€      n.v.t -€                  
Totaal 27.500€           -€                             -€             27.500€       -€                  

WNT Niet-topfunctionarissen

N.v.t.

WNT Algemeen

Complexiteitspunten 2018
gemiddelde totale baten 6
gemiddelde aantal leerlingen 3
gewogen aantal onderwijssoorten 3

Totaal aantal complexiteitspunten 12
Bezoldigingsklasse D
Bezoldigingsmaximum 146.000€                     
afwijkende bezoldigingsklasse n.v.t.
Afwijkend bezoldigingsmaximum n.v.t.
Toelichting op de WNT

Duur 

arbeidsovereenkomst / 

werkzaamheden
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Ondertekening van de jaarrekening

2018

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurder of 

toezichthouder

Soort 

bestuurder of 

toezichthouder

Locatie van de 

ondertekening

Datum van de 

ondertekening Ondertekening

Onder- 

tekend 

ja/nee

Reden waarom de bestuurder of 

toezichthouder niet heeft 

ondertekend

Mevr. drs. K.F.J. Jager Toezichthouder Emmen 26-6-2019

Dhr. ing. A Farokhi Toezichthouder Emmen 26-6-2019

Mevr. dr. mr. E.M. Klop Toezichthouder Emmen 26-6-2019

Dhr. drs. G. Hidding Toezichthouder Emmen 26-6-2019

Dhr. mr. drs. A. Regtop Toezichthouder Emmen 26-6-2019
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G Opgave doelsubsidies

1

bedrag van ontvangen
Omschrijving de toewijzing t/m 2018

Kenmerk datum € €

Lente- en zomerschool LENZO18216 18-5-2018 13.500               13.500          
Totaal 13.500               13.500          

2

2.A

bedrag van ontvangen totale kosten te verrekenen overschot
Omschrijving de toewijzing t/m 2018 ultimo 2018

Kenmerk datum € € € €
Lerarenbeurs 2018 929944-1 21-09-2018 61.047               61.047          61.047                   -                                                    
Totaal 61.047               61.047          61.047                   -                                                    

2.B

bedrag van saldo ontvangen in lasten in totale kosten saldo nog te besteden
Omschrijving de toewijzing 1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 ultimo 2018

Kenmerk datum € € € € € €
Prestatiesubsidie VSV 2017 860758-1 22-11-2017 22.381               22.381          22.381                                         22.381                   -                                              
Prestatiesubsidie VSV 2018 934612-1 21-11-2018 22.370               22.370                   22.370                                   
Curriculumontwikkeling leraren schooleiderCURPOVO170488 23-3-2018 13.448               13.448                   12.327                                         12.327                   1.121                                     
Totaal 58.199               22.381          35.818                   34.708                                         34.708                   23.491                                   

Aflopend per ultimo verslagjaar

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing

Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsmodule

Verantwoording van subsidies met verrekeningsmodule

Toewijzing
de prestatie is ultimo 2018 conform de subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten

Uit hoofde van de aanpassing van de bekostigingssystematiek in 2006 ontstond een vordering op OC&W ter grootte van € 1,5 
miljoen.
De vordering op OCW is afgeboekt, omdat deze slechts wordt geëffectueerd bij opheffing van de school. Aangezien er geen 
voornemen is de school op te heffen, is de waarde feitelijk nihil.

Met Van Dijk Educatie is een overeenkomst afgesloten inzake de levering van leermiddelen. Deze overeenkomst liep af in 
2017 maar is met 2 keer een jaar verlengd. 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Geen
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Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling: Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor
Openbaar Voortgezet Onderwijs in Emmen en Omstreken

Adres: Angelsloërdijk 13b
Postadres: Postbus 2041
Postcode/Plaats: 7801 CA Emmen

Telefoon: 088-0009600
Fax: 088-0009601
E-mail: info@esdalcollege.nl
Internet-site: www.esdalcollege.nl

Bestuursnummer: 41889

Contactpersoon: Esdal College
t.a.v. de heer L.M.M. Kooistra
Postbus 2041
7800 CA  Emmen

Telefoon: 088-0009600
Fax: 088-0009601
E-mail: m.kooistra@esdalcollege.nl

Brinnummers: 20 LA

Naam Brinnummer Sector
1 Esdal College 20 LA VO
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Specificatie obligaties

Nominaal Verkrijgingsprijs Marktwaarde per Balanswaardering
31-12-2018 31-12-2018

4 nederland 19 * 1.000.000 1.012.000 1.025.201 1.000.000
3 7/8% bng 09/19 * 500.000 516.800 518.138 500.000
4 1/8% rabobank nederland 10/20 500.000 500.850 522.161 500.085
3 3/4% bng 10/20 500.000 506.000 521.725 500.600
2 5/8% bng 10/20 500.000 451.800 525.250 494.644
3 3/8% kfw 11/21 500.000 487.100 539.175 497.420
3 1/2% nwb 11/21 500.000 484.450 539.313 496.890
4 1/8% rabobank nederland 11/21 500.000 527.750 541.362 506.167
4% rabobank international 12/22 1.000.000 1.020.000 1.114.375 1.006.000
3,25% nordea bank 12/22 1.500.000 1.678.650 1.650.328 1.574.006
4,125% cades 11/23 500.000 594.000 589.645 541.778
2,375% rabobank 13/23 500.000 535.300 542.247 515.689
0,375% achmea 17/24 400.000 397.360 398.636 397.800
1,375% agence francaise 14/24 400.000 421.320 423.404 417.767
2,375% bnp paribas 14/24 400.000 441.600 434.295 434.667
2,375% credit agricole 14/24 400.000 439.680 431.602 433.067
1% abn amro 15/25 440.000 446.776 445.572 445.808
1,25% bfcm 15/25 400.000 410.480 406.776 408.983
1% nwb 15/25 430.000 444.121 449.604 442.104
0,375% nrw bank 16/26 460.000 442.520 456.789 444.705
1,25% rabobank 16/26 440.000 449.680 451.798 448.470
0,75% nederland 17/27 440.000 441.188 457.472 441.056
2,25% luxemburg 13/28 390.000 444.093 450.395 438.684

12.600.000 13.093.518 13.435.262 12.886.389

Opsplitsing in looptijden:
Obligaties, looptijd < 1 jaar * 1.543.339 1.500.000
Obligaties, looptijd > 1 jaar 11.891.924 11.386.389

13.435.262 12.886.389
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