Jaarverslag 2015
Behorende bij de jaarrekening 2015

Stichting Ceder Groep
Amsterdam, 2 juni 2016

1

Inhoudsopgave

1.

Bestuursverslag ......................................................................................................................... 3
1.1

Voorwoord bestuurder ................................................................................................... 3

1.2

Onze scholen .................................................................................................................. 4

1.3

Missie/ visie ..................................................................................................................... 5

1.4

Onderwijskwaliteit.......................................................................................................... 6

1.5

Personeel ........................................................................................................................ 9

1.6

Samenwerking .............................................................................................................. 11

1.7

Bestuur en organisatie ................................................................................................. 17

1.8

Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 28

2.

Jaarverslag Raad van Toezicht ...................................................................................................

3.

Jaarrekening

2

1. Bestuursverslag
1.1
Voorwoord bestuurder
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Ceder Groep, een scholengroep van vijf scholen met
algemeen vormend onderwijs voor vmbo-t/mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in de
gemeenten Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen. In dit jaarverslag legt de Cedergroep
verantwoording af over de bereikte resultaten in 2015.
In 2015 is verder gewerkt aan de realisatie van de ambities uit het strategisch plan 2013-2017
‘Ieder Uniek en Samen Sterk’. Om eigentijds en uitdagend onderwijs te bieden aan onze leerlingen
is allereerst gewerkt aan het versterken van de basiskwaliteit op onze scholen en het inrichten van
een goede kwaliteitscyclus. De basiskwaliteit is op orde, met uitzondering van de vwo-afdeling van
het HLZ en de examenresultaten zijn verder verbeterd. Daarnaast ben ik trots op de
onderwijskundige profilering van de onze scholen, zoals beschreven op de scholenpagina’s.
Anders dan de prognosecijfers is het leerlingaantal in 2015 licht gestegen.
Onderwijskwaliteit staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers, docenten, ondersteuners
en leidinggevenden. Om hun professionaliteit te versterken is in 2015 een start gemaakt met het
verder ontwikkelen van het bovenschools personeelsbeleid, onder meer op het gebied van
scholing en opleiding. De Cederacademie, de Ceder-opleidingsschool in Amsterdam, het
leernetwerk van teamleiders zijn voorbeelden van gezamenlijk professionaliseringsbeleid, dat in
2016 verder uitgebouwd gaat worden.
De Cedergroep is een financieel gezonde organisatie. Het gerealiseerde exploitatieresultaat in 2015
stemt tot tevredenheid. De planning- en control-cyclus is steeds meer een sturingsinstrument en
de kwaliteit van de meerjarenbegroting 2016-2018 is verbeterd. In 2016 zal de kwaliteit van
investeringsbegroting opgepakt worden.
Samenwerken is een essentieel onderdeel van onze bestuurs- en onderwijsfilosofie. In 2015 is de
samenstelling van het rectorenteam ingrijpend gewijzigd. In 2015 is besloten de rectoren
medeverantwoordelijk te laten zijn voor de Cederbrede ambities. Het delen van kennis en de
onderlinge samenwerking is verstevigd. Ook de samenwerking met externe partners is
geïntensiveerd, onder meer in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Samenwerking
leidt tot mooie resultaten, die in de maandelijkse nieuwsbrieven gecommuniceerd zijn.
In 2015 zijn wij tot ons verdriet geconfronteerd met het overlijden van Arjan Kraak, conrector VLC
met een lange staat van dienst, die na een kort ziekbed op te jonge leeftijd is overleden.
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Vooruitblik 2016
In 2016 zal een volgende stap gezet worden op de verschillende beleidsterreinen. Zo zal verder
gewerkt worden om de basiskwaliteit op alle afdelingen op orde te hebben en aan uitdagende en
aantrekkelijke onderwijsprofielen. De Cedergroep wil een aantrekkelijker werkgever zijn en de
professionalisering van onze medewerkers beter gaan ondersteunen. Dit bevordert de
toekomstbestendigheid van ons onderwijs. Deze ambities vragen om een herijking van het
bestaande strategisch plan tot een koersplan voor de komende jaren met focus en scherpte in de
keuzes voor de Cedertoekomst. Dit proces zal in 2016 gerealiseerd worden met veel aandacht voor
de inbreng van medewerkers én externe belanghebbenden.
Langs deze weg wil ik alle betrokkenen bij de Cedergroep bedanken voor hun inzet en bijdrage aan
de bereikte resultaten in 2015. Met elkaar en met elan is deze klus geklaard. Ik zie uit naar de
toekomst, in het bijzonder om uitdagend en waardevol onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

Amsterdam, 7 april 2016
Mevrouw drs. J.E.A.M. Merkx
Voorzitter College van Bestuur
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1.2

Missie/visie

Missie
De missie van de Cedergroep is:
Op onze scholen begeleiden wij leerlingen bij het opgroeien tot verantwoordelijke burgers, die hun
talenten ontwikkelen én zich verantwoordelijk voelen voor anderen. Ons onderwijs bereidt leerlingen
voor op de samenleving van morgen.
Vanuit de christelijke levensbeschouwelijke identiteit willen wij een bijdrage leveren aan de
samenleving door het bieden van waardevol onderwijs. Dat wil zeggen: kwalitatief sterk onderwijs
dat enerzijds gericht is op de verwerving van de benodigde kennis en vaardigheden, en anderzijds
op een evenwichtige persoonlijke vorming en ontplooiing van leerlingen.
Onze scholen zijn waardengemeenschappen: wij delen dezelfde onderwijsvisie én geloven in de
kracht van de uniciteit. In de uniciteit van de individuele leerling, de medewerkers en de vijf
verschillende scholen. Naast de godsdienstlessen of lessen levensbeschouwing, de
bezinningsmomenten en vieringen op onze scholen wordt op verschillende manieren uiting
gegeven aan de identiteit. Zo hebben de leerlingen van het HLW na de aanslagen op de redactie
van Charlie Hebdo (Parijs, januari 2015) een indringend en waardevol gesprek gevoerd met de
Amsterdamse wethouder van onderwijs.
Visie
In het strategisch plan 2013-2017 ‘Ieder Uniek en Samen Sterk’ zijn vier ambities benoemd, die
leidend zijn voor de beleidsontwikkeling, te weten:
-

Elke leerling wordt door ons onderwijs uitgedaagd en krijgt de kans zich optimaal te
ontwikkelen en optimaal te presteren.
Wij bieden eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de samenleving van morgen.
Op onze scholen werken professionals die kwaliteitsbewust zijn en hun professionele
ruimte optimaal benutten.
Onze scholen zijn goed georganiseerd; gericht op kwaliteit en financieel gezond.
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1.3

Onze scholen

Hervormd Lyceum West
In het onderwijsconcept van het HLW staat
het verleggen van grenzen centraal. De
school biedt leerlingen de kans een zo hoog
mogelijk diploma te behalen. De school
staat bekend als een zogenaamde
‘opstroomschool’: circa de helft van de
leerlingen verlaat de school met een
diploma op een hoger niveau dan het
oorspronkelijke advies van de basisschool.
Daarnaast stimuleert de school ‘het stapelen’: na het behalen van hun diploma, kunnen leerlingen
hun schoolcarrière op het HLW voortzetten om uiteindelijk de school te verlaten met een zo hoog
mogelijk einddiploma. Met het bijbrengen van discipline en het aanleren van een juiste
werkhouding halen wij het maximale uit onze leerlingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een
duidelijke structuur, goede lessen en intensieve leerlingenbegeleiding. Op het HLW heerst een
veilige en plezierige sfeer. De leerlingen worden aangezet tot verdraagzaamheid, wederzijds
respect en goede omgangsvormen, zodat ze ondanks onderlinge verschillen in harmonie samen
leren en samen werken.
In 2015-2016 heeft de school onder de noemer ‘Hallo Wereld’ een start gemaakt met een nieuw
curriculum. Leerlingen ontdekken de wereld door naast het basisprogramma te werken aan
persoonlijke- en algemene ontwikkeling. Zo is drama een vast onderdeel van het lesprogramma en
zijn kooklessen, tuinieren, culturele- en sportactiviteiten keuzevakken. De aandacht voor rekenen
en taal is versterkt. Ook zet ‘Hallo Wereld’ in op een betere overgang van het primair- naar het
voortgezet onderwijs. De school versterkt de band met de ouders door hen uitdrukkelijk bij de
school te betrekken. De buurt is een belangrijk onderdeel van het HLW door het binnenhalen van
buurtactiviteiten in de school en door leerlingen maatschappelijke stages in de buurt te laten
volgen. ‘Hallo Wereld’ speelt zo een belangrijke rol in de leefbaarheid van de buurt en de
ontwikkeling van onze leerlingen. Het HLW zet vanaf de bovenbouw carrièrecoaches in om
leerlingen te begeleiden bij het maken van keuzes voor werk of opleiding na het behalen van hun
eindexamen. De school biedt aan 906 leerlingen onderwijs op vwo (gymnasium en atheneum),
havo en mavo niveau. De heer Polter heeft het eerste deel van het jaar als interim-rector het HLW
geleid. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de heer van Dokkum rector van het HLW.
Slagingspercentages 2015
VMBO-T 84% (-10%)1

HAVO 94% (+4%)

Basisarrangement Onderwijsinspectie
VMBO-T 
HAVO 

1

VWO 85% (-7%)
VWO 

Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil aan met het landelijk gemiddelde.
6

Hervormd Lyceum Zuid
Het Hervormd Lyceum Zuid
(HLZ) is een vriendelijke,
traditionele school in een mooi
klassiek gebouw in Amsterdam
Zuid. Het is van oudsher een
hervormde school waar
samenhang en structuur de
basis vormen voor het
onderwijs.
De groei, ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen staan voorop. Tijdens de degelijke en
persoonlijke lessen staat de interactie tussen docent en leerling centraal.
Onderwijs is altijd vatbaar voor verbeteringen. Het HLZ speelt voortdurend in op veranderingen
die het onderwijs en de leerlingen ten goede komen. Een mooi voorbeeld hiervan is Universalis dat
in het schooljaar 2015-2016 van start is gegaan. Universalis is een nieuwe vwo-stroom voor
kinderen die bereid zijn meer te investeren dan strikt noodzakelijk is om een vwo-diploma te
halen. De leerlingen beginnen dagelijks om 8.15 met een uur sport. Uit onderzoek blijkt dat sport
het leervermogen stimuleert. De leerlingen van Universalis maken iets langere dagen op school
dan de reguliere klassen, maar hebben daardoor nauwelijks huiswerk. Ook wordt er minder
getoetst. Het onderwijs in Universalis is grotendeels leerling gestuurd en gebundeld in
samenhangende leergebieden. De Universalis leerling werkt veel aan opdrachten, projecten en
onderzoeksvragen. Het opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden gaan zo hand in
hand.
De school biedt aan ruim 900 leerlingen onderwijs op havo- en vwo-niveau. De heer Polter is per 1
augustus rector ad-interim van het HLZ. De heer Laan, conrector, heeft de functie van rector
waargenomen tot 1 augustus.
Slagingspercentages 2015
HAVO 88 % (-2%)2

VWO 98 % (+6%)

Basisarrangement Inspectie van het Onderwijs
HAVO 
VWO 

2

Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil aan met het landelijk gemiddelde.
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Hermann Wesselink College
Het Hermann Wesselink College (HWC) staat in
Amstelveen Zuid in een groene omgeving
tussen de sportvelden. De school biedt aan
1.653 leerlingen onderwijs voor tweetalig vwo,
gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t.

Het HWC kent een teamstructuur, met zes teams van elk ongeveer 275 leerlingen en 25 docenten.
Dit maakt het onderwijs persoonlijk en overzichtelijk voor leerlingen en docenten. De teams
richten zich op vernieuwing van het onderwijs, resultaatverbetering en geven vorm en inhoud aan
leerlingbegeleiding.
Het HWC kenmerkt zich door een luisterende houding en open geest. Leerlingen en docenten gaan
respectvol met elkaar om en met verschillen tussen mensen, culturen en levensovertuigingen. Zij
realiseren zich dat identiteit leeft, groeit en zich ontwikkelt. Vanuit een christelijke traditie
besteedt de school daar voortdurend aandacht aan.
Het HWC is sinds jaar en dag opleidingsschool: in samenwerking met onder meer de Vrije
Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam worden studenten in de school tot leraar opgeleid.
Daarnaast heeft het HWC als opleidingsschool een uitgebreid programma voor startende
docenten, begeleiding en professionalisering voor zittende docenten en draagt als
opleidingsschool bij aan de koppeling van praktijkonderzoek aan onderzoeksvragen van de
school.
Het HWC heeft dit jaar een impuls gegeven aan de het gebruik van ICT in de klas. Zo is dit
schooljaar een laptopklas van start gegaan waarin brugklassers het leermateriaal digitaal krijgen
aangeboden.
De heer Liefaard, rector, is in 2015 met pensioen gegaan. Sinds 1 juli 2015 is de heer Kozijn rector
van het HWC.
Slagingspercentages 2015
VMBO-T 97% (+3%)3

HAVO 93% (+3%)

Basisarrangement Inspectie van het Onderwijs
VMBO-T 
HAVO 

3

VWO 97% (+5%)

VWO 

Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil aan met het landelijk gemiddelde.
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VeenLanden College
Het VeenLanden College (VLC) in de
gemeente De Ronde Venen, is uitgegroeid
tot een streekschool die bekend staat om
goede onderwijsresultaten, een
doordachte begeleidingsstructuur, een
brede vorming van de leerlingen en veel
extra activiteiten en begeleiding.
Het onderwijs vindt plaats op twee moderne goed geoutilleerde locaties. Op de locatie Mijdrecht
wordt onderwijs gegeven op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau. Op de locatie in Vinkeveen wordt
onderwijs gegeven aan leerlingen van de onderbouw van het havo- en de mavo-opleiding. De
school kent een teamstructuur. De slogan ‘Het VLC daagt je uit’ vormt het uitgangspunt voor onder
meer de ontwikkeling van het Anglia programma, Delf, en het Entreprenasium.
Op een Entreprenasium worden leerlingen in de onderbouw uitgedaagd om ondernemend en
actief in het leven te staan. Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemendheid en uniciteit zijn
daarbij de kernwoorden. Het Entreprenasium geeft leerlingen de ruimte om hun eigen leerroute te
beïnvloeden. Dit leidt tot een hoge mate van betrokkenheid waarbij leerlingen veel meer leren dan
alleen maar de lesstof. Door zelfbedachte, ondernemende projecten van leerlingen te verbinden
aan lesdoelen wordt de betrokkenheid en motivatie van de leerling verbeterd.
Het VLC geeft succesvol vorm aan Passend Onderwijs door Trajectum: een vorm van begeleiding
door interne en externe deskundigen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Van
hoogbegaafden tot leerlingen met achterstanden of gedragsproblemen. De ontwikkeling van dit
begeleidingsconcept gebeurt op basis van jaarlijkse evaluaties.
Het VLC biedt aan 1.783 leerlingen onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau.
De heer Van Tergouw is rector van het VLC.
Slagingspercentages 2015
VMBO-T 98% (+4%)4

HAVO 86% (-4%)

Basisarrangement Inspectie van het Onderwijs
VMBO-T 
HAVO 

4

VWO 95% (+3%)

VWO 

Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil aan met het landelijk gemiddelde.
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Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
De Christelijke Scholengemeenschap
Buitenveldert (CSB) staat voor Amsterdams,
ondernemend, prikkelend en uitdagend
onderwijs. Gelegen in een groene wijk op de
grens van Amsterdam en Amstelveen biedt de
CSB degelijk onderwijs in een goede sfeer.

Vanaf de brugklas worden kinderen uitgedaagd zich breed te ontwikkelen. Zo wordt het
curriculum aangeboden in een drietal ‘tracks’: Taal & Cultuur, Science & Sport en Business &
Bedrijf. Het helpt hen ook uiteindelijk – in samenspraak met de mentor en docenten – een richting
te kiezen die bij hen past. Leerlingen kunnen projecten en activiteiten volgen die in meerdere
tracks vallen, maar ze kunnen ook binnen één track blijven en daar meerdere activiteiten
uitkiezen. Zo werken de leerlingen aan hun eigen curriculum vitae. De school biedt de leerlingen
een scala aan activiteiten zoals een sterrenkundeclub, webdesign, lunchconcerten en een
jongerenrechtbank.
De school kenmerkt zich door een individuele aanpak waarbij de leerling zelfstandig leert te leren
en tegelijkertijd de studievoortgang nauwlettend wordt gevolgd. Mocht een leerling moeite
hebben met het leerproces, dan wordt hulp geboden. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt, blijkt
uit onze goede eindexamenresultaten: van de vwo-eindexamenkandidaten slaagde dit jaar maar
liefst 100%!
De CSB biedt aan 845 leerlingen onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau.
De heer Ligthart is rector van de CSB.
Slagingspercentages 2015
VMBO-T 96% ( +2%)5

HAVO 89% (-1%)

Basisarrangement Inspectie van het Onderwijs
VMBO-T 
HAVO 

5

VWO 100% (+8%)

VWO 

Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil aan met het landelijk gemiddelde.
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1.4

Onderwijskwaliteit

Inleiding
De scholen van de Cedergroep zijn divers, in het bijzonder wat betreft de doelgroep leerlingen en
hun ouders. De scholen streven samen naar kwalitatief goed onderwijs. Ondergrens is het voldoen
aan de wettelijke vereisten en de normen voor basiskwaliteit van de onderwijsinspectie. In dit
hoofdstuk worden de bereikte resultaten over 2015 toegelicht, naast de specifieke activiteiten om
de onderwijskwaliteit op de Cederscholen verder te versterken.
Opbrengsten 2015 en oordeel van de Inspectie
Opbrengstenoordeel Inspectie
Op basis van het opbrengstenoordeel worden alle afdelingen van de scholen van de Cedergroep
beoordeeld door de inspectie en besproken in het bestuurlijk gesprek. In onderstaand overzicht
staat het opbrengstenoordeel 2015 van de onderwijsinspectie van alle afdelingen van de
Cederscholen vermeld. Het opbrengstenoordeel is gebaseerd op vier indicatoren: rendement
onderbouw, rendement bovenbouw, gemiddeld cijfer centraal examen, verschil tussen centraal
examen en schoolexamen. De onderwijsinspectie beoordeelt de opbrengsten van een afdeling
onvoldoende, als de resultaten van 2 van de 4 indicatoren onvoldoende zijn. Alle afdelingen van de
Cederscholen hebben een voldoende opbrengstenkaart 2015, met uitzondering van de vwoafdeling van het HLZ.
Opbrengstenoordeel Inspectie van het Onderwijs 2015, gebaseerd op de resultaten
2012-2014

Hervormd Lyceum West
Hervormd Lyceum Zuid
Hermann Wesselink College
VeenLanden College
Chr Sgm Buitenveldert

vmbo-t
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende

havo
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende

vwo
voldoende
onvoldoende
voldoende
voldoende
voldoende

Kwaliteitsoordeel Inspectie
De onderwijsinspectie analyseert het opbrengstenoordeel en geeft een kwaliteitsoordeel. Bij een
onvoldoende opbrengstenoordeel doet de inspectie een kwaliteitsonderzoek. Alle afdelingen, met
uitzondering van de vwo afdeling van het HLZ hebben in 2015 een basisarrangement van de

11

inspectie, dat wil zeggen dat er geen aanwijzingen zijn voor tekortkomingen in de
onderwijskwaliteit. De havo-afdeling van het HLW heeft in 2015 een basisarrangement toegekend
gekregen.
Kwaliteitsoordeel Inspectie van het Onderwijs
vmbo-t

havo

vwo

Hervormd Lyceum West

Basistoezicht

Hervormd Lyceum Zuid
Hermann Wesselink College
Veenlanden college
Chr Sgm Buitenveldert

Basistoezicht
Basistoezicht
Basistoezicht

Basistoezicht
Basistoezicht
Basistoezicht
Basistoezicht
Basistoezicht

Basistoezicht
zwak
Basistoezicht
Basistoezicht
Basistoezicht

Ondanks de lichte verbetering van de examenresultaten van de vwo-afdeling van het HLZ in 2015
en ondanks acties om de kwaliteit van het onderwijsproces verder te verbeteren, heeft de
inspectie in maart 2015 het oordeel zwak uitgesproken. Naast de onderwijsopbrengsten waren de
kwaliteit van het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg onvoldoende. Onder leiding van de
interim-rector is het verbeterplan aangescherpt. In november 2015 is de voortgang besproken met
de onderwijsinspectie. In april 2016 zal het afsluitende kwaliteitsonderzoek plaatsvinden.
Examenresultaten 2015
In onderstaande tabel staan de examenresultaten 2015 vermeld. De slagingspercentage staan
vermeld in de paragraaf ‘Onze scholen’.
Eindexamenresultaten per
school:
Hervormd Lyceum West
Hervormd Lyceum Zuid
Hermann Wesselink College
VeenLanden College
Chr Sgm Buitenveldert
Gemiddelde Cedergroep
Landelijk gemiddelde

Eindexamenresultaten per
school
Hervormd Lyceum West
Hervormd Lyceum Zuid
Hermann Wesselink College

gemiddeld CE-cijfer 2015
VMBO-T
6,1
n.v.t.
6,5
6,7
6,5
6,5
6,5

HAVO
6,1
6,5
6,5
6,3
6,3
6,4
6,3

VWO
6,1
6,3
6,8
6,6
6,6
6,6
6,6

verschil CE-SE 2015
VMBO-T
-0,11
-0,02

HAVO
0,05
-0,21
-0,15

VWO
0,31
0,24
-0,06
12

VeenLanden College
Chr Sgm Buitenveldert
Gemiddelde Cedergroep
Landelijk gemiddelde

-0,01
-0,03
0,01
0,01

0,05
-0,08
-0,05
0,01

0,12
-0,11
0,08
0,12

Vanuit de doelstelling om minimaal op of boven het landelijk gemiddelde te scoren zijn de
belangrijkste conclusies:
- De slagingspercentages van de vwo- en vmbo-t afdelingen zijn gemiddeld op of boven het
landelijk gemiddelde. Vooral de resultaten van de vwo-afdelingen zijn gemiddeld in 2015
sterk verbeterd.
- Het gemiddelde eindexamencijfer per afdeling van de Cedergroep ligt voor iedere afdeling
(vmbo-t, havo, vwo) op of boven het landelijk gemiddelde.
- Verschil CE-SE per afdeling van de Cedergroep is voor alle afdelingen op of boven het
landelijk gemiddelde.
De examenopbrengsten 2015 stemmen gemiddeld tot tevredenheid. Voor specifieke afdelingen
zijn (indien nodig) verbeterpunten geformuleerd.
Tevredenheid van ouders en leerlingen
Het systematisch volgen van de tevredenheid van leerlingen en ouders is onderdeel van de
kwaliteitscyclus op alle scholen. Resultaten worden onder meer gepubliceerd op Vensters VO. Op
basis van de ervaringen met de enquêtes uit Vensters VO worden door een aantal scholen
aanvullende vragenlijsten gebruikt, waaronder de LAKS monitor en de vragenlijsten van
Kwaliteitsscholen. Deze enquêtes kennen een eigen benchmark. Ambitie voor de Cederscholen is
om de aandachtspunten planmatig op te pakken en minimaal op het niveau van de benchmark te
scoren. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden vermeld op de website van de
scholen en besproken in de managementgesprekken van de bestuurder en de rectoren.

Kwaliteitszorg
In 2015 zijn de achtergrond en uitgangspunten van het Cederbrede kwaliteitszorgbeleid
geformuleerd. Een werkgroep kwaliteit, bestaande uit (con-)rectoren van de Cederscholen heeft
samen met de bestuurder een plan geformuleerd om stapsgewijs om uniform en systematisch de
kwaliteitscyclus in te richten, waarbij de kwaliteitsloops op school- en bovenschools niveau
verbonden worden. De collegiale visitatie, die eens per vier jaar plaatsvindt, is onderdeel
geworden van deze kwaliteitscyclus. In 2015 is een begin gemaakt met de implementatie van de
kwaliteitscyclus. Doelstelling is om te werken aan permanente verbetering en vernieuwing van het
onderwijs op de scholen, met als ondergrens de wettelijke vereisten ten aanzien van
basiskwaliteit. De huidige cyclus van managementgesprekken met de rectoren wordt uitgebreid
met onderwijsinhoudelijke thema’s. Een bredere vertegenwoordiging van de schoolleiding zal
betrokken worden bij deze onderwijsinhoudelijke gesprekken.
Binnen de werkgroep onderwijs, bestaande uit de (con-)rectoren met de portefeuille onderwijs
worden inhoudelijke thema’s aan de orde gesteld. In 2015 is onder meer aandacht besteed aan het
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verbeteren van de resultaten van de reken- en taaltoets en het schoolondersteuningsprofiel. Ook
de zorgcoördinatoren van de Cederscholen komen in een netwerkgroep bijeen om belangrijke
aspecten van passend onderwijs, waar onder het ontwikkelingsperspectief van een leerling(OPP)
te bespreken.
Passend Onderwijs
Alle Cederscholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarmee de scholen
vastleggen welke extra ondersteuning geboden wordt aan de leerlingen. Het SOP geeft ouders
informatie over de basisondersteuning, die de school kan bieden. Het betreffende
samenwerkingsverband bepaalt de minimale vereisten voor de basisondersteuning van de scholen
in de regio. In 2015 is op alle Cederscholen, onder leiding van de zorgcoördinator verder gewerkt
aan het realiseren van deze basisondersteuning. Zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het
inrichten van de zorgroute en het vastleggen van de extra ondersteuning voor leerlingen in het
ontwikkelingsperspectief (OPP). De ondersteuning van leerlingen binnen de school is in 2015
uitgebreid door het inzetten van twee externe deskundigen, de zogenaamde begeleiders passend
onderwijs. Binnen het HWC en het VLC is voor deze leerlingen een extra voorziening gecreëerd – de
trajectvoorziening – waarbinnen extra begeleiding mogelijk is. Aandachtspunt blijft de verdere
professionalisering zodat het docententeam ‘onderwijs op maat’ biedt voor alle leerlingen,
inclusief de leerlingen met extra ondersteuningsvragen.
Sectorakkoord
In 2014 is door de VO-raad het sectorakkoord afgesloten met het ministerie OCW. Het
sectorakkoord VO 2014-2017 heeft het eerdere bestuursakkoord vervangen.
Ten behoeve van de realisatie van de ambities uit het sectorakkoord ontvangen de scholen ‘nietgeoormerkte’ middelen uit de prestatiebox in de lumpsum. Binnen de Cedergroep is besloten om
de realisatie van de ambities van het sectorakkoord te verbinden met de Cederbrede- en
schooldoelstellingen.
Voorbeelden van de realisatie van de sectorambities binnen de Cedergroep
Ambitie 1: de leerling centraal (maatwerk in het onderwijs)
Op het VLC is gestart met Trajectum, een trajectvoorziening om maatwerk te bieden aan leerlingen
met extra ondersteuning en om docenten beter toe te rusten om het onderwijs en begeleiding aan
deze leerlingen beter vorm en inhoud te geven.
Ambitie 2: eigentijds onderwijs: moderne voorzieningen
Op de CSB is in 2015 een project om een doorbraak op het gebied van ICT te realiseren en extra in
te zetten op de professionalisering van docenten tot ICT-bekwame professionals. Op het HWC is
gestart met een laptopklas in vwo-1 brugklas als een doorbraakproject ICT; het HWC is
aangesloten bij het doorbraakproject van de VO-raad.
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Ambitie 3: meer aandacht voor brede vorming
De CSB start met het vormgeven van een portfolio voor leerlingen en neemt deel aan het project
jongerenrechtbank. Het HLZ en het HWC handhaven de maatschappelijke stages in het
onderwijsprogramma. De invulling van het profiel ‘Hallo Wereld’ op het HLW laat zien hoe de brede
vorming van deze leerlingen ingevuld wordt op deze school.
Ambitie 4: verbinding met de omgeving versterken
De drie Amsterdamse Cederscholen zijn in 2015 gestart met een opleidingsschool. Het HWC en het
VLC zijn gecertificeerde opleidingsscholen, in nauwe samenwerking met HvA, UvA en VU.
Het HLZ laat bijvoorbeeld de aanpak van vwo-Universalis wetenschappelijk onderzoeken.
Vavoleerlingen
De Cedergroep heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Nova College en het ROC van
Amsterdam in het kader van de vavoleerroute. Dit is een leerroute van leerlingen van 16 jaar en
ouder, die niet over een vo-diploma beschikken en via de vavoroute alsnog een diploma willen
halen. In de schooljaren, 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 hebben respectievelijk 67, 52 en 36
leerlingen van de Cederscholen vavo-onderwijs gevolgd bij het Nova College en het ROC van
Amsterdam.
Aantal VAVO leerlingen (per 1 oktober)

2015

2014

Hervormd Lyceum West

1

Hervormd Lyceum Zuid

8

Hermann Wesselink College

2013
-

2012

2011

4

2

2

5

9

26

16

18

25

26

39

38

Veenlanden College

7

17

27

31

39

Chr. Sg. Buitenveldert

2

5

1

7

8

36

52

67

105

103

Totaal

Conclusie en voornemens 2016
Ondanks de gemiddelde verbetering van de onderwijsresultaten binnen de Cedergroep blijft het
versterken van de basiskwaliteit en de profilering een belangrijk speerpunt voor 2016. Dit geldt in
het bijzonder voor de vwo-afdeling van het HLZ.
Het werken met een gemeenschappelijke kwaliteitscyclus zal in 2016 ingevoerd worden, waardoor
het kwaliteitsbeleid op alle scholen meer gestandaardiseerd is. Ten slotte willen wij de aandacht
voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen meer zichtbaar maken.
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1.5

Personeel

Inleiding
Goed personeelsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief
hoogstaand onderwijs. Dit betekent, dat er aandacht is voor de verhoging van de kwaliteit en
professionaliteit van alle medewerkers (docenten, onderwijsondersteunende medewerkers en
schoolleiders) én de borging daarvan. Uitgangspunt daarbij is dat de medewerker vanuit een
professionele houding invulling geeft aan de uitvoering van zijn werkzaamheden, waakt over de
kwaliteit ervan en in toenemende mate zelf verantwoordelijk is en werkt aan de verdere
ontwikkeling.
Bij docenten gelden andere aandachtsgebieden dan voor de onderwijsondersteunende
medewerkers. Op basis van samenwerking en teamvorming, waarin de noodzakelijke kwaliteit
wordt geborgd, wordt professionalisering verder vormgegeven. Voor docenten vraagt dit naast
vakbekwaamheid, inzicht in (sociale) processen, betrokkenheid, motivatie en lef om het onderwijs
voor steeds zelfstandiger wordende jongeren vanuit een eigen visie positief te beïnvloeden.
In 2015 is een aantal initiatieven genomen om te komen tot verdere professionalisering van de
medewerkers en de leidinggevenden, zoals beschreven in de volgende paragrafen.
Professionalisering
Gesprekkencyclus
Voorwaarde voor de verbetering van de kwaliteit van de medewerkers is het hanteren van een
gesprekkencyclus. Leidinggevenden maken tijdens de functioneringsgesprekken afspraken met
medewerkers over scholing en ontwikkeling, waardoor professionalisering gestimuleerd en
gefaciliteerd wordt. Het afgelopen jaar is in het kader van de verdere ontwikkeling van de
gesprekkencyclus (inclusief lesbezoek en gegevens van de leerlingenquête) gewerkt aan het
systematisch voeren van functioneringsgesprekken. Op steeds meer Cederscholen worden de
functioneringsgesprekken gevoerd door de teamleiders. Nu de functioneringsgesprekken steeds
meer in het personeelsbeleid ingebed zijn, richten wij ons de komende periode, op het inrichten
van het beoordelingsaspect in de gesprekkencyclus.
Inductiefase nieuwe docenten
De begeleiding van startende leraren staat al een aantal jaren hoog op de agenda van de
Cedergroep. In dat kader zijn de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert en het
VeenLanden College in 2015 gestart met het realiseren van een meerjarig inductie-arrangement.
De belangrijkste doelen van het inductie-arrangement zijn: het voorkomen van uitval en
bevorderen van de professionele ontwikkeling van startende leraren.
Voornoemde scholen maken gebruik van het project Begeleiding Startende Leraren (BSL)
genaamd Frisse Start. Bij het opzetten van het project zijn de vier lerarenopleidingen voor
voortgezet onderwijs (VU, UvA, Inholland en HvA) betrokken.

16

Het inductieprogramma richt zich vooral op het wegnemen van de stresservaringen, een goede
introductie in de school, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket en het vergroten van de
doeltreffendheid. Startende docenten kunnen bij een vast persoon terecht voor schoolbrede en
organisatorische en vakinhoudelijke zaken.
De Cederacademie
De Cederscholen zijn ook in 2015 systematisch aan de slag geweest met het verbeteren van de
kwaliteit van de medewerkers. Scholing vindt allereerst plaats op school. Elke school heeft elk
schooljaar gezamenlijke studie- en scholingsdagen voor medewerkers. Extra financiële middelen,
zoals leraren- en scholenbeurzen worden actief ingezet om medewerkers kansen te kunnen
bieden.
De Cedergroep wil de professionaliseringsmogelijkheden verder vergroten door de krachten te
bundelen. We presenteren dit onder de noemer ‘Cederacademie’. Dit jaar zijn wij begonnen met
openstellen van het scholingsaanbod van de individuele Cederscholen voor alle medewerkers.
Ook is er een leernetwerk voor teamleiders gestart. De teamleiders stellen hun eigen leerdoelen op
en worden daarbij extern ondersteund.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is gestart met het actief aanbieden van cursussen, trainingen en
leernetwerken, bijvoorbeeld op het gebied van gepersonaliseerd leren, ICT-vaardigheden en
leiderschap. Wij doen dit stapsgewijs, met elkaar, vraaggericht en met inbreng van de
medewerkers. Op deze manier worden speerpunten benoemd en wordt een inspirerend
gemeenschappelijk dynamisch aanbod ontwikkeld.
Opleidingsscholen
Het Hermann Wesselink College en het VeenLanden College zijn al een aantal jaren geaccrediteerd
opleidingsschool en zijn hierbij partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland. ROSA is
een samenwerkingsverband van individuele scholen en diverse opleidingsinstituten.
Binnen onze opleidingsscholen worden stagiairs opgeleid. Een opleidingsschool biedt de eigen
medewerkers bovendien de gelegenheid zich te ontwikkelen als coach en werkplekbegeleider.
In 2015 zijn de contacten van de Amsterdamse Cederscholen met opleidingsinstituten
geïntensiveerd en is hun aanvraag om opleidingsschool te worden, gehonoreerd.
Via de stagiairs worden de nieuwste onderwijskundige inzichten de school ingebracht. Dit
betekent dat er binnen de Cederscholen meer stagiairs kunnen worden geplaatst, die kennis
maken met de leerlingen, de schoolcultuur en het schoolbeleid en die wellicht na het afronden van
hun studie een baan bij een van de scholen van de Cedergroep vinden.
Goed werkgeverschap
De ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw van de medewerkers op de scholen van de Cedergroep
en het krapper worden van de arbeidsmarkt, vragen van de Cedergroep na te denken over de wijze
waarop zij medewerkers kan binden en boeien en tegelijkertijd een onderscheidende werkgever te
zijn, waar toptalenten graag willen werken. In dat kader is in het najaar van 2015 gestart met het
inventariseren van de mogelijkheden om de secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld in het
kader van duurzame inzetbaarheid het aanbieden van fitnessmogelijkheden) uit te breiden. In
2016 zal dit nader uitgewerkt worden.
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Daarnaast zet de Cedergroep in op facilitering van scholing, zowel individueel als op team-/
schoolniveau (zie Cederacademie). Medewerkers van Cederscholen zijn in dienst van Stichting
Ceder Groep. Dit vergroot de mogelijkheden tot mobiliteit van medewerkers.
Levensfasebewust personeelsbeleid
In 2014 is het met het afsluiten van de nieuwe CAO VO, het levensfasebewust personeelsbeleid
ingevoerd. Dit geeft werknemers de mogelijkheid te kiezen om 50 klokuren (bij een
fulltimeaanstelling) op jaarbasis in te zetten voor keuzes, die passen binnen de levensfase en de
persoonlijke situatie. Deze keuzes zijn vastgelegd in de cao, waarvan de implementatie is
uitgewerkt in de ‘Uitvoeringsregeling levensfasebewust personeelsbeleid Cedergroep’.
Ziekteverzuimbeleid
In 2015 hebben we de verdere optimalisering van het verzuimbeleid, in het bijzonder het
aanscherpen van het beleid voor het onderwijsondersteunend personeel (schaal 1 t/m 9) en
het vroegtijdig bespreekbaar maken van werkgerelateerd verzuim, voortgezet.
Aanvullend is, door de invoering van het levensfasebewust personeelsbeleid (schooljaar 20142015), nadrukkelijker ingezet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
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Kwantitatieve Analyse Personeel, kalenderjaar 2015
Medewerkers
Op 1 oktober 2015 werkten 584 medewerkers bij de Cedergroep, die gezamenlijk 443,2
formatieplaatsen (fte) bezetten. De toename van de formatie is 4,9 fte.

Aantal medewerkers

Aantal in FTE
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Deze toename wordt verklaard door de toename van 184 leerlingen ten opzichte van 2014. De
toename vindt plaats binnen het OP*; in de categorie DIR* en OOP* neemt het aantal fte af.

Verhouding DIR-OOP-OP

Verhouding DIR-OOP-OP (in FTE)
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* FTE = fulltime equivalent (dienstbetrekking van 1,0)
* DIR = College van Bestuur, rectoren, conrectoren
* OOP = Onderwijs Ondersteunend Personeel
* OP = Onderwijzend Personeel
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Evenals in het verslagjaar 2014 is er geen grote verandering in de verhouding tussen het aantal
mannen/vrouwen werkzaam bij de Cedergroep. Over een wat langere termijn terugkijkend (2012
tot nu) is een trend zichtbaar. In lijn met de landelijke trend neemt ook bij de Cedergroep het
aantal mannen af en neemt het aantal vrouwen toe.

Aantal mannen/vrouwen (in FTE)

Aantal mannen/vrouwen
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Qua leeftijdsopbouw neemt vooral de leeftijdsgroep 35-44 jaar af, terwijl de leeftijdsgroep vanaf 55
tot en met 65+ aanzienlijk groeit. Dit maakt zichtbaar, dat medewerkers langer doorwerken, zoals
ook in 2014 vastgesteld.

Leeftijdsopbouw medewerkers
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Verdeling full time/parttime
De betrekkingsomvang voor zowel OP als OOP is vrijwel gelijk gebleven en ligt met een gemiddelde
werktijdfactor van 0,76 iets onder het landelijk gemiddelde van 0,8.

Verdeling fulltime/parttime
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De functiemix
De functiemix (onderdeel van het Actieplan Leerkracht) beoogt de positieverbetering van
docenten door een hogere inschaling en een kortere carrièrelijn, te realiseren.
De gewenste functiemix is voor de Cedergroep als geheel bereikt.
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Verzuim
Het gemiddelde verzuim bij de Cedergroep is in het verslagjaar 2015 gestegen van 3,8% naar 4,3%.
Deze stijging is ontstaan door een stijging van het aantal langdurige zieken tot de zomervakantie.
Na de zomervakantie is sprake van een daling van het aantal langdurig zieken. Het ziekteverzuim
bij de Cedergroep is onder het landelijk gemiddelde Voortgezet Onderwijs van 5% (Bron: CBS). De
Cedergroep monitort ook de meldingsfrequentie; de meldingsfrequentie is met 1,3 gelijk gebleven
ten opzicht van 2014.
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1.6

Samenwerking

De Cedergroep is verbonden met verschillende mensen en organisaties. In de eerste plaats de
medewerkers, leerlingen en ouders van de Cederscholen. Het College van Bestuur werkt met
diverse partners samen, zowel op stedelijk, regionaal als op landelijk niveau. Op lokaal niveau
onderhouden de rectoren contacten, bijvoorbeeld met collega-schoolleiders van middelbare
scholen, basisscholen en vervolgopleidingen in de regio. De scholen van de Cedergroep zijn
verbonden aan drie regio’s, te weten Amsterdam, Amstelland en Regio Utrecht West.
Aansluiting met primair onderwijs en vervolgopleidingen
Een goede aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is cruciaal om zorg te
kunnen dragen voor een doorgaande leerlijn. In dit kader onderhoudt de bestuurder in de drie
regio’s de bestuurlijke contacten tussen po en vo om afspraken te maken betreffende een goede
overstap van leerlingen. Een goede werkrelatie tussen collega-bestuurders is daarbij essentieel.
Alle rectoren onderhouden daarnaast zelf actief contacten met zowel basisscholen ten behoeve
van de goede overstap van leerlingen als vervolgonderwijs. In 2015 heeft de bestuurlijke
samenwerking geresulteerd in een project, dat gestart is met een kick-offbijeenkomst ‘Sterk in
Nieuw West’, waarin de ontmoeting van docenten en schoolleiders centraal stond.
Daarnaast zijn de scholen van de Cedergroep verbonden met vervolgopleidingen, bijvoorbeeld
door middel van de opleidingsscholen. De Amsterdamse scholen zijn in 2015 gestart met de Cederopleidingsschool in samenwerking met de HvA en de UvA. Het HWC en het VLC zijn gecertificeerde
opleidingsscholen binnen het ROSA-werkverband, in samenwerking met HvA, Inholland, UvA en
VU.
Samenwerking Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De Cederscholen zijn
onderdeel van drie samenwerkingsverbanden, te weten Regio Utrecht West (VLC), Amstelland en
de Meerlanden (HWC) en Amsterdam (HLW, HLZ en CSB). Het College van Bestuur van de
Cedergroep is bestuurlijk actief betrokken in alle drie de samenwerkingsverbanden. De bestuurder
is penningmeester van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden, vicevoorzitter
van het Samenwerkingsverband Regio Utrecht West en bestuurslid van het
Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen (portefeuille jeugdzorg).
In 2015 is in alle drie de samenwerkingsverbanden gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen
van elk samenwerkingsverband.
Op de agenda stonden onder meer:
- Het realiseren van de afspraken rond basisondersteuning op de scholen en het dekkend
netwerk van voorzieningen in de regio.
- Het verder inrichten van de organisatie van het samenwerkingsverband, inclusief
procedures rond toelaatbaarheidsverklaringen vso en kwaliteitszorg.
- De aansluiting met jeugdzorgvoorziening verbeteren.
- Het verder vormgeven van het financiële beleid en de verantwoording van de middelen.
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In alle drie samenwerkingsverbanden, waarin de bestuurder participeert, is de financiële basis,
inclusief planning- en controlcyclus op orde. Er zijn middelen om extra te investeren in de
ondersteuning van leerlingen in de regio. Inhoudelijk wordt ingezet om de mogelijkheden voor
ondersteuning van leerlingen op de reguliere scholen te versterken én tegelijkertijd blijft er
voldoende ruimte om leerlingen (indien nodig) toe te laten op de scholen voor voortgezet speciaal
onderwijs.
Aandachtspunten in alle regio’s:
- Bestuurlijk: het beter inrichten van de toezichthoudende functie.
- Inhoudelijk: het versterken en toetsen van de kwaliteit van de basisondersteuning op de
scholen.
- Professionalisering van docenten om passend onderwijs waar te kunnen maken.
Regionaal besturenoverleg
In Amsterdam wordt de relatie met andere schoolbesturen en met het gemeentebestuur
onderhouden via de OSVO (Vereniging van Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs Amsterdam). De
bestuurder is tevens bestuurder van de vereniging OSVO, met onder meer de portefeuille
samenwerking basisscholen.
Gemeente
De relatie met de gemeentebesturen is van belang in verband met de huisvesting van de scholen,
de leerplicht en het zorgaanbod in de gemeente, maar daarnaast komen op lokaal niveau ook
andere onderwerpen regelmatig aan bod. Het meest uitgebreid is de agenda met de gemeente
Amsterdam, waar de gemeente, naast de eerder genoemde terreinen, ook actief betrokken is bij de
overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (Kernprocedure), de transitie jeugdzorg en de
spreiding van scholen (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen). Het bestuurlijke contact vindt
voornamelijk plaats via de OSVO. In 2014 is besloten om het nieuwe matchingssysteem in te
voeren voor de overgang po en vo. De realisatie van dit nieuwe systeem heeft in 2015 tot veel
maatschappelijk debat geleid. Onder politieke en maatschappelijke druk heeft de OSVO besloten
om een aangepast matchingssysteem in 2016 te gaan hanteren.
In de gemeenten Amstelveen en de Ronde Venen onderhouden de rectoren van het HWC en het
VLC actief een relatie met het gemeentebestuur, in nauwe samenwerking met de bestuurder. In
2015 hebben de contacten met de wethouder en ambtenaren in Amstelveen hoge prioriteit gehad
om de ambitie ‘een nieuw gebouw voor het HWC’ te realiseren. De verwachting is, dat
besluitvorming over nieuwbouw voor het HWC in 2016 zal plaatsvinden. Daarnaast is de
bestuurder betrokken bij de uitvoering van de LEA (Lokale Educatieve Agenda) in de regio
Amstelland, inclusief De Ronde Venen.
VO-raad en Verus
Op landelijk niveau onderhoudt de Cedergroep een relatie met de VO-raad via de bestuurder. De
bestuurder is lid van de Adviescommissie Passend Onderwijs van de VO-raad. Op regionaal niveau
participeren de schoolleiders. De relatie met Verus wordt onderhouden door de bestuurder. Beide
organisaties spelen op landelijk niveau een belangrijke rol in de belangenbehartiging op
arbeidsvoorwaardelijk, onderwijskundig en bestuurlijk terrein (VO-raad) en op het terrein van de
identiteit (Verus). De VO-raad en de besturenorganisaties werken sinds november 2013 samen
binnen de Overlegraad VO.
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1.7

Bestuur en organisatie

Organisatie
De Cedergroep omvat vijf scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Amsterdam,
Amstelveen en De Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen), met in totaal 6.108 leerlingen, exclusief
vavoleerlingen. Deze scholen omvatten de afdelingen vmbo-t, havo en vwo (inclusief gymnasium)
en zijn sinds 2000 bestuurlijk gefuseerd tot de Stichting Ceder Groep.
Tot de scholengroep behoren de volgende scholen:






Hervormd Lyceum West
Hervormd Lyceum Zuid
Hermann Wesselink College
VeenLanden College
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

(HLW)
(HLZ)
(HWC)
(VLC)
(CSB)

Amsterdam
Amsterdam
Amstelveen
De Ronde Venen
Amsterdam

(vmbo-havo-vwo)
(havo-vwo)
(vmbo-havo-vwo)
(vmbo-havo-vwo)
(vmbo-havo-vwo)

Het College van Bestuur, bestaande uit één lid, de voorzitter bestuurt de stichting en geeft leiding
aan de rectoren. Het College van Bestuur legt verantwoording af over beleid en resultaten aan de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen
de stichting, de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting en op het
functioneren van het bestuur.
De rectoren van de vijf scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Dit betekent, dat
zij verantwoordelijk zijn voor het onderwijs (het primaire proces), het personeelsmanagement, het
financiële beheer, de bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg. Zij worden daarbij ondersteund door
één of meer conrectoren en/of teamleiders. Zij zijn daarnaast medeverantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van het Cederbeleid en werken daartoe samen in het College van
Rectoren (CvR). De ambities geformuleerd in het strategisch plan vormen het beleidskader voor de
scholen van de Cedergroep.
Het schoolplan is de basis voor de beleidsontwikkeling van de scholen. In het schoolplan beschrijft
elke school op welke wijze zij werkt aan de gezamenlijke en aan de schoolspecifieke ambities. Op
basis van het schoolplan stelt de rector jaarlijks een schooljaarplan op, dat gekoppeld aan de
begroting besproken wordt met de bestuurder. De realisatie van de ambities wordt gevolgd door
middel van managementrapportages. Deze rapportages worden geagendeerd op periodieke
besprekingen met de bestuurder. De agenda van de besprekingen bestuurder-rector kent vaste
(gemeenschappelijke) en schoolspecifieke bespreekpunten.
Het College van Bestuur en de scholen worden praktisch en beleidsmatig ondersteund door het
stafbureau. Het stafbureau voert taken uit op het gebied van financiële zaken, ICT-ondersteuning
en HRM. Het stafbureau heeft een compacte vaste kern en een flexibele schil ten behoeve van
incidentele activiteiten voor de scholen. De vaste kern zal per 1 januari 2016 uitgebreid zijn met
een bestuurssecretaris. De Cedergroep heeft de financiële administratie (FA) en de personeels- en
salarisadministratie (PSA) uitbesteed aan Dyade (administratiekantoor).
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Governance
De Cedergroep volgt de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ van de VO-raad. De Statuten zijn dit jaar
juridisch getoetst en in overeenstemming gebracht met geldende wetgeving. De Statutenwijziging
is per 1 januari 2016 van kracht. Tevens is het managementstatuut aangepast aan de veranderde
statuten. Ook is de integriteits- en omgangscode van de Cedergroep vastgesteld.
College van Rectoren
Het kalenderjaar 2015 was een transitiejaar, vanwege de wisseling van drie van de vijf rectoren in
het team van rectoren. Twee rectoren (HLZ en HWC) met een lange staat van dienst op hun school
hebben hun loopbaan als rector beëindigd. Op het HLW is de interim-rector opgevolgd door een
nieuwe rector. Het eerste halfjaar van 2015 stond in het teken van afscheid en de werving van
nieuwe rectoren.
Met deze wisseling is ook een nieuwe werkwijze in het College van Rectoren (CvR) geïntroduceerd,
vanuit de visie dat de rectoren medeverantwoordelijk zijn voor de Cederbrede ambities en gericht
zijn op het delen van kennis en op onderlinge samenwerking. Er is sprake van een trendbreuk in de
werkwijze van het CvR en in de samenwerking van het CvR met de bestuurder.
Voor de strategische beleidsontwikkeling betekent dit, dat onder de paraplu van het vigerende
strategisch plan beleidsthema’s geprioriteerd zijn, waarvoor een van de rectoren of de bestuurder
verantwoordelijk is. Er is gekozen voor een aantal beleidsthema’s waar op korte termijn resultaten
bereikt worden, zoals ICT en de Cederacademie. Daarnaast zijn er ook thema’s, met resultaten op
de middellange termijn, waaronder bedrijfsvoering en identiteit. Ten slotte is er ruimte voor
actualiteiten, zoals profilering en PR van de scholen, de matching én komen de reguliere financiële
onderwerpen aan de orde.
Om een nieuwe manier van werken gestalte te geven wordt geïnvesteerd in het versterken van de
onderlinge samenwerking, onder meer door de organisatie van 24-uurssessies waar samenwerking
en leiderschap aan de orde komt. Ook de verandering van de vergaderstructuur en het
introduceren van werkbijeenkomsten ondersteunen het ontwikkelen van de nieuwe manier van
werken. In de maandelijkse nieuwsbrieven van de Cedergroep worden externen geïnformeerd over
de beleidsontwikkelingen en actualiteiten binnen de Cedergroep.
Deze werkwijze van bestuurder en CvR zal in 2016 verder ontwikkeld worden, waarbij het
versterken van de implementatiekracht in relatie tot de inrichting van het stafbureau betrokken
wordt.
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Medezeggenschap
Iedere Cederschool heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Op stichtingsniveau is er een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waar medewerkers, ouders en leerlingen
vertegenwoordigd zijn.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015
Een van de hoekstenen van de Cedergroep is een goed functionerende medezeggenschap. De GMR
vervult een actieve rol bij de ontwikkeling van de organisatie.
Samenstelling GMR in 2015
De GMR is op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

mevrouw drs. J.M. (Annemart) Keeman (voorzitter/HLZ)

mevrouw P.M.S. (Patienta) Assen
(HLW)

de heer drs. B. (Brian) van Eijk
(VLC)

de heer W. (Wouter) Essink
(CSB)

de heer S. (Simon) Oosterbeek
(HWC)

de heer H. (Houssain) Sahmi
(HLW)

mevrouw P.A. (Patricia) van Uchelen
(HLZ)

Finn Blom
(VLC)

Claire Claes
(CSB)

Personeelsgeleding

Oudergeleding
Leerlinggeleding

In 2015 was mevrouw Annemart Keeman (HLZ) voorzitter van de GMR. In 2015 zijn twee leerlingen
toegetreden tot de GMR. Helaas is de OOP-zetel binnen de GMR sinds augustus 2015 onbezet.
De GMR-vergadering bestaat uit een vooroverleg en een aansluitende vergadering, in
aanwezigheid van de bestuurder. In de regel is een van de rectoren aanwezig bij de GMRvergadering. De GMR is in 2015 vier keer bijeen geweest. Jaarlijks vindt er een informele
bijeenkomst plaats met de rectoren, in aanwezigheid van de bestuurder (april 2015). Ook woont
het lid Raad van Toezicht op voordracht van de GMR, samen met de voorzitter van Raad van
Toezicht of een lid een vergadering bij. Deze ontmoeting zal in juni 2016 plaatsvinden.
In 2015 stemde de GMR in met de volgende personele onderwerpen, te weten, de
Uitvoeringsregeling levensfasebewust personeelsbeleid Cedergroep, transitieplan, de beloning
teamleiders, de procedure werving nieuwe rector. Daarnaast heeft de GMR ingestemd met de
functieprofielen bestuurssecretaris en hoofd bedrijfsvoering. De GMR heeft positief geadviseerd
over de begroting 2016 en heeft de meerjarenbegroting 2017-2018 besproken. Ten slotte heeft de
GMR ingestemd met de integriteits- en omgangscode.
Ten behoeve van het eigen functioneren heeft er een themabijeenkomst Passend Onderwijs
plaatsgevonden.
De bestuurder heeft de GMR geïnformeerd over het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs
over de afdelingen van de Cederscholen. Ter informatie is ook het jaarverslag 2014, het
accountantsverslag 2014 en de statutenwijziging toegezonden.
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Daarnaast houdt de bestuurder de GMR op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen in de
samenwerkingsverbanden en binnen de Cedergroep, waaronder de werving van nieuwe rectoren,
het governancetraject en de leerlingenaantallen.
Ten behoeve van de professionalisering heeft de GMR het eerdere besluit om een
verdiepingscursus te volgen opgepakt. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 januari 2015.
Klachtenregeling
Doorgaans lukt het docenten en schoolleiders goed om aan de verwachtingen van ouders en
leerlingen te voldoen. Als er verschillen van mening zijn, zich conflicten of andere onplezierigheden
voordoen, weet men er meestal met gesprekken uit te komen. Soms lukt dat niet en leidt een
gebeurtenis tot een officiële klacht. Dan treedt de klachtenregeling in werking, die elke school
volgens de wet dient te hebben. Een goede en toegankelijke klachtenregeling is een belangrijk
instrument om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
De Cedergroep heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
Deze regeling voorziet ook in één of twee contactpersonen per school, die jaarlijks getraind
worden door de externe vertrouwenspersoon, die onafhankelijk van bestuur en scholen fungeert.
De Cedergroep heeft een contract gesloten met de GGD, die zorg draagt voor de externe
vertrouwenspersoon. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats met de bestuurder en worden de
bevindingen van de externe vertrouwenspersoon besproken. In de loop van 2015 heeft de GGD
aangegeven te stoppen met deze dienstverlening.
In 2015 is er een klacht van een oud-medewerker voorgelegd aan de Landelijke
Klachtencommissie. Deze klacht is niet-ontvankelijk verklaard.
Drie klachten van ouders zijn door de bestuurder behandeld. Twee klachten zijn ongegrond
verklaard. Eén klacht betreft het negatieve advies tot de toelating tot de havo; de andere klacht
betreft de communicatie van de school aan ouders over het gedrag van een leerling. De derde
klacht van ouders betreffende het ontbreken van adequate ondersteuning op de school is door de
bestuurder behandeld en heeft geleid tot terugkeer van de leerling op de school met extra
ondersteuning en verdere diagnostiek.
Ten slotte zijn er twee klachten bij de bestuurder ingediend, die niet tot een uitspraak van de
bestuurder geleid hebben. Conform de klachtroute zijn deze klachten verwezen naar de
schoolleider, waarna een oplossing bereikt is. In tegenstelling tot 2014 zijn er in 2015 geen
klachten geweest betreffende de eindexamens.
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1.8

Bedrijfsvoering

Exploitatieresultaat
Het resultaat over het boekjaar 2015 is € 188.384,-- positief. Voor het kalenderjaar 2015 is een
tekort begroot van € -70.548,--. Daarnaast is een bedrag van € 250.000,-- projectruimte toegekend
waarmee het geoorloofde negatieve resultaat € -320.548,-- bedraagt. Het gerealiseerde resultaat
wordt vertekend door de vrijval van een deel van de voorziening jubileumuitkering die verderop
nader wordt toegelicht. Zonder deze vrijval bedroeg het resultaat € 307.415,-- negatief, dit is
nagenoeg conform begroting. Er is echter wel een aantal verschillen ontstaan gedurende het jaar.
De grootste verschillen staan in onderstaande tabel.

De bijdrage van het ministerie is hoger dan begroot. Dit heeft te maken met het verdisconteren van
de cao-loonsverhoging in de lumpsum. De hogere gerealiseerde personeelslasten zijn het gevolg
van de cao-loonsverhoging. Er heeft ook een vrijval van jubileumvoorziening plaatsgevonden.
Vermogenspositie
Het positieve resultaat heeft gezorgd voor een toename van het eigen vermogen tot een saldo van
€ 13.659.153,--. Het eigen vermogen geeft het verschil weer tussen de activa (bezittingen) en de
passiva (schulden).
In 2015 is een stelselwijziging toegepast die betrekking heeft op de waardering van materiële vaste
activa. In vergelijking met de jaarrekening zoals deze over 2014 is gepresenteerd, is hierdoor het
balanstotaal afgenomen. In het verleden zijn subsidies ontvangen voor aangeschafte activa. Deze
ontvangsten waren tot 2014 zichtbaar op de balans als een kortlopende schuld. Jaarlijks werd een
deel van de subsidie als bate opgenomen in de exploitatierekening als vergoeding voor de
afschrijvingen over deze activa. In 2015 is deze verwerkingsmethode losgelaten en zijn de baten in
mindering gebracht op de betreffende activa. De activa zijn thans netto, dus na aftrek van de
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subsidie, gewaardeerd. Hierdoor is het balanstotaal afgenomen en is de kortlopende schuld
verlaagd. Dit heeft een positief effect op de liquiditeit.
De voorziening voor jubileumuitkeringen heeft een schattingswijziging ondergaan. Door deze te
baseren op de werkelijke diensttijd van de medewerkers is de voorziening gehalveerd. Hiervoor
werd de voorziening berekend door uit te gaan van de veronderstelling dat elk personeelslid op 25jarige leeftijd in het onderwijs is begonnen te werken. Omdat de jaarlijkse kosten van de
jubileumuitkering goed zijn te voorspellen en deze door de Cedergroep goed te dragen zijn (in 2015
€ 30.000,--), is de hoogte van de voorziening aangepast.
Kengetallen
De vermogenspositie van de Cedergroep is nog altijd zeer gezond. In onderstaande tabel zijn de
kengetallen opgenomen die door de Inspectie van het Onderwijs worden gebruikt bij hun
risicoanalyse. De Cedergroep ligt ruim boven alle minimum vereisten.

berekening

2015

2014

Indicatoren
aanbeveling
risicoanalyse
com m issie Don onderw ijsinspectie

Solvabiliteit 1

eigen vermogen / balanstotaal

59,5%

59,5% ≥ 30%

≤ 30%

Solvabiliteit 2

(eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

71,2%

73,5% ≥ 30%

≤ 30%

47,9%

47,2% tussen 35 - 60%

0,83

0,82 tussen 0,5 - 1,5

≤ 0,75

Liquiditeit

vlottende activa / kortlopende schulden (current ratio)
(vlottende activa plus financiële vaste
activ)/kortlopende schulden

2,73

2,95 tussen 0,5 - 1,5

≤ 0,75

Rentabiliteit

exploitatieresultaat / totale baten

0,4%

Kapitalisatiefactor(balanstotaal -/- gebouwen/terreinen) / totale baten
Liquiditeit

Financiële buffer * (zie toelichting)

7.650.421

0,4% bovengrens van 5%laatste drie jaar negatief
5% van baten =
circa 2,2 M
7.905.613
<0

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre kan worden voldaan aan financiële verplichtingen. Met het
oog op de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling is het wenselijk dat het eigen vermogen
toereikend is om de normale financiële risico’s op te vangen zonder dat direct extra
financieringskosten ontstaan. De zuivere solvabiliteit (1) is bijna 60%. Als de voorzieningen ook
worden meegerekend, dan bedraagt deze ruim 71%. Voorzieningen zijn namelijk nog geen
juridisch afdwingbare verplichtingen.
Kapitalisatiefactor
Met het kengetal kapitalisatiefactor wordt uitgedrukt of onderwijsinstellingen een deel van hun
kapitaal niet of inefficiënt benutten. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de
jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal mogelijk niet efficiënt benut: dezelfde diensten
zouden ook met minder kapitaal kunnen worden geleverd. Voor grote schoolbesturen adviseert de
Commissie Don, die dit kengetal heeft ontwikkeld, een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van
35% en voor kleine instellingen 60%. De Cedergroep valt in de definitie onder grote schoolbesturen
en zit met een kapitalisatiefactor van 47% boven de signaleringsgrens.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de lopende betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De
liquiditeitspositie per balansdatum is met 0,83 (2014: 0,82) stabiel gebleven. Door de
stelselwijziging van de investeringssubsidie is de liquiditeitsratio ten opzichte van jaarrekening
2014 (0,67) verbeterd. De effectenportefeuille, ondergebracht onder financiële vaste activa, is
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eveneens liquide en kan bij de liquide middelen worden opgeteld. De liquiditeitsratio is dan 2,73
(2,95 in 2014).
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het resultaat weer van het budgetbeheer: de mate waarin inkomsten en
uitgaven met elkaar in evenwicht zijn (uitgedrukt in een percentage van de totale baten). Omdat
het budgetbeheer streeft naar een structureel evenwicht, zou de rentabiliteit structureel dichtbij
nul moeten uitkomen. De rentabiliteit in 2015 is 0,4% (2014: 0,4%).
Financiële buffer
De financiële buffer is een voortvloeisel uit de kapitalisatiefactor van de Commissie Don en wordt
als volgt berekend: totaal kapitaal minus boekwaarde gebouwen en terreinen minus de
financieringsfunctie (om overige materiële vaste activa in stand te houden) en verminderd met de
transactiefunctie (om kortlopende schulden af te lossen). De financiële buffer is een nominale
geldbuffer. In afwijking van de Commissie Don gaat de Cedergroep uit van een gewenste financiële
buffer van € 4 miljoen, welke in de volgende paragraaf wordt onderbouwd.
Risicoanalyse
Het risicoprofiel van de Cedergroep is gebaseerd op de nadere analyse van de vijf belangrijkste
risico’s, die het voortbestaan van een onderwijsorganisatie kunnen bedreigen. Deze risico’s
kunnen optreden, maar zijn niet voorzienbaar, noch beheersbaar. Wanneer deze risico’s optreden
zijn structurele aanpassingen in de exploitatie nodig. Deze aanpassingen kosten tijd en om die tijd
te overbruggen zijn financiële buffers nodig. Voor dit soort risico’s geldt sinds het advies van de
Commissie Don een bufferreserve van 5-15% van de totale jaarlijkse baten.
De onderstaande vijf categorieën van risico’s gelden globaal voor elke onderwijsinstelling:
i.
Fluctuatie in leerlingaantallen
(2-4%)
ii.
Financiële gevolgen van personele ontwikkelingen, waaronder arbeidsconflicten en eigenrisico WIA
(2%)
iii. Instabiliteit in de bekostiging (incidentele subsidies en bezuiniging)
(2-4%)
iv. Achterstallig onderhoud gebouwen, verborgen gebreken, lage voorziening
(1-3%)
v.
Restrisico’s
(2-3%)
De percentages tussen de haakjes verwijzen naar de bufferreserve, die de Cedergroep aan wil
aanhouden. De percentages zijn geënt op de aanbevelingen van de Commissie Don en een
vergelijking met een andere vo-scholengroep, met vijf vestigingen in en rond een grote stad.
De bovengenoemde risico’s sluiten bijna naadloos aan bij de risico’s, die binnen het College van
Rectoren van de Cedergroep zijn genoemd.
Het is onnodig voorzichtig om alle risicobuffers bij elkaar op te tellen, omdat het zeer
onwaarschijnlijk is, dat alle bovenvermelde risico’s gelijktijdig zullen voordoen. Op basis van de
geschatte effectiviteit van de beheersmaatregelen is de kans op het optreden van deze risico’s,
geschat als ‘zeer hoog’, ‘hoog’, ‘gemiddeld’, ‘laag’ door bestuurder en controller. Vervolgens wordt
100%, 75%, 50% en 25% van het risicobedrag als buffer aangehouden voor de Cedergroep.
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Risico
Leerlingaantal
Personeel
Overheid
Huisvesting
Restrisico's
Totaal
Totaal in % baten

Risico in € K
€
1.640
€
820
€
1.640
€
820
€
820
€
5.740
14%

Kans
Buffer in € K
Zeer hoog €
1.640
Gemiddeld €
410
Hoog
€
1.230
Zeer hoog €
820
Gemiddeld €
410
€
4.510
10%

Het risicomanagement, dat zich vertaalt in beheersingsmaatregelen moet nog verder gestalte
krijgen.
Treasurymanagement
Binnen de Cedergroep wordt gewerkt op basis van een treasurystatuut, passend binnen de kaders
van de Regeling beleggen en belenen.
In verband met de overgang van de planning- en controlcyclus van schooljaar naar kalenderjaar is
een treasuryverslag opgesteld over de periode augustus 2014 tot en met december 2015. Tevens is
een treasuryplan opgesteld voor 2016.
Het treasurybeleid is gericht op risicospreiding, het waarde vast houden van het vermogen en het
behalen van een zo hoog mogelijk rendement binnen de gestelde wettelijke kaders. De uitvoering
van het vermogensbeheer is uitbesteed aan Oolders, Heijning & Vogelaar (OHV) BV te Amsterdam.
In het verlengde treasuryplan van 2014-2015 zijn drie kernactiviteiten geformuleerd: de
ontwikkeling van een integrale visie, het versterken van het cashmanagement en het monitoren
van de vermogensbeheerder.
In kalenderjaar 2015 heeft een kleine afname van de effectenportefeuille (€ 155K) plaatsgevonden.
Het cashmanagement is verder vormgegeven door tweemaal per week de planning van de liquide
middelen bij te werken en periodiek te monitoren. Hierdoor kon beter worden gestuurd op de saldi
van bank- en spaartegoeden.
De monitoring van de portefeuille gebeurt door de controller door de maandelijkse rapportages
van OHV te beoordelen en eens per vier maanden met hen te overleggen over de prestaties en zo
nodig de verbetering ervan. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats met de bestuurder.
Opbouw van de effectenportefeuille
De beleggingen bestaan grotendeels uit beleggingen in vastrentende waarden die voldoen aan de
vereisten van de Regeling beleggen en belenen. In 2015 zijn er geen instellingen geweest, die door
ratingwijzigingen niet meer aan de wet voldeden. De effectenportefeuille kent een brede spreiding
over de diverse lidstaten binnen Europa. Gedurende 2015 is de totale portefeuille qua
rentelooptijd verkort. Dit betekent, dat een deel van de bestaande obligaties in de portefeuille met
een lange rentegevoeligheid zijn verruild voor obligaties met een kortere rentegevoeligheid om bij
rentestijgingen minder gevoelig te zijn.
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De beleggingen zijn verdeeld over looptijden van 2017 tot en met 2024. De gemiddelde looptijd van
de portefeuille is 5,32 jaar (6,48 in 2014). De spreiding van de portefeuille over landen, categorie en
rating wordt in de diagrammen weergegeven.
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Rendement
Over 2015 is een resultaat behaald van 1.9% (1.6% in 2014) over het totaal van de financiële vaste
activa en de liquide middelen. Het behaalde rendement is in lijn met de dalende rentepercentages
in de financiële markten en hoger dan de rente die in 2015 werd vergoed over de spaartegoeden
(net onder de 1%). Het hogere rendement werd voornamelijk veroorzaakt door de koersresultaten.

Continuïteitsparagraaf
In de continuïteitsparagraaf wordt de voorziene toekomstige financiële situatie behandeld. Dit
past in het beleid van de Cedergroep, waarin de focus wordt verlegd naar het
meerjarenperspectief en op het steeds meer in control komen van de organisatie.
De begroting 2016 alsmede het meerjarenperspectief is in het najaar van 2015 opgesteld. De
meerjarenbegroting opgenomen in deze paragraaf is besproken met en goedgekeurd door de
Raad van Toezicht op 17 december 2015.
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A1. Kengetallen
De ontwikkeling van het leerlingaantal en de formatie is opgenomen in onderstaande tabel.

Kengetallen *
Personele bezetting in fte
Directie
OP
OOP
Totaal

2014 *

mutatie in % tov jaar ervoor

2016

2017

2018

16
333
89
438

14
342
88
444

14
343
89
446

14
343
90
447

14
340
90
444

-1%

1%

0%

0%

-1%

5926

6098

6157

6118

6060

0,3%

2,9%

1,0%

-0,6%

-0,9%

daling in %

Leerlingaantal

2015 *

* peildatum 1 oktober

Ontwikkeling leerlingaantal
Het leerlingaantal van 2013 lijkt een dieptepunt te zijn geweest. In 2015 is het aantal leerlingen
toegenomen en zal ook de komende twee jaar weer groeien. Er is sprake van groei bij twee
Amsterdamse scholen HLW en de CSB en bij het HWC. De voorspelde krimp bij het VeenLanden
College valt mee en wordt pas duidelijk zichtbaar vanaf 2018.

Aantal leerlingen (per 1 oktober)

2015

2014

2013

2012

2011

Hervormd Lyceum West

905

839

821

874

Hervormd Lyceum Zuid

940

939

929

913

931

Hermann Wesselink College

1.635

1.564

1.558

1.555

1.567

Veenlanden College

1.786

1.764

1.806

1.802

1.857

842

818

795

779

744

6.108

5.924

5.909

5.923

6.006

Christelijk Scholengemeenschap Buitenveldert
Totaal

907

aantal leerlingen exclusief vavo

Ontwikkeling formatie
Ondanks de stijging van het leerlingaantal is de prognose, dat de formatie stabiel zal blijven. Dit
wordt gerealiseerd door de formatie efficiënt in te zetten. Door natuurlijk verloop van onder
andere pensioneringen kan de inzet van de noodzakelijke formatie opnieuw overwogen worden.
Op beperkte schaal kan er sprake zijn van kwaliteitsfricties omdat vacatures ontstaan op
tekortvakken.
A2. Meerjarenbegroting 2016-2018
Ontwikkeling balans
De balanswaarde van de materiële vaste activa neemt in 2016 toe door relatief grote investeringen
in vooral de ICT. In de jaren erna neemt de waarde weer af, doordat minder wordt geïnvesteerd
dan afgeschreven. De daling wordt vooral veroorzaakt door het aandeel gebouwen in de materiële
vaste activa. Dit kan veranderen op het moment dat het HWC zijn nieuwbouwambities kan
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verwezenlijken. Aangezien de besluitvorming in 2016 zal plaatsvinden, wordt de realisatie van de
nieuwbouw verwacht na de termijn van deze meerjarenbegroting.
De vlottende activa dalen in 2016 door de investeringen. In 2017 en 2018 is de stijging te verklaren
door de lossing van effecten uit de financiële vaste activa. Met het oog op de nieuwbouw van het
HWC zal de lossing niet worden herinvesteerd in effecten, maar op de bank beschikbaar gehouden
voor investeringen.
Het eigen vermogen neemt nominaal weliswaar iets af, maar de solvabiliteit
(EV+voorzieningen/TV) blijft met ruim 70% van goed niveau. Reeds in 2015 zijn plannen geïnitieerd
om ten laste van het eigen vermogen projecten uit te voeren. Deze projecten hebben betrekking op
onderwijsinnovatie en onderwijskwaliteit. Deze projecten zijn in de begroting van 2016 verwerkt
maar hebben nog onvoldoende beslag gekregen in deze meerjarenbegroting. De daling van het
vermogen is daarom nog niet duidelijk zichtbaar.
De bestemmingsreserves nemen af door het benutten van de reserve gebouw voor het HLZ en de
CSB.
De voorzieningen betreffen groot onderhoud, jubileumuitkeringen, spaarverlof en
levensfasebewust budget. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting was het
meerjarig onderhoudsplan nog niet geactualiseerd. De aanname is dat de onttrekkingen gelijk zijn
aan de toevoegingen waardoor het beeld ontstaat van een gelijkblijvende voorziening.

Balans per 31-12 (bedragen x € 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

werkelijk
2014
2015

2016

begroting
2017

2018

4.909
12.817
17.726

4.947
12.661
17.608

5.269
12.661
17.930

4.928
11.661
16.590

4.484
11.061
15.546

4.916

5.506

4.705

5.982

6.950

22.641

23.114

22.635

22.571

22.495

9.302
4.168

10.848
2.812

10.458
2.722

10.485
2.632

10.499
2.542

3.166

2.795

2.795

2.795

2.795

6.005

6.661

6.661

6.661

6.661

22.641

23.114

22.635

22.571

22.495

Ontwikkeling resultaat
In deze begroting is gerekend met het bekostigingsniveau en prijspeil per augustus 2015. Verder is
rekening gehouden met de toezegging van extra middelen, die al vanaf 2015 stapsgewijs
plaatsvinden. Aangezien de gevolgen van de cao, aanpassing bekostiging en werkgeverslasten
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(pensioenpremies) nog niet bekend waren, is gerekend met het prijspeil van augustus 2015. De
veronderstelling is, dat de bekostiging voldoende wordt aangepast aan het gewijzigde prijspeil.
Bovendien is de Cedergroep in staat om eventuele tegenvallers te dragen. Voor de lonen en
salarissen is rekening gehouden met de initiële loonstijging door de jaarlijkse periodieken.
Voor 2016 is een bedrijfsresultaat begroot van € 680K negatief en een exploitatieresultaat van €
479K negatief. In de begroting van 2016 zijn ambities, die de Cedergroep heeft geformuleerd in het
strategisch plan, financieel vertaald. Een jaarlijks budget is vrijgemaakt uit het vermogen om in te
zetten voor kwaliteitsverbetering en onderwijsinnovatie. De projectplannen zijn begin 2015 door
de voorzitter College van Bestuur geaccordeerd en zullen vanaf schooljaar 2015-2016 worden
geëffectueerd. De financiële uitwerking van de projecten voor de jaren 2016 en 2017 is nog
onvoldoende, vandaar dat de negatieve resultaten in die jaren beperkt zijn (2017: € -64K 2018: € 76K). Het voornemen is om het vermogen stapsgewijs te laten dalen.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
BATEN
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële bedrijfsvoering
RESULTAAT

werkelijk
2014
2015

2016

begroting
2017

2018

40.629
234
2.334
43.197

41.691
252
2.376
44.320

41.879
451
2.219
44.549

42.216
353
2.257
44.826

42.290
350
2.245
44.885

33.773
1.124
2.909
5.612
43.418
222416
194

34.849
1.132
2.739
5.715
44.435
115304
188

35.086
1.369
2.809
5.965
45.230
680201
479-

34.932
1.440
2.842
5.871
45.086
260196
64-

35.044
1.437
2.842
5.833
45.157
272196
76-

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het risicobeheersings- en controlesysteem is ingebed in de planning- en controlcyclus, die is
ingericht op zowel de financiële als de personele aspecten. Vijf keer per jaar wordt een
managementrapportage opgesteld voor de rectoren en de bestuurder; de rectoren lichten de
rapportage nader toe aan de bestuurder. Ook wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen.
Tweemaal per jaar wordt een financiële prognose opgesteld door de controller. In de
managementgesprekken (minimaal vier keer per jaar) monitort de bestuurder met de rector de
resultaten, zoals vastgelegd in de managementrapportages. In deze gesprekken komen ook de
onderwijskundige opbrengsten, de tevredenheidsonderzoeken en schoolspecifieke
ontwikkelingen aan de orde. De rapportages worden ook besproken in de Auditcommissie van de
Raad van Toezicht.
In het voorjaar rapporteren de scholen wekelijks aan de HR-manager over vacatures en
boventalligheid, ten gevolge van de formatiekrimp. De rapportages worden verspreid, zodat
gericht wordt gestuurd op het efficiënt invullen van de formatie.
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B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Voor de Cedergroep vormt de voorspelde krimp van het aantal leerlingen als gevolg van de
bevolkingsafname, bij het VeenLanden College een grote onzekerheid, zowel wat betreft de mate
van krimp als het tempo ervan. Ook de positie van de Amsterdamse scholen, die te maken hebben
met scherpe concurrentie en bijbehorende imago- en profileringsvraagstukken is risicovol.
De daling van het aantal leerlingen heeft direct effect op de formatie van de scholen. De flexibele
schil van circa 10% is op dit moment van voldoende omvang. Een belangrijk risico vormt het feit
dat vacatures in bepaalde vakken, vooral de exacte vakken, moeilijk zijn in te vullen.
Een onzekerheid vormen de ontwikkelingen van de cao-afspraken, de pensioenpremie en de
wettelijke kaders van het arbeidsrecht. Dit zijn onzekere factoren in het sturingsproces.
Als risico wordt ook aangemerkt de instabiliteit in de bekostiging door de Rijksoverheid. Op dit
moment lijkt dit risico iets lager dan in voorgaande jaren. In voorgaande jaren was sprake van
grote onzekerheid vanwege bezuinigingen. De ontwikkelingen in de bekostiging en de beschikbare
informatie is op dit moment redelijk helder en consistent. De aankondiging van een vereenvoudigd
bekostigingsstelsel, mogelijk per 1 januari 2017 leidt opnieuw tot onzekerheid. Deze instabiliteit
van de bekostiging bemoeilijkt het onderbouwen van de begrotingen en de langetermijnsturing.
In het jaarverslag over 2014 is de huisvesting van het HWC in Amstelveen een substantiële zorg
genoemd. In 2015 en begin 2016 is dit beeld aanzienlijk gewijzigd. Door middel van intensieve
communicatie vanuit de gemeente Amstelveen en het HWC/Cedergroep ziet het er naar uit dat het
besluit tot nieuwbouw nog voor de zomer van 2016 door de gemeenteraad wordt genomen. In een
optimistisch scenario zou dan eind 2017 kunnen worden gestart met de bouw van een nieuwe
school. Het voorzieningenniveau van het huidige schoolgebouw van het HWC blijft een zorg en
aandachtspunt.
Ook de gebouwen van de Amsterdamse scholen worden ouder en grootschalige renovaties zijn
nodig om het levensduur te verlengen. Het is niet wenselijk dat de Cedergroep volledig voor deze
kosten verantwoordelijk is. Er wordt dan een te groot beslag gelegd op middelen die bestemd zijn
voor het primaire proces.
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
De Auditcommissie van de Raad van Toezicht toetst het financieel beleid van de Cedergroep en
adviseert de bestuurder over het versterken van het toekomstbestendig financieel beleid van de
stichting. Vijf keer per jaar bespreekt de bestuurder het financieel beleid en de financiële
resultaten met de Auditcommissie. Op basis van de bevindingen van de Auditcommissie stelt deze
een advies op voor de Raad van Toezicht, die dit advies bespreekt en daarover besluit.
In het kader van de continuïteit van de instelling heeft de Auditcommissie in 2015 intensief met de
bestuurder gesproken over de meerjarenbegroting van de Cedergroep. De Auditcommissie heeft
de bestuurder bevraagd over de keuzes en de bestuurder waar nodig ondersteund en geadviseerd.
De meerjarenbegroting 2016-2018 is door de Auditcommissie met een positief advies voorgelegd
aan de Raad van Toezicht.
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Facilitaire zaken
Europese en nationale aanbesteding
Inkoop vindt decentraal op de scholen plaats. Het HLW heeft het schoonmaakcontract via een
Europese procedure aanbesteed. De organisatie van het inkoopbeleid behoeft verder aandacht.
Het nieuwe College van Rectoren heeft dit thema vanaf januari 2016 opgepakt.
Meerjarenonderhoudsplan
De onderhoudsplannen van de drie Amsterdamse scholen zijn in 2015 geactualiseerd en kunnen
door middel van het beheersysteem nauwkeurig worden beheerd. Aan de hand van de
geactualiseerde plannen is de voorziening groot onderhoud berekend.
Het meerjarenonderhoudsplan van het VLC dateert uit 2014 en is voldoende actueel voor de
onderbouwing van de voorziening groot onderhoud. Het VLC stapt in 2016 over op het nieuwe
beheersysteem. Het onderhoud van het gebouw van het HWC zal zich beperken tot het strikt
noodzakelijke, aangezien het HWC een nieuw gebouw krijgt.
ICT
In 2015 hebben de scholen in ICT geïnvesteerd om deze op alle scholen betrouwbaar, beschikbaar
en toekomstbestendig te laten zijn. Computers en laptops zijn volgens de reguliere
vervangingscyclus vervangen. Investeringen in databekabeling en infrastructuur door uitbreiding
van wifi accespoints hebben de capaciteit vergroot. Het HWC is in schooljaar 2015-2016 een pilot
gestart als eerste stap naar de invoering van BYOD, (bring your own device). Aan de leerlingen in
deze pilotklas zijn laptops verstrekt. Het VLC heeft daarnaast geïnvesteerd in de bouw van
applicaties voor het verzenden van bulkmailing en de inning van ouder- en leerlingbijdragen.
In 2015 is een advies uitgebracht over de stand van zaken betreffende de ICT-infrastructuur, visie
en beleid, toepassingen en deskundigheid op de Cederscholen. Op basis van dit advies is begin
2016 een projectgroep gestart om een Cederbrede visie te ontwikkelen op ICT en het gebruik van
ICT in het onderwijs. Prioriteit is de ICT-infrastructuur (waar nodig) op orde te brengen. Het streven
is te komen tot een robuust en betrouwbaar netwerk op alle scholen in 2016. Dit is de voorwaarde
voor het in de praktijk brengen van een nader te ontwikkelen onderwijskundige visie op het
gebruik van ICT in het onderwijs.
Begin 2016 is de Cederprojectgroep gestart met Cederbrede visieontwikkeling. Kernpunten daarin
zijn een robuust en betrouwbaar netwerk. Toegang tot internet en data op servers moeten 24/7
mogelijk zijn. Leerlingen zullen steeds vaker hun eigen device(s) meebrengen zodat deugdelijke en
uitgebreide infrastructuur noodzakelijk is. Naar verwachting zal het beheer van netwerken steeds
meer worden uitbesteed. De reden is dat het noodzakelijke kennisniveau en de continue
ontwikkelingen van zodanig hoog niveau zijn, dat de risico’s van het in eigen beheer uitvoeren te
hoog zijn. De kosten voor ICT gaan dan verschuiven van investeringen in eigen activa en personele
kosten naar licenties en externe beheerskosten. In 2016 zijn de noodzakelijke investeringen en
projectkosten begroot op € 628K.
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Contactgegevens
Voorzitter College van Bestuur
Op 31 december 2015
 mevrouw drs. J.E.A.M. (Jonna) Merkx
j.merkx@cedergroep.nl
Nevenfunctie: lid van de Raad van Toezicht Atlas College, Hoorn
Stafbureau
De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam
Scholen
Situatie 31 december 2015
 Hervormd Lyceum West
www.hlw.nl

rector: de heer drs. J.J. (Hans) van Dokkum

 Hervormd Lyceum Zuid
www.hlz.nl

rector a.i.: de heer F. (Freek) Polter

 Hermann Wesselink College
www.hermannwesselinkcollege.nl

rector: de heer drs. B. (Bert) Kozijn

 VeenLanden College
www.veenlandencollege.nl

rector: de heer drs. R.A.J. (Ruud) van Tergouw

 Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
www.csb-amsterdam.nl
rector: de heer drs. H.J.M. (Henk) Ligthart
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2. Jaarverslag Raad van Toezicht
2.1 Inleiding
In dit verslag legt de Raad van Toezicht (RvT) van de Cedergroep verantwoording af over de wijze
waarop de RvT in 2015 invulling heeft gegeven aan zijn taak. Aandacht wordt besteed aan de taken
en verantwoordelijkheden van de RvT, de rol van de commissies, de belangrijkste thema’s en
besluiten in 2015 en de uitgangspunten voor het toezicht en de speerpunten voor het komend jaar.
De RvT heeft in dit verslagjaar expliciet aandacht besteed aan de professionalisering van het eigen
functioneren en de invulling van de toezichtrol naar de bestuurder.
Vanwege de werving van drie nieuwe rectoren op een totaal van vijf, heeft de RvT veel aandacht
besteed aan de wervingsprocedures.
2.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de Cedergroep, de verwezenlijking
van de grondslag en doelstelling en op het functioneren van het bestuur. De RvT is klankbord van
het bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De RvT fungeert als werkgever van
het bestuur.
De laatste jaren zijn de inzichten over taken en rollen van raden van toezicht van semipublieke
instellingen gewijzigd. Hierdoor vindt een heroverweging plaats over de tijdsinvestering en
kwaliteit die van het intern toezichthoudend orgaan wordt gevraagd. De intern toezichthouder
heeft te maken met toegenomen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit stelt zwaardere
eisen aan intern toezichthouders. De RvT van de Cedergroep heeft zich in een aantal
bijeenkomsten gebogen over de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en de invulling van de rol
als toezichthouder. Dit heeft op enkele punten geleid tot een nadere invulling van de bevoegdheid
en van de informatiebehoefte van de RvT. Daarnaast heeft de RvT zijn rol als klankbord versterkt
en zijn eigen effectiviteit vergroot.
2.3 Samenstelling RvT
De samenstelling van de RvT is in 2015 niet gewijzigd en ziet er als volgt uit:
Mevrouw drs. I.R. Vunderink (voorzitter), mevrouw E.C.M. Roodvoets, de heer D. Lodewijk MBA
(vicevoorzitter), de heer drs. A.A.R.G. Poppelaars en de heer drs. H. Bettani RA.
Ten behoeve van het aflopen van hun eerste benoemingstermijn heeft een ad hoc commissie van
de RvT onder voorzitterschap van H. Bettani het functioneren van de leden Vunderink en Lodewijk
beoordeeld. De commissie heeft ook input aan de bestuurder gevraagd. Op basis van de
bevindingen van de commissie heeft de RvT op 24 september 2015 besloten de leden Vunderink en
Lodewijk te benoemen voor een tweede termijn.
De voltallige RvT is in 2015 vijf maal bijeen gekomen voor een overlegvergadering met het College
van Bestuur. Daarnaast is de RvT vijf keer in eigen kring bijeengekomen. Voorts houdt de RvT
voorafgaande aan de overlegvergadering met het CvB een eigen vooroverleg.
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Commissies RvT
De RvT kent drie inhoudelijke commissies: de Auditcommissie, de commissie Kwaliteit en de
Remuneratiecommissie.

De samenstelling commissies per eind 2015 is als volgt:
Auditcommissie: de heer D. Lodewijk MBA (voorzitter) en de heer drs. H. Bettani RA.
Commissie Kwaliteit: de heer drs. A.A.R.G. Poppelaars (voorzitter) en mevrouw
E.C.M. Roodvoets.
Remuneratiecommissie: mevrouw drs. I.R. Vunderink (voorzitter) en de heer D. Lodewijk
MBA.
Auditcommissie
De Auditcommissie adviseert de RvT over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel
beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. Daarnaast
bespreekt de Auditcommissie bijzondere aandachtspunten en brengt de financiën van de stichting
onder de aandacht van de voltallige RvT in de reguliere vergadering van de RvT. De
Auditcommissie bewaakt de meerjarenresultaten waarbij zij oog heeft voor de continuïteit en het
besteden van voldoende middelen aan het onderwijs. In 2015 is de Auditcommissie vijf keer bij
elkaar gekomen.
Commissie Kwaliteit
De Commissie Kwaliteit is in februari 2015 ingesteld omdat het thema Kwaliteit van onderwijs door
de RvT als speerpunt wordt beschouwd. De commissie adviseert de RvT bij de uitvoering van zijn
toezichthoudende taak op kwaliteitsvraagstukken. Hieronder verstaat de commissie naast alles
wat te maken heeft met de kwaliteit van het geboden onderwijs, ook vraagstukken op het gebied
van veiligheid en innovatiebeleid. De commissie heeft onder meer aandacht besteed aan de
kwaliteitscyclus die de bestuurder hanteert en heeft gesproken over geschikte kengetallen voor
kwaliteit. De commissie is in 2015 tweemaal bijeengekomen.
Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie fungeert namens de RvT als werkgever van de bestuurder en voert in
die hoedanigheid functioneringsgesprekken met de bestuurder. De commissie is in 2015 tweemaal
bijeengekomen.
2.4 Hoofdthema’s 2015
Benoeming rectoren
Drie van de vijf Cederscholen zijn het schooljaar 2015-2016 van start gegaan met een nieuwe
rector: het betreft het HLZ (interim-rector), het HLW en het HWC. De wijzigingen in het College van
Rectoren zijn een belangrijk thema geweest voor de RvT en heeft daarom veel aandacht van de
RvT gekregen. Belangrijk daarbij is de ingezette koerswijziging waarin de rectoren niet alleen een
taak hebben als schoolleider, maar ook een taak in het mede vormgeven en uitvoeren van het
beleid van de Cedergroep. Bij de werving en selectie van de nieuwe rectoren is expliciet aandacht
besteed aan de opdracht van de rector om het perspectief van de Cedergroep in te brengen en
zichtbaar te maken in de school.
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Gezien het belang van een goed functionerend rectorenteam, heeft de het de RvT het proces van
werving nauwlettend gevolgd. In de statuten van de Cedergroep is om dezelfde reden een
goedkeuringsrecht voor de RvT bij de benoeming van rectoren opgenomen.
Enkele specifieke aandachtspunten per school:
HLZ
De bestuurder heeft de werving van de rector HLZ in april 2015 stopgezet. Dit besluit is met de RvT
afgestemd, die zich hierin kon vinden. Een aantal docenten heeft zich bij de RvT gemeld met
vragen over de wervingsprocedure, waarna de RvT een ad hoc commissie heeft ingesteld,
bestaande uit de RvT leden A. Poppelaars (voorzitter) en D. Lodewijk. Deze commissie heeft de
gang van zaken onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de procedure correct is toegepast
door de bestuurder. De commissie heeft enkele aanpassingen in de procedure geadviseerd ter
bevordering van de transparantie. Het CvB heeft de aanbevelingen overgenomen.
De procedure werving rector is vervolgens opnieuw voorbereid met input van de RvT en zal in 2016
opnieuw worden gestart.
HLW
CvB en RvT hebben met elkaar gesproken over het aanpassen van het schoolprofiel van HLW,
waaronder de nieuwe onderwijskundige visie en het vergroten van de aantrekkingspracht van de
school voor havo-/vwo-leerlingen.
Governance
Binnen het thema governance heeft de RvT een statutenwijziging voorbereid en goedgekeurd.
Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de bestuurder en de RvT tegen het licht gehouden en op
basis van de verschillende governancecodes herijkt. De nieuwe statuten zijn met ingang van 1
januari 2016 van kracht. In het kader van de statutenwijzigingen is binnen de RvT gediscussieerd
over de identiteit van de stichting. De Christelijke identiteit van de Cedergroep is onverminderd
uitgangspunt geweest in de nieuwe statuten. In 2016 zal de RvT aandacht besteden aan de wijze
waarop de Christelijke identiteit gestalte krijgt binnen de scholen. In het kader van governance is
tevens aandacht geschonken aan de inhoud van het managementstatuut en is een
informatiestatuut op hoofdlijnen ontwikkeld. Aanpassing van het managementstatuut bleek nodig
vanwege de gewijzigde statuten en de geschetste koerswijziging binnen de Cedergroep, waarin de
rectoren ook medeverantwoordelijk zijn voor het vormgeven en uitvoeren van het bovenschools
beleid.
Ondersteuning en werving bestuurssecretaris
De RvT heeft aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de eigen ondersteuning. In 2015 is een
interim-bestuurssecretaris aangetrokken die de RvT en de bestuurder ondersteunt. De RvT is
betrokken bij de werving en selectie van een bestuurssecretaris. Zij is per 1 januari 2016 aangesteld
en ondersteunt zowel de bestuurder en de rectoren als de RvT en zijn commissies.
Zelfevaluatie
De RvT heeft zijn eigen functioneren als gremium, het functioneren van de leden en het
functioneren van de voorzitter en de omgang met de bestuurder geëvalueerd. Dit is gedaan in een
speciale evaluatiebijeenkomst onder externe begeleiding.
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Scholing RvT
Individuele leden van de RvT hebben op verschillende wijzen hun expertise uitgebreid teneinde
hun rol in de RvT en de commissies optimaal te kunnen vervullen. Daarnaast is ook samen met de
bestuurder een collectieve scholingsbijeenkomst georganiseerd met een externe deskundige over
actualiteiten en het onderwijs.
Evaluatie bestuurder
De RvT heeft in de rol als werkgever met de bestuurder een evaluatiegesprek gevoerd. Daarin is
gereflecteerd op het functioneren van de bestuurder. Daarnaast hebben bestuurder en voltallige
RvT gesproken over de onderlinge samenwerking en de agenda voor het komende jaar.
Overleg binnen de organisatie
De RvT heeft in april 2015 een jaarlijks overleg met de rectoren gevoerd. Eén van de leden van de
RvT is benoemd op voordracht van de GMR en houdt in het bijzonder het contact met de GMR.
In 2015 heeft een afvaardiging van de RvT werkbezoeken gebracht aan het HLZ en HLW en hebben
RvT leden bijeenkomsten op diverse scholen bijgewoond.
2.5 Besluiten RvT in 2015
Samenvattend zijn hieronder de belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2015:
 vaststellen van het reglement van de Commissie Kwaliteit en benoeming van de heer drs.
A.A.R.G Poppelaars tot voorzitter van de Commissie Kwaliteit
 goedkeuring Integriteitscode
 goedkeuring van de jaarrekening 2014
 goedkeuring meerjarenbegroting 2015-2017
 vaststelling onkostendeclaratiebestuurder
 goedkeuring van het voorgenomen besluit van het CvB tot wijziging van de statuten van de
stichting (per 1 januari 2016)
 herbenoeming I.R. Vunderink (voorzitter) en de heer D. Lodewijk (vicevoorzitter) voor een
periode van 4 jaar tot 1 januari 2020
2.6 Speerpunten 2016
In 2013 heeft de RvT het Strategisch Plan 2013-2017 goedgekeurd. De RvT en de bestuurder zijn
eind 2015 tot de conclusie gekomen dat heroriëntatie van het huidige plan noodzakelijk is. De
strategische heroriëntatie ziet op belangrijke thema’s voor de komende jaren. Het proces van
strategische heroriëntatie wordt in 2016 gestart.
2.7 Honorering RvT
De Raad van Toezicht wordt gehonoreerd conform de richtlijnen van de VTOI (zie jaarrekening).
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Samenstelling Raad van Toezicht
Samenstelling per 31-12-2015
mevrouw drs. I.R. Vunderink (voorzitter per 31-1-2012)
de heer D. Lodewijk MBA (vicevoorzitter per 1-12-2011)
de heer drs. A.A.R.G. Poppelaars (lid per 1-7-2013)
de heer drs. H. Bettani RA (lid per 1-7-2014)
mevrouw E.C.M. Roodvoets (lid per 18-12-2014)
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Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Mevrouw drs. I.R (Roeleke) Vunderink (voorzitter)
herbenoemd tot 1 januari 2020
Functie: programmadirecteur splitsing VU-VUmc en secretaris van de RvT VU-VUmc
Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres

De heer drs. H. (Hassan) Bettani RA
Functie: Senior Manager bij Deloitte

benoemd tot 1 juli 2018

Nevenfunctie: lid bestuur van Stichting Argan

De heer D. (Douwe) Lodewijk MBA (vicevoorzitter)
Functie: Partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners

herbenoemd tot 1 januari 2020

Nevenfuncties: vicevoorzitter Raad van Toezicht SKOA (Stichting Kinderopvang Alkmaar),
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrijescholen Ithaka, voorzitter District Amsterdam NCD
(Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren), lid Raad van Advies van
Academie Artemis, lid Raad van Toezicht/voorzitter Auditcommissie Almeerse Scholen Groep,
lid Raad van Toezicht Koraal Groep

De heer drs. A.A.R.G. (Ad) Poppelaars
Functie: zelfstandig werkend consultant

benoemd tot 1 januari 2017

Nevenfuncties: toezichthouder bij het Amsterdam Museum, penningmeester Stichting
Zeekraal, interim-voorzitter Cliëntenraad Evean Amsterdam/Espria, columnist MGv

Mevrouw E.C.M. (Diny) Roodvoets
Functie: interim-manager en adviseur

benoemd tot 18 december 2018

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht van AGORA (Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs
in de Zaanstreek), lid Raad van Toezicht van ASKO (Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek
Onderwijs), voorzitter Kerkenraad van de Ouderkerkgemeente Amsterdam
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Balans per 31-12-2015

(na veJWerklng resultaalbestemmlng)

1

Activa

31-12-2014

31-12-2015

€

€

Vaste activa
1.2
1.2.1
1.2.2

Materlêl!! yal!!e a!;!�
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

€

2.147.282
2.761.372

1.863.292
3.083.423

4.908.654

4.946.716

1.3
1.3.6

FIQàO!.iile v11ste @!.JIV§
Overige effecten

12.816.987

12.661.366

Totaal vaste açtlva

€

12.661.366

12.816.987

17.608.082

17.725.641

Vlottende activa
1.5
1.51
1.5.6
1.5.7
1.5.8

1.7

Vorderingen
Debiteuren
Overige overheden
Overige vorderingen
Overlopende activa

2.101.631

2.091.591

Uauld!! mldde lea

3.404.567

2.823.970

Totaal vl ottende actfy11

5.506.199

4.915.561

23.114.281

22.641.202

Totaal activa

Dyade

271.880
200.213
275.931
1.343.567

352.493
86.081
188.805
1.494.253

Passiva
€
2.1
2.1.2
2.1.3

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

vaorzjenjngen
Personeelsvoorzieningen
Onderhoudsvoorziening

€

€

13.659.153

13.470.768

1.251.143
1.914.428

816.484
1.978.026

3.165.571

2.794.511

2.4
2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Kortlopende schulden
Crediteuren
OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal P1111iva

Dyade

€

9.302.323
4.168.445

10.847.533
2.811.620

Totaal eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3

31-12-2014

31-12-2015

489.481
5.818
1.497.216
453.612
224.658
3.334.080

632.099
10.980
1.640.370
392.492
190.456
3.794.220
6.660.617

6.004.863

23.114.281

22.841.202

Staat van baten en lasten 2015
2015

Begroting 2015
€

3

Baten

3.1
3.2

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies

3,5

Overige baten

4.1
4.2
4.3
4.4

41.012.314

40.629.076

252.092

179.090

233.850

2.376.426

1.943.564

2.333.852

Totaal

lasten

Dyade

33.966.795
1.123.649
2.909.444
5.418.452

34.409.233
1.071.822
2.691.590
5.280.471

34.848.989
1.132.207
2.738.683
5.715.239

43.196.778

44.435.117

43.453.116

43.418.340

-115.325

-318.148

-221.561

Financiêle baten en lasten

303.708

247.600

415.610

Exploitatieresultaat

188.384

-70.548

194.048

Saldo baten en lasten

5

43.134.968

44.319.793

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

€

41.691.275

Totaal baten

4

€

2014

Kasstroomoverzicht 2015
2014

2015

IS:i!n!rQQ!D !.!Il 2'1:!!'i!!IQ!]fill!! il!.!iVltii!!!!l

€

€

Saldo baten en lasten

4.2
2.2

Aanpassingen voor:
· Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

1.5
2.4

Veranderingen in vlottende middelen
· Vorderingen
- Kortlopende schulden

5

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:
saldo nnanciele baten en lasten

€

-115.325

-193.345

1.337.570
396.376

1.132.207
-371.061
761.146

1.2
1.3

Kasstroom ui! invH�ringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Financlele vaste activa
Totaal kasstroom uit Investeringactiviteiten

-1.249.326
79.058
155.621

Mutatie liguide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

1.7

Dyade

Eindstand liguide migdelen

-195.550
-701.448

-10.040
655.754

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.733.946

645.714

-896.998

303.708

415.610

1.595.244

1.059.213

-1.014.647

-1.044.005
0
-4.366.119

580.597

-5.410.124

-4.350.911

7.174.881
-4.350.911

2.823.970
580.597

3.404.567

2.823.970

GRONDSLAGEN
Algemeen
De Cedergroep omvat vijf scholen met algemeen vormend onderwijs voor vmbo-t/mava, havo en vwo (atheneum en gymnasium).
De scholen zijn gevestigd in Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen.
Ze bieden een scala aan onderwijsmogelijkheden, die elke leerling de kans geeft zijn of haar talenten verder te ontwikkelen.
iedere school heeft een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten.
Maar binnen die verscheidenheid delen ze twee belangrijke uitgangspunten: het geven van kwalitatief goed onderwijs en de wil om
door samenwerking het onderwijs te versterken.
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) richtlijn 660.
Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Regeling vaar de Jaarverslaggeving Onderwijs).
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en
de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Voor de toelichting van de gebruikte getallen in het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de balans en staat van baten en lasten.
Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van
kracht.
Stelselwijziging
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn op de volgende onderdelen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Een stelselwijziging Is toegepast ten aanzien van de verwerking van in het verleden ontvangen subsidies voor activa.
Deze zijn afgeboekt van het betreffend actief. Hierdoor is de kortlopende schuld "vooruitontvangen investeringssubsidies"
ten bedrage van€ 1.322.442 komen te vervallen en is de waarde van de materiële vaste activa met€ 1.350.659 verlaagd.
Het balanstotaal is hierdoor lager geworden.
Hieronder wordt de betekenis voor het vermogen en het resultaat weergegeven.
EUR
9.330.540
-1.350.659
1.322.442
9.302.323

Stand per 31 december 2014
Af: Stelselwijziging MVA
Bij: Stelselwijziging nog te besteden subsidies
Stand per 1 januari 2015

EUR
188.384
-212.442
217.710
193.652

Netto resultaat 2015 volgens grondslagen 2015
Af: Stelselwijziging MVA
Bij: Stelselwijziging nog te besteden subsidies
Netto resultaat 2015 volgens grondslagen 2014

Hieronder wordt het effect van de stelselwijziging per individuele post weergegeven.
stand per31
december 2014

MVA
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Algemene Reserve

e
6.259.324
1.322.442
9.330.540

Stelselwijziging

E
-1.350.659
-1.322.442
-28217

Stand per 1
januari2015

E
4.908.655
0
9.302.323

In de balans is de herziene stand per 1 januari 2015 opgenomen als vergelijkend cijfer per 31 december 2014.
Schattingswijziging
Een schattingswijziging is toegepast voor de voorziening ambtsjubilea.
De wijze van berekening is thans gebaseerd op de werkelijke diensttijd in het onderwijs. In voorgaande jaren werd de
diensttijd geschat op basis van de leeftijd van de medewerker.
Pensioenen
De stichting heeft één pensioenregeling. Dtt betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrfjfstakpensloenfonds ABP. De pensioenverplichtlng wordt gewaardeerd volgens
de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft
daarom de pensioenregeling verwerkt als een "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering" en heeft alleen
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Naar de stand van ultimo 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,2%. Conform de regels voor
pensioenfondsen vanaf 2015 moet de beleidsdekkingsgraad per 31-12-2015 105% bedragen.
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Materiele vaste activa
Gebouwen,inventaris en overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur rekening
houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode,gebruiksduur en/of restwaarde in de
loop van de tijd wijzigingen ondergaat ,worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Investeringen groter dan€ 1.000
worden geactiveerd.
Onderstaand een overzicht van de gehanteerde gebruiksduren en afschrijvingspercentages naar soort investering:
Afschrijvingstermijn
Nieuwbouw gebouwen
Verbouwingen
Noodgebouwen
Schoolmeubilair
Kantoormeubilair
Overige meubilair
Apparatuur vaklokalen
Computerapparatuur
Audiovisuele middelen
Kluisjes
Boeken

40jaar
10jaar
15jaar
20jaar
10jaar
10jaar
15jaar
4jaar
5jaar
10jaar
4jaar

Afschrijvingspercentage
per jaar
2,50%
10,00%
6,67%

5,00%
10,00%
10,00%
6,67%

25,00%
20,00%
10,00%
25,00%

Investeringen met een waarde van€ 1.000 per investeringsbeslissing worden rechtstreeks ten laste van het resuttaat gebracht.
Investeringen in het gebouw,waarvoor wel economisch claimrecht wordt verworven, worden geactiveerd en afgeschreven
in 40jaar (nieuwbouw) of 10jaar (verbouw). Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na
vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn,wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,wordt de realiseerbare waarde bepaald van
de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
FlnancU!le vaste activa
Gekochte obligaties zijn primaire financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die van derden zijn gekocht.
Gekochte obligaties worden tot het einde van de looptijd aangehouden. Na de eerste waardering worden obligaties gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve rentemethode.
Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt via het amortisatieproces.
Overige gekochte leningen en obligaties met een beursnotering worden na de eerste waardering die voortvloeien uit veranderingen
in de marktwaarde (reële waarde) worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder eventuele aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Vorderingen hebben een looptijd korter dan 1jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan vrij ter beschikking van de Stichting.
EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bestaat utt de algemene reserve en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid,welke door het bestuur Is aangebracht.
VOORZIENINGEN
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzien Ingen rden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening onderhoud
De voorziening voor onderhoud wordt gevormd ter egalisatie van de kosten verbonden aan het meerjarig onderhoud ter zaken van het
gebouw en installaties van de school. Jaarlijks wordt een, vanuit het meerjarig onderhoudsrapport, vastgesteld bedrag van de exploitatie
ter zake aan de voorziening toegevoegd.
Uitgaven voor meerjarig onderhoud in het lopend jaar worden ten laste van de voorziening gebracht.
De dotatie dient gebaseerd te zijn op:
a.) de verwachte kosten vastgelegd in een onderhoudsrapport voor onderhoudswerkzaamheden
b.) de periodicileil waarmee deze naar verwachting dienen te worden uitgevoerd.
Voorziening ambtsjubllea
De voorziening voor verplichtingen u� hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubiliea van personeelsleden is
opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde
salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea uttkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is gevoemd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 klokuren hebben gespaard en dit
in een aaneengesloten periode gaan opnemen. De gespaarde uren worden opgenomen tegen de genormeerde bedragen volgens de cao.
Voorziening levensfasebewust budget
Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke medewerker recht op een levensfasebewust budget van 50 klokuren per 1 fte.
In een beperkt aantal gevallen is hel mogelijk een spaartegoed op te bouwen dat eerst later tot opname van (doorbetaald) verlof
dan wel tot verzilvering (uitbetaling) zal leiden. Voor deze verplichting is een voorziening gevormd.
De per medewerker geregistreerde uren worden opgenomen tegen een gemiddeld tarief per directie, OP en OOP rekening houdend
met een opslag voor werkgeverslasten.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen
bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van
het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.
Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn
gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord
als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige baten

Dverige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.
Afschrijvingen op materie/e vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van
het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingwijziging plaatsvindt van de economische
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Personeelsbe/oningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten oor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan p
Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregell
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn_ Vooruitbetaalde premies worden
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overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
FlnancH!le baten en lasten
Rentebaten en bankkosten
Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa
en passiva.
Toelichting kasstroomoverzlcht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van beten en lasten moet het kasstroomoverzlcht bijdragen een het inzicht in de financiering,
de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.
Voor de toelichting ven de gebruikte getallen In het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de balans en staat van baten en lasten.
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1

Activa

1.2

Materlöle vaste activa

Mutaties 2015
Verkrijgingsprijs t/m 31-122014

1.2.1 Gebouwen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
Totul m1tor1flo YH18 IC:LIYI

Afschrijvingen
t/m 31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2014

€

Investeringen 2015

•

Afschrijvingen

Boekwaarde

2015

31-12-2015

E

€

€

Oeslnvesle-

ringen 2015

5.999.679

3.852.396

2.147,282

111.643

12.586

383,047

1.863.292

12.808.687

10.047.315

2.761-372

1.137.682

66.472

749.160

3.083.423

18.808.366

13.899.711

4.908.655

1.249,326

79.058

1.132.207

4.946.716

Een stelselwijziging per 1 januari 2015 is toegepast ten aanzien van de verwerking van in het verleden ontvangen subsidies
voor activa. Deze zijn afgeboekt van het betreffend actief. Hierdoor is de boekwaarde van de materiële vaste activa gedaald
met € 1.350,659.
De lijst van materiële vaste activa zijn opgeschoond waarbij alle inventaris en apparatuur met een boekwaarde van nihil zijn
afgevoerd. Daarnaast zijn alle activa met een verkrijgingsprijs < € 1.000 afgevoerd waardoor extra afschrijvingslasten
zijn ontstaan.

1.3

Financlöle vaste activa
Boekwaarde

Klveslenngen

Desinvesteringen

€

€

€

31-12-2014

1.3.6 Effecten
Totaal flnancli!le vaste activa

2015

2015

Resultaat
waardering

Boekwaarde

•

31-12-2015

€

12.816.987

2.187.558

2.331.642

11.537

12.661.366

12,816.987

2.187.558

2,331.642

11,537

12.661.366

De marktwaarde van de effectenportefeuille bedraagt € 13.266.902.
1.5

Vorderingen
31-12-2015

€

1.5.1 Debiteuren
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
Lening u/g
Fietsplan
Kasvoorschotten
Rente
Overige

31-12-2014

€

352.493
86.081
0
9.156
288
95.564
63.796

271.880
200,213
2.000
18.749
200
139.614
115.367
275.931

168,805
1.5.8 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

1.343.567

1.494.253

Totaal vorderingen

1.494.253

1.343.567

2.101.631

2.091.591

• Vooruitbetaalde kosten
In deze post zijn diverse reeds betaalde kosten opgenomen die gelijkmatig in 12 tenmijnen in de exploitatie worden geboekt
waaronder boekengelden.

1.7

Liquide middelen
31-12-2015

€

1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Banken
Totaal liquide middelen

17.917
3.386.650
3.404.567

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Dyade

31-12-2014

€

14.255
2.809.715
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Mutaties
Saldo
31-12-2014

Bestemming

Overige

ResuNaat

Mutalies

Saldo
31-12-2015

€

€

€

€

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

9.302.323

2.1 .2 Bestemmingsreserves (publiek)

4.168.445

Totaal eigen vermogen

13.470.768

Uitsplitsing Bestemmingsreserves
Personeel
BAPO
Sociaal Fonds
Verzuimreserve
Prestatiebox
Nieuwbouw
Koersresultaten

1,347.771
1.320.673
664,549
92.717
432.735
210.000
100.000
4.f68.445

1.139.839

10.847.533

-216.986 -1.139.839

2.811.620

188.384

0

13.659.152

-34.269

46.642
-1.086.404
32.658

1.394.413
200.000
697207
0
0
420.000
100.000
2.811.620

405.371

-92.717
-90.000

-432.735
300.000

-216.986 -1.139.839

Voor spec�ieke toekomstige investeringen en uitgaven zijn - als onderdeel van het eigen vermogen - bestemmingsreserves
gevormd. Het bestuur beslist over de vorming van en bestedingen vanuit de reserves.
De bestemmingsreserve personeel is gevormd voor bepaalde toekomstige personele uitgaven die uit de huidige beschikbare
middelen moeten worden gedekt, omdat toekomstige middelen daartoe mogelijk tekort schieten.
De stichting heeft zich ten doel gesteld dat de hoogte van de personele reserve 6% van de personele kosten zal bedragen.
1/3 deel hiervan is gestort in het Sociaal Fonds.
De reserve BAPO is ter dekking van uitgestelde BAPO-verplichtingen.
Een kleine groep personeelsleden heeft in 2015 gebruik gemaakt van hun rechten, de kosten hiervan zijn onttrokken uit de
reserve. Gezien de kleine omvang van de groep personeelsleden dat nog oude rechten heeft, is deze reserve
verlaagd naar€ 200.000.
Het Sociaal Fonds is om onvoorziene tekorten op te vangen. Indien sprake is van onvoorziene tekorten kan iedere school
een beroep doen op het Sociaal Fonds, nadat haar eigen personele reserve is uitgeput.
Het Sociaal Fonds bedraagt 2% van de personele lasten en Is aangevuld tot dat niveau.
De verzuimreserve is bedoeld om de kosten voor de vervanging bij langdurig verzuim (langer dan 6 weken) op te vangen
In 2015 is meer onttrokken aan de reserve dan toegevoegd, waardoor het saldo per 31 december nihil is.
De reserve Prestatiebox is gevormd uit 7/12 deel van de toegekende subsidie Prestatiebox 2012. Aangezien deze
middelen zonder beperking kunnen worden ingezet Is deze reserve opgeheven en zijn de middelen toegevoegd
aan de algemene reserve.
De reserve nieuwbouw is bestemd voor het Hervormd Lyceum Zuid. Deze is gevormd uit de middelen die van de
gemeente zijn ontvangen en bestemd voor de verbouwing van de zolder. Jaarlijks mag het Hervormd Lyceum Zuid
€ 30.000 onttrekken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie.
Een dergelijke afspraak geldt voor de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert.
Vanaf 2010 wordt jaarlijks€ 60.000 uit het eigen vermogen onttrokken.
In 2015 wordt deze afspraak geformaliseerd en derhalve€ 300.000 toegevoegd aan de reserve.
De reserve koersresultaten is gevormd ten einde het resultaat bij tegenvallende koersresultaten te kunnen e
In 2015 zijn hogere koersresultaten behaald dan begroot, een onttrekking is niet nodig.

Dyade
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2.2

Voorzieningen

Mutaties
Saldo

DotaUes

Onttrekkingen

Vrijval

2015

31-12-2015

Saldo

Looptijd

Looptijd

€

€

€

€

€

< 1 jaar

> 1 jaar

31-12-2014

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
LFB (Levensfasebewust)
Ambtsjubllea

251.619
112.900
666.624
1.251.143

Onderhoud

Totaal voorzieningen

2015

2015

57.951

4.420

154.057

30.546
66.497

495.799
500.219

1.914.426
1.914.426

562.590
582.590

3.165.571

736.647

189.246
266.957
360.279
616,464

119.243
0
34.154
153.397

70.005
266.957
326.125
663.067

516.992
518.992

1.978.026
1.978.026

263.837
263.637

1.714.169
1.714.169

607.489

2,794.510

417.234

2.377.276

0
154.057

22.3 Overige voorzieningen

Als gevolg van de schattingswijziging van de voorziening amblsjubllea heeft een vrijval plaatsgevonden van € 495.779.
Voor de Amsterdamse scholen is de voorziening groot onderhoud gebaseerd op actuele onderhoudsplannen.
De voorziening groot onderhoud van het Hermann Wesselink College bevat een schattingselement omdat deze school uitzicht
heeft op vervangende nieuwbouw.
De voorziening groot onderhoud van het Veenlanden College is gebaseerd op een plan uit 2014 maar zal in 2016 worden
geactualiseerd.
De helft van de voorziening bevat derhalve een schattingselement.

2.4

Kortlopende schulden
31-12-2015
€

2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.6
2.4.9

Crediteuren
OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Lief en leed
Waarborgsommen
Omzetbelasting
Overige

31-12-2014
€

632.099
10.960
1,640.370
392.492
200
45.324
20.499
124.433

469.481
5.818
1.497.216
453.612
132
48.729
0
175.796

190.456
2 4.10 Overlopende passiva
Vooruitontv. Subsidies OCW geoormerkt
Voorultontv. Subsidies OCW niet-geoorm.
Vakantiegeld
Bindingstoelage
Vooruitontvangen Investeringssubsidies
Vooruitontvangen lesgeld
Voorultontvangen subsidies Gemeente
Vooruitontvangen subsidies Overige
Overige

Totaal kortlopende schulden

Dyade

0
1.503.417
1.077.826
110.558
0
798.513
139.953
119.151
44.803

224.656
0
1.321.199
1.053.146
102.682
0
678.599
49.901
98.764
29.789

3.794.221

3.334.080

6.660.616

6.004.863
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Verantwoording Regeling OCW-subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&/ regelingen betrekking hebbend op c1e EL&/ subsidies)

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Lerarenbeurs en studieverlof

Bedrag
Ontvangen Urn
van toewijzing
2015

Datum

div. 2015•
Totaal

€ 113.464
€ 113.464

Geheel uitgevoerd
en afgarond

Nog niet geheel
afgerond
v

€ 113 . 464
€ 113.464

• diverse beschikkingen: 17-9-2015: 707207-1, 707212-1, 707190-1, 706876-1, 708141-1
18-11-2015: 707207-1, 707190-1 en 16-12-2015: 706875-1

G2 Verantwoording van subsidies met verrakenlngsctauaule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EL&/ regelingen betrekking hebbend op de EL&/ subsidies)
G2-A Aflopend per ultimo 2016
Omsch�jving

Toewijzing
KOllfflOrk

Lerarenbeurs en studieverlof
Lerarenbeurs en studieverlof
Totaal

Dyado

387963-1

Bedrag ven de
Oalum

18-10-2011
2013

loewt�·!!fl
€

Ontvangen ttm
TotaJG koitcn
2015

€

Te verrekenen

ullrno 2015
E

€

5.818
5.162

5.818
5162

10.980

10.980

0

5.818
5.162
10.980
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3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW
2015

Begroting 2015

€

3.1.1.1

(Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Normatieve Rijksbijdrage personeel (VO)
Normatieve Rijksbijdrage materieel (VO)

€

32.349.568
4.465.185

Geoormerkte subsidies
3.1.2.1
3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies
3.1.2.3.1 Toegerekende investeringssubs. OCW

0
4.536.679
0

4.507.209

Ontv. Doorbel. Rijksbijdr. SWV

Totaal rijksbijdragen OCW
3.2

112.669

41.691.275

41.012.314

40.629.076

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen
Overige gemeentelijke bijdragen
Vrijval egalisatierekening
Overige gemeentelijke bijdragen

Begroting 2015

€

0
252.092

0
179.090

2014

€

0
233.850

252.092

179.090

233.850

Totaal gemeentelijke bijdragen

252.092

179.090

233.650

Totaal overige overheidsbijdragen

252.092

179.090

233.850

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.5
3.5.5

Verhuur onroerende zaken
Detachering personeel
Schenking
Deelnemersbijdragen
Ouderbijdragen

3.5.6

Overige
Opbrengst kantine
Vrijval egalisatierekening
Overige personele baten
Overige materiële baten

Totaal overige baten

Oyade

112.689
244.356

€

3.5

4.844.016

4.536.679

369.314

2015

3.2.1
3.2.2

62.206
4.761.612
0

244.358

369.314

35.672.369

36,231.077

4.507.209
3.1.4

31.357.377
4.314.992

31.793.125
4.437.952
36.614.752

2014
€

2015

Begroting 2015

2014

€

€

€

159.393
106.906
150
1.369.343
359.391

55.200
0

64.107
0
254.117
63.019

146.600
45.755
1.566
1.345.587
355.867

109.897
45.529
9.000
1.176.706
359.065

66.450
0
232.090
139.935

168.145
381.243

243.345

438.475

2.376.426

1.943.564

2.333.852

13

Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening
4

Lasten

4.1

Personele lasten
2015
€

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

26.560.363
3.132.629
3,361.940

Totaal lonen en salarissen
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1 2.3

Mutaties personele voorzieningen•
Personeel niet in loondienst
Overige"

-434.659
1.075.650
1.400.919

Uitkeringen(-/-)

Totaal personele lasten

'Specificatie mutaties personele voorzieningen 2015:
Spaarverlof
LFB (Levensfasebewust )
Ambtsjubilea

•• Specificatie overige personeelslasten:
Uitbesteding administatie
Overige i.itbestedingen (VAVO)
Onkostenvergoedingen
Scholing
Reis- en verblijfkosten scholing
Representatie personeel
Koffie personeel
Bedrijfsgezondheidszorg
Begeleiding personeel
Personeelsactiviteiten
Kosten werving personeel
Verzekeringen
Overige

32.267.553

33.054.931

Totaal overige personele lasten
4.1.3

Begroting 2015
€

2014
€
25.308.511
3.010.787
3.768.224
32.087.522

32.267.553
324.500
572.750
1.244.430

2.041.910

131.865
674.148
1.235.810
2.041.823

2.141.680

-247.852

- 162.550

34.848,989

Dotatie
0
231,256
0
231.256

2015

€

248 673
232 7 26
20597
331 586
3.150
19.65 2
57 995
38. 2 2 2
64.739
130.907
123.629
114.021
15 .023
1.400.919

33.966.795

34.409.233

Onttrekking
57 951
0
30546
88.497

Vrijval
4 4 20
77199
495.799
577 418

Mutatie
6 2 371
-154 057
526 345
434 659

2014

€

193.598
272.352
16.988
297.403
6.197
14.936
53.985
50.280
59.656
101 .568
27.701
116.898
24.249
1,235.810

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 453 FTE in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 438)

Dyade
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4.2

4.2.2.1
42.2.2

Afschrijvingen
2015

Begroting 2015

2014

€

€

€

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

Totaal afschrijvingen

4.3

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8
4.3.7

4.4

4.4.1

383.047
749.160

376.359
695.463

396.888
726.761

1.132.207

1.071.822

1.123.649

Huisvestingslasten
2015

Begroting 2015

2014

€

€

€

Huur
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten

106.063
251.020
536.106
1.009.848
108.077
582.590
144.979

91.150
212.200
561.500
955.100
82.800
657.590
131.250

127.744
216.294
668.294
940.084
82.329
757.590
117.109

Totaal huisvestingslasten

2.738.683

2.691.590

2.909.444

Overige Instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Uitbesteding administratie
Accountantskosten'
Bestuurs/managementondersteuning
Juridische ondersteuning
Onderhoudsbeheer
Ondersteuning automatisering
Contributies
Verzekeningen
Secretatriaat en administratie
Bestuurstoelage/vacatiegelden
Portokosten
Kantoorartikelen
Kosten telecommunicatie
Schoolgids
Boekverlies vaste activa
Overige

2015

Begroting 2015

2014

€

€

€

51.546
18.263
41.896
61.556
44.284
120.797
134.030
30,733
27.250
32.453
36.895
31.810
120.821
29.636
79.067
46.736

32.790
907.774

4,4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Schoolboeken
Verbruiksmiddelen
Reproductiekosten/drukwerk
Leerlingbegeleiding
ICT
Overige

808.107

893.493

1.668.727
346.000
312.100
107.500
224.500
194.050

1,744.068
369,789
304.769
133.997
332.497
245.048
3.130 167
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56.265
35.144
77.700
47.676
16.676
72.186
141.162
23.996
28.320
23.651
47.353
24.699
118,738
57.985
0
36.557

57.953
31.350
95.250
55.400
11.500
64.050
131.800
29.700
100.850
18.650
46.500
28.800
140.000
48.900

1.718.068
403,998
282.872
130,236
345.256
191,382
3.071.812
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4.4.4

Overige
Wervingskosten
Abonnementen algemeen
Kosten identiteit
Leerlingen vervoer
Culturele activiteiten
Excursies
Sportdagen
Werkweken & Reizen
Diverse activiteiten
Schoolfeesten, Jubilea & Lustrum
Jaarafsluiting
Schoolkrant
Kosten MR/OR
Kosten eigen vervoermiddelen
Donaties & Giften
Kantine kosten
Huishoudelijk kosten
Overige algemene kosten

Totaal overige instelllngslasten

157.091
23.053
11.275
42.176
73.732
172,678
30.279
658.905
178,079
40.686
44,394
-81
15.422
3.361
11.004
54.261
13.737
8.481

215.500
26.600
8.950
45.500
51.118
215.533
23.500
604,850
152250
52.500
48.500
2.600
13.500
3.000
0
55.300
11.900
3.000

262.818
19.211
11.957
29.925
59.541
249.564
25.018
664.315
180.202
40.191
33.582
293
23.738
2.901
2.426
48.266
15.667
7.683
1.677.298

1.534.101

1.538.533

5.715.239

5.280.471

5.418.452

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

4.4.1.1
Controle van de jaarrekening
4.4.1.1 Controle voorgaande jaren
4.4.1.1.b Andere
controlewerkzaamheden
4.4.1.1.d Andere nietcontrolediensten

2015

Begroting 2015

2014

€

€

€

22.325
-4.062
0

23.000
0
3.350

25.000
10.144
0

0

5.000

0

18.263

5

5.1
5.3
5.4
5.5

Dyade

35.144

31.350

Flnanclöle baten en IHten

Rentebaten
Waardeveranderingen financiële
vaste activa en effecten
Overige opbrengsten financiële
vaste activa en effecten
Bankkosten

2015

Begroting 2015

2014

€

€

€

205.389

247.600

242.257

110.889

0

166,936

0
-12.570

0
0

14.653
-8.236

Totaal financiële baten en lasten

303,708

Netto resultaat

188.384

247.600

415.610

194.048
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Verbonden partijen
Per 1 augustus 2014 zijn een aantal samenhangende wetswijzigingen In werking getreden ter invoering van
Passend Onderwijs. Dit wettelijke kader legt de schoolbesturen een zorgplicht op en verplicht hen tot
deelname aan een regionaal samenwerkingsverband (SWII) om In samenwerking en afstemming vorm te geven
aan Passend Onderwijs. SUchting Ceder is aangesloten bij:
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden,
Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West,
Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.
Vereniging van Eigenaars Diamant te Mijdrecht.

Dyado
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCilONARISSEN PUBUEKE EN S!MIPUBUEKE SECTOR

Leldlngg,mmd topfunctlon•rl•
Niet van toepassing, geen leidinggevende topfunctionarissen met een echte of fictieve dienstbetrekking.
!Echte of nctleve dlcn<lbetrOl<J(1ng

Aanhol

Voorletters

Ja, dienstbetrekking

Mevrouw

l.E.A.M.

D!enstbelrelddng In Yl!fSlogJ.>or

TussenvoegS<?I

Achternaam
Merkx

Naam

Functle(s)

Aanvang functie

J.E.A.M. Merkx

Voorzitter

Ol-Cl'l-2011

Einde functie

Taakomvang (fte)

Herrekend WNT

Motivering
overschrijding
bezóldlgings:mrm

Bt!zoldlglng

Naam

Belastbare
onkosten'ICf!lC)edlng
€

llelonlno
E

J.E.A.M. Meno<

Beloning
betaalbaar op
lOtmljn

E

€

102.261

TOlllk! bezohj!glng maximum

13.501

115.762

178.000 Niet van toepassing

Toezlcllthoudend topfunctionaris
Niet van toepassing, geen toezichthoudende topfunctionarissen met een echte of fictieve dienstbetrekking.

IE<htc of fictieve dlenslbettel<ldng

Aitnhcf

V00<letters

Ja, (fictieve) dienstbetrekking
Nee

!.R.

Nee

Ja, (fictJeve) dienstbetrekking
Ja, (fictieve) dienstbetrekking

Mevrouw
De heer
De heer
De heer
Mevrouw

l.R. Vunderink
D. Lodewijk
A. Poppelaars
H. Bettani
M.C.E. Roodvoets

Voorzitter
Vice voorzitter
Lid
Lid
Lid

functlecat

Tussenvoog<cl

Achternaam

Vundertnk

Lodewijk
Poppelaars
Bettanl
Roodvoets

D.
A.
H.
M.C.E.

Aonvang functie

one

Einde functie

31-01-2012
01-12-2011
01-07-2013
01·07·20M
02-12-2014

Bemld!glng

Naam

!.R. Vunderlnk
D. Lodewijk
A. Poppelaars
H. Bettanl
M.C.E. Roodvoets

Belastbare
onkosten-

Belonlno

vergoeding

€

€

Beloning
betaalbaar op
termijn

€

Herrekend WNT
Totale bo:rol<llglng maximum
E
E

7.000

7.000

5.800

5.800

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

Motivering
overschrijding
b<!zokllglng"1lllm

26.700 Niet van toepassing

17.800 Niet van toepassing
17.800 Niet van toepassing

17.800 Niet van toepassing
17.800 Niet van toepassing

Gewezen Topfunctionaris
Niet van toepassing, geen gewezen topfunctionarissen met een echte of fictieve dienstbetrekking.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De volgende contractuele verplichtingen zijn aangegaan:

Binnen
1-5jaar

Verplichting
blnnen 1 jaar

Onderhoud gebouw
Schoonmaak
Abonnementen
Telefonie
ICT
Huur apparatuur
Huur sportvelden
Verzekeringen
Dienstverlening

85.079
1.044.992
4.552
65.363
276.606
302.344
22.500
147.390
312.984

82.943
814.827
4.552
20.398
274.635
133.734
7.500
147.390
312.984

Vorderingen ministerie OCW
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de VWO Is het op basis van artikel 5 van de (gewijzigde) regeling "Onvoorziene
gevallen bij invoering vereenvoudtging bekostiging voortgezet onderwljs"(kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk
VO/F-2006/1769 toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie OCW/EZ. De vordering op het ministerie OCWIEZ.
is ter hoogte van de op dat moment bestane schuld aan het personeel In verband met:
- De tot en met december opgebouwde vakantie-afspraken;
- De over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht pensioenpremie en loonheffing verbonden
salarisbetalingen op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Stichting Cedergroep kiest ervoor deze vordering niet op te nemen en de bestendige gedragslijn van voorgaande te volgen.
Het bedrag van de vordering zou ultimo 2015 € 2.426.218 zijn.
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