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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het bestuursverslag 2017. 

 
Het bestuursverslag van het Rembrandt College is de beleidsmatige evaluatie van de gestelde doelen 
voor het kalenderjaar 2017. Het bestuursverslag komt tot stand doordat alle domeinen binnen de school 
de gestelde doelen twee maal in een Marap de voortgang beschrijven en ten behoeve van het 
bestuursverslag evalueren op de gestelde doelen en de gevolgen daarvan voor het kalenderjaar 2018. 
Meer nog dan de voorgaande jaren is het bestuursverslag dus het product van de school voor haar 
interne leerproces en niet primair als verantwoording naar de onderwijsinspectie of ketenpartners. 
 
25 jaar Rembrandt! 
In 2017 vierde de school haar 25-jarig jubileum. In een wervelende week vol activiteiten hebben we stil 
gestaan bij de start van Openbaar Voortgezet Onderwijs in Veenendaal met de innovativiteit van de 
cultuurprofielschool. 25 jaar ervaring met dat mooie onderwijs en de huidige Koers naar wederom 
koploper van modern toekomstbestendig onderwijs. 
 
Het Rembrandt College had zich voor 2017 voorgenomen de innovatie en pioniersgeest van haar 
beginjaren weer terug te pakken en dat is gelukt! 
De school is één van de 6 scholen in Nederland die experimenteren met een ongeclausuleerd Recht op 
Maatwerk en daarnaast hebben de discussies over kwaliteit van het onderwijs en de 
toekomstbestendigheid daarvan tal van pilots, proeftuinen en discussies opgeleverd die variëren van 
het verfijnen van scrum@school tot aan nieuwe lestijden met bijbehorende vernieuwing van didactiek. 
Het is moedig te zien dat steeds meer collega’s het leiderschap op willen pakken voor verschillende 
zaken en dat deze zaken dan ook nog eens zonder een gesprek over “uren” worden opgepakt geeft 
vertrouwen in de professionele ontwikkeling.  
 
Toch zijn er ook aandachtspunten. De school zal de komende jaren krimpen. Gekoppeld aan een 
onevenredig lichte bekostiging van een schoolsoort 3-instelling hebben we het zwaar alles te kunnen 
blijven doen. We zien vooral dat er (te) weinig personele bezetting is voor momenten van reflectie en 
of instrumentele borging. Al is daar in 2017 al schoorvoetend iets uitgebreid. Zeker in momenten van 
ziekte of uitvallende collega’s is het moeilijk de gestelde doelen en ambities waar te maken. Met alleen 
een discussie over wat wel en wat niet te doen is hier geen oplossing te vinden. Toen eind 2017 bleek 
dat er geen vereenvoudiging van de bekostiging zou komen was dat dan ook de reden voor het Bevoegd 
Gezag om formeel bezwaar tegen de bekostiging aan te tekenen. Kansengelijkheid voor leerlingen 
betekent ook dat elke T-H-V leerling in Nederland dezelfde bekostiging dient te krijgen, ondanks de 
bestuurlijke constructie van de instelling.  
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Ondanks dit sombere verhaal is de realiteit van de exploitatie goed. Waar de bijgestelde begroting in 
september 2017 nog voorzag in een tekort van €168.000, is het netto resultaat van € -63.347 ronduit 
goed te noemen en resultaat van forse bijsturingen gaandeweg. De schoollelding ziet dit vooral als een 
goed resultaat op het gebied van management en financiën. Deze inhaalslag hebben we vooral op het 
materiële deel van de exploitatie weten te behalen. Bovendien is het, het zoveelste jaar op rij dat we 
het boekjaar positiever dan gepland kunnen afsluiten. 
 
In dit bestuursverslag zien we bovenstaande ambivalente houding ook terug. Er wordt heel veel mooi 
werk gedaan, met heel veel goede resultaten. Op alle terreinen is de school ambitieus en veel halen we 
ook, maar tegen een hoge prijs van persoonlijke inzet. 
 
Ook dit jaar is er duidelijk voor gekozen de vooruitblik niet te beperken tot de zgn. 
continuïteitsparagraaf. Al zal daar een samenvatting van de punten van aandacht te vinden zijn. 
 
Veenendaal, februari 2018. 
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2. Visie 
 
Het Rembrandt College is de enige openbare school in Veenendaal. Ouders en leerlingen die bewust 
voor het Rembrandt College kiezen, hebben er recht op dat dat onderwijs zo goed mogelijk en uitdagend 
ingericht is. 
 
Het Rembrandt College is een bewuste cultuurprofielschool. Hierbij vinden we inspiratie bij Albert 
Einstein: 
 

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal” 
A. Einstein 

 
Het Rembrandt ziet het als een uitdaging om de delen, creativiteit, cognitie en logica met elkaar te 
verbinden. We geloven erin dat leerlingen en collega’s die beide vlakken beheersen met kop en 
schouders boven de rest uitstijgen en we doen ons best dat te stimuleren.  
 
Het Rembrandt wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers zich gekend voelen in hun eigenheid. 
Er is ruimte en acceptatie te mogen ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je talenten te vinden 
zijn. 
We erkennen dat dit een proces is en dat falen en fouten maken onderdeel hiervan zijn. We streven 
ernaar het “elke dag een stukje beter” te doen. Zowel zelf als onze leerlingen. Doorlopende leerlijnen 
en afstemming tussen parallelgroepen hebben prioriteit. 
 
Als openbare school staan we ervoor dat alle leerlingen bij ons gelijke kansen hebben. Gelijkwaardigheid 
is één van onze kernwaarden. Iedereen is welkom. Ongeacht geloofsovertuiging of levensovertuiging, 
waarbij we streng kunnen zijn waar de belangen van de één in het gedrang komen door het gedrag 
van een ander. Ruimte willen we geven waar mogelijk, maar niet oneindig. 
 
De school draagt deze visie uit in een goed geoutilleerde ruimte, waarin de verwondering onderdeel is 
van de omgeving. Leerlingen herkennen ons enthousiasme in de school, onze liefde voor het vak. 
 
Deze visie geldt voor onszelf, voor de medewerkers, de manier waarop we naar onze leerlingen kijken 
als wel de manier waarop we naar buiten zullen treden.  
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3. Jaarverslag 
 

3.1 Algemene informatie 
 
3.1.1 Algemene gegevens 
 
Statutaire naam:  Rembrandt College 
Vestigingsplaats:  Veenendaal 
Brinnummer:  19IP 
Bestuursnummer: 10907  
 
Adres:   Rembrandtlaan 2 
Postcode:  3904 ZK 
 
Telefoonnummer: 0318 509900 
Faxnummer:  0318 509901 
E-mailadres:  postbus@rembrandt-college.nl 
Website:  www.rembrandt-college.nl 
 
 
3.1.2 Samenstelling van bestuur en directie 
 
College van B&W Gemeente Veenendaal, Mw. N. Kundic 

Schoolleiding:  
Dhr. R.B. de Grunt, Rector 
Mw. J.T.M. Starmans, Conrector 
Dhr. P Ham & Mw. Ank Hendricks (wisseling per schooljaar 1718),Teamleider Talen en Techniek 
Mw. M. Bleyendaal, Teamleider Kunst en Exact 
Mw. I. de Wit, Teamleider Mens en Maatschappij, LO en Leefstijl 
Dhr. E. Heikamp, Financiën en Intern Controller 
Dhr. R. Obermeijer, Teamleider Facilitair 
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3.1.3 Missiestatement 
 
Het Rembrandt College wil creativiteit en cognitie met elkaar verbinden. 
Logica, verwondering, proberen, falen en slagen horen hier bij. 
Onze kwaliteit is op orde en morgen doen we het net iets beter dan vandaag 
 
Voor onze collega’s staat het vak centraal. Teams zorgen voor hun eigen kwaliteit en ontwikkeling. Het 
leiderschap is gedeeld en we kennen moderne arbeidsverhoudingen. 
We doen wat we doen omdat we er gek op zijn en dat over willen dragen 
We doen ons best talenten te (h)erkennen en bieden professionele ondersteuning. We maken er werk 
van elkaar te kennen en willen daar ook echt iets mee 
 
We doen de dingen op ónze manier. We geven de leerlingen mee dat ze ertoe doen, dat ze allemaal 
gezien worden in wie ze zelf willen zijn, ongeacht de overtuiging van de wereld om hen heen.  We 
geven onderwijs dat past bij de tijdsgeest. We verbinden creativiteit en cognitie. Wij creëren leren. 
 
 
3.1.4 Juridische structuur 
 
Het Rembrandt College is één van de 6 scholen in Nederland die nog direct onder een gemeentebestuur 
vallen. Op het vasteland zelfs de enige brede scholengemeenschap. Deze uitzonderlijke positie past 
ons, maar brengt op een aantal gebieden best wat vraagtekens met zich mee. Op het gebied van de 
Governancecode bijvoorbeeld, maar ook bij de eisen aan het jaarverslag nemen we hiermee een 
bijzondere positie in. Begroting en jaarverslag zijn onderdeel van de gemeente Veenendaal en dienen 
te passen binnen de cyclus van die instelling. Het intern toezicht is hiermee op een andere manier 
geregeld dan in de bekende one- en two-tier modellen.  
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3.2 Het jaar 2017 op hoofdlijnen 
 
Het jaar 2017 stond voor het Rembrandt College in het teken van het nemen van professionele ruimte. 
Verder bouwend aan de herijking van ons onderwijs naar “Koers 2022” is het essentieel dat de 
professional op alle plekken in de school de ruimte voelt, kent en neemt.  Daarmee is het mogelijk dat 
we het onderwijs, de begeleiding en ondersteuning van leerlingen en de ondersteuning van het 
onderwijs toekomstgericht verbeteren.  
 
In 2017 is door het team aangegeven welke uitwerkingen op operationeel niveau ze voor ogen heeft 
voor Koers 2022. Deze doelen zijn opgenomen in de “jaarbegroting 2018 in meerjarig perspectief” 
Hoofdlijnen daarin zijn de mindset en een ander lesrooster dat ruimte zal bieden voor meer keuzevrijheid 
én bijbehorende verantwoordelijkheid van de leerlingen.  
Naast deze ontwikkelingen is de school vanaf 1 september 2017 gestart met het “ongeclausuleerde 
Recht op Maatwerk” in het kader van een landelijke pilot van OCenW, VO-Raad en het LAKS. Het 
Rembrandt College is een voorloper van dit ongeclausuleerde recht waarbij de verantwoordelijkheid 
voor keuzes dichter naar de leerling wordt gelegd. Hierbij wordt gewerkt volgens de methodiek van 
“pedagogische driehoek” tussen leerling-ouders-school. De ouders en de school nemen hierbij een 
pedagogisch-faciliterende taak op zich waar de leerling de verantwoordelijk pakt voor zijn eigen wensen 
voor verbreden, vertragen, versnellen of verdiepen van het onderwijsproces.  
 
Beide ontwikkelingen zijn als vliegwiel te zien voor veel meer ontwikkelingen in de school. Op alle 
plekken is het gesprek over het onderwijskundig en pedagogisch beleid losgekomen en ontstaat nieuwe 
energie.  
 
Ook in de verschillende secties wordt gewerkt aan onderwijskundige veranderingen. Nieuwe (digitale) 
lesmethodes, verdieping in scrum@school, werken met vrije werkvormen en vragen naar alternatieve 
wijze van toetsing en (s)portfolio’s.  
 
Al deze ontwikkelingen maken duidelijk dat er aan de ‘achterkant’ van het onderwijskundig proces een 
hoop veranderingen aan staan te komen. Van het administratief pakket tot aan het taakbeleid begint 
de schoen te knellen en wordt er hard gewerkt aan oplossingen, bijstellingen of heel nieuw beleid. Een 
intensieve maar mooie ontwikkeling. 
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Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ondernemen 
De afgelopen periode is nadrukkelijk de verbinding gezocht met voor de leerlingen en de school 
belangrijke partijen in Veenendaal. De voorbereiding in 2016 heeft o.m. geleid tot deelname in begin 
2017 aan de werkgroep voor het Gilbertjaar en het lidmaatschap van de bedrijvenkring Veenendaal. 
Met de Stg Present wordt samengewerkt voor de maatschappelijke stages.. 
Daarnaast werkt de school aan een beleidsdocument voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Verwachte toekomstige ontwikkelingen (kwaliteitszorg) 
De tussentijdse monitoring zal gepaard gaan met het opstellen van beleidsmatige interventies op 
leerlingniveau om tussentijdse sturing voor de toekomst te borgen. Naar aanleiding van het nieuwe 
toezichtskader van de onderwijsinspectie waarbij op bestuursniveau naar kwaliteitszorg gekeken wordt, 
zal er afstemming gaan plaatsvinden tussen de secties zodat vanuit een gemeenschappelijker 
kwaliteitskader gewerkt gaat worden. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een eigen normering op basis 
van de gesprekken over de eigen "waarden en normen" die momenteel binnen de secties gevoerd 
worden. 
 
Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 
In het kader van de krimp zijn in het afgelopen jaar in het kader van het RPO gesprekken gevoerd over 
de concurrentie en het “in elkaars waarde laten” van de school-eigen profielen. Deze gesprekken hebben 
niet tot een nieuw RPO geleid.   
 
Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 
Voor 2017 worden geen nieuwe initiatieven verwacht. De komende jaren komt dit echter wel op de 
agenda, waarbij de politieke ontwikkelingen m.b.t. de ouderbijdrage hierin een risico-factor.  
 
In de administratieve organisatie van de school zijn ook veel veranderingen geweest in 2017. Het 
administratieve proces is voor een groot deel gedigitaliseerd in 2017. Factuur- en declaratiestromen zijn 
binnen de eigen AO-IC systematiek ingericht. Bij ICT is de implementatie van Office 365 opgestart die 
in 2018 met het uitrollen van CYOD zal worden afgesloten. Binnen het facilitaire onderdeel is een nieuwe 
MJOP geïmplementeerd om de meerjarenvoorzieningen en activiteiten planmatig aan te kunnen pakken. 
Daarnaast zijn een aantal contracten herzien.  
 
Eén van de belangrijke kenmerken van professionele ruimte is de zelfkennis en de bereidheid te werken 
aan de eigen ontwikkeling en continue verbetering. In 2016 zagen we een sterke stijging van het gebruik 
van het scholingsbudget en in 2017 is deze trend doorgezet.  
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Centraal voor het Rembrandt College is dat we ons de komende jaren erop willen richten dat het 
onderwijs recht doet aan de individuele talenten van de leerlingen. Hierbij willen we de mogelijkheden 
die er zijn om gedifferentieerde diplomering mogelijk te maken benutten. Tegelijk stelt dit eisen aan het 
onderwijs dat dagelijks gegeven wordt.  
 
Binnen de onderwijskundige teams/secties ligt het onderwijskundig leiderschap centraal bij de 
verschillende docentfuncties LB, LC en LD. Hierbij zijn taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven 
in de PDCA-cyclus verdeeld voor het te geven onderwijs binnen de visie van de school. 
Als interne organisatiestructuur heeft de school hierbij een eigen model ontwikkeld om zowel het denken 
vanuit de visie, het verdelen van deelverantwoordelijkheid t.o.v. de gehele verantwoordelijkheid als de 
verschillende focusgebieden van de organisatie in beeld te brengen. Vanaf september 2015 is dit model 
leidend in de werkwijze. 
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3.2.1 Vanuit het bevoegd gezag 
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3.2.2 Leerlingenaantallen 
 
In het schooljaar 2017 -2018 startten 197 leerlingen in het eerste jaar op het Rembrandt College. Qua 
marktaandeel zat de school hiermee op 8.5%. Dit is lager dan de afgelopen jaren. 
  
Leerlingenaantallen 1 oktober 2017 ten opzichte van 1 oktober 2015 en 2014. 
 
 

 
 
 
  

1-okt 2014 2015 2016 2017
 1 246 245 206 197
B2 121 83 85 71
V2 62 35 47 48
T2 144 119 108 83
T3 106 153 130 119
H3 87 107 77 78
V3 49 63 40 48
T4 100 112 153 116
H4 124 95 123 134
H5 89 114 86 98
V4 46 48 62 40
V5 47 42 51 62
V6 33 44 41 47

VAVO 6 8 13 7
Totaal 1260 1268 1222 1148
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3.2.3 Schoolbrede ontwikkelingen 
 
Algemene beschrijving: 

 

Onderwijskundige pilots wanneer wie 

Stimuleren van onderwijskundige pilots, experimenten en 

proeftuinen  

2017-2018 SL/OP  

De dinsdagmiddaggroepen hebben hun uitkomsten gepresenteerd. Tegelijk zijn er op tal van plaatsen pilots geweest, In 

de T2 voor didactiek, Flipping the Classroom, ICT-gestuurd werken, Growth-Mindset. 

De uitkomsten hebben tegen het einde van het schooljaar een plek gevonden in de nieuwe teamplannen en 

prioriteringsafspraken met de schoolleiding. In het tweede deel van 2017 zijn de uitkomsten waar gewenst opgenomen 

in de nieuwe jaarbegroting van 2018 zodat er ruimte, implementatiekracht en financiële middelen beschikbaar zijn. Grote 

thema’s zijn de overstap naar nieuwe lestijden en daaraan gekoppeld een andere didactiek. Deze zaken worden 

tegelijkertijd met het schrijven van een nieuw schoolplan opgepakt. 

 
 

Kwaliteitsbeleid wanneer wie 

Kwaliteitsbeleid opstellen waarin per sectie de 

uitgangspunten benoemd worden  

2017 SL 

De secties hebben in een plenaire een voorbeeld van één van de secties gekregen op welke wijze de beschikbare en 

ontsloten informatie en resultaten ingezet kunnen worden voor een kwaliteitsbeleid binnen de sectie.  Elke sectie heeft 

in haar sectieplan een aantal thema’s aangeven o.b.v. ze planmatig aan de gang zullen gaan met de kwaliteit in de 

secties. Voor het einde van het kalenderjaar was het nieuwe concept kwaliteitsbeleid o.b.v. het nieuwe waarderingskader 

van de inspectie klaar ter bespreking in de verschillende geledingen, waarna het in het begin van 2018 kan worden 

geëffectueerd. 

 
Samenwerking PO-VO wanneer wie 

Samen met de andere scholen voor Po en VO wordt de 

toelating naar het Vo beter afgestemd 

2016-2020 SL 

In de werkgroep PO-VO zijn goede afspraken gemaakt. Het effect zien we in de aanlevering van de gegevens. Nog steeds 

zien we wel in de lastige gevallen wat divergerende effecten, maar er is een duidelijke verbetering ten opzichte van het 

vorige schooljaar. Binnen de school is een nieuw proces opgezet waarin Decanen, Roostermakers en leerlingbegeleiders 

de zij-instroom van leerlingen kunnen monitoren en behandelen. Succesvol is te noemen dat er leerlingen uit het SBO 

hun weg naar het Rembrandt hebben gevonden en ook vooralsnog met passende ondersteuning door kunnen gaan. 
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ICT-beleid wanneer wie 

Uitwerken van ICT-beleid 

o Veel aan ICT is faciliterend als gas/licht en water 

o Daarnaast moet in meerjarig perspectief de 

onderwijskundige koers vertaald worden naar het 

gebruik van ICT  

o Mogelijkheden verkennen van participatie in landelijke 

projecten 

2016-2020 SL 

Beleidsmatig lopen we nog steeds achter waarbij de afgesproken uitgangspunten wel bewaakt worden en in de 

vernieuwingen worden meegenomen. Blended werken in een zo veel mogelijk Cloud-oplossing en webbased ontsluiting 

van de financiële, administratieve, en onderwijskundige hulpmiddelen zijn hierbij kernpunten. De overgang naar Office 

365 en het inzetten van nieuwe MFP’s loopt voorspoedig. Door grote problemen bij de leverancier van digitale 

leermiddelen konden we binnen de school niet de eigen planningen halen. Met de leverancier lopen gesprekken over het 

verhalen van de kosten. 

 
IPB wanneer wie 

Alle verschillende onderdelen van personeelsbeleid worden 

integraal samengebracht in het IPB en tot op operationeel 

niveau uitgewerkt 

2016-2020 SL 

Voor het einde van het schooljaar was het eerste (kale) concept met alle beleidsterreinen gereed. Dit kan in de eerste 

helft van 2018 in de verschillende geledingen worden besproken en leiden tot besluitvorming. Vooral het onderdeel 

Taakbeleid zal hierbij een punt van aandacht zijn.  

 
 

Informeel leren wanneer wie 

Uitwerken van de wijze waarop de school vorm wil geven 

aan het (in)formeel leren binnen de school  

2017-2018 SL/OP  

Deze beleidsonderdeel valt binnen het IPB en stagneert. We zien een duidelijke toename van de hoeveelheid scholingen 

binnen de school.  
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Onderwijsplannen wanneer wie 

Uitwerking van de basisuitgangspunten in Koers 2022 naar 

Onderwijsplannen 

2016-2020 SL 

In de tweede helft van 2017 is een start gemaakt met het nieuwe schoolplan. De discussie over nieuwe lestijden verfijnt 

de didactische discussie nog eens. In de loop van 2018 zal het nieuwe schoolplan gereed zijn. 

 
 

Schoolplan wanneer wie 

Opstellen Schoolplan in lijn met Koers 2022 2016-2020 SL 

Zie bovenstaand punt. 

De formeel-juridische zaken liggen op schema en de Pilot Maatwerk zal worden benoemd. Het onderwijskundige deel 

zal worden toegevoegd. 

 
 

Aansluiting Veenendaalse samenleving wanneer wie 

Sterkere aansluiting met de Veense samenleving en 

ketenpartners 

2016-2020 SL 

Hoofdpunten in 2017 zijn geweest: 

o de versterking met de wijk. 

Met de wijkvereniging “Het Franse gat “ zijn de contacten aangehaald. Men heeft gebruik gemaakt van de school 

voor een banenmarkt en andere activiteiten. Ook is de school de thuisbasis voor een grote wandeltocht. 

o Samenwerking met de Lampegiet 

In 2017 was de school voor het eerst een “Buitenlocatie”voor de Lampegiet. De voorstelling was een succes en 

zal worden gecontinueerd. 

Ook de eigen voorstelling van het muziektheater in de Lampegiet was een groot succes. Met een uitverkochte 

zaal was het een prachtige avond. 

 
Schoolstewardprogramma wanneer wie kosten  

Uitvoering van het Schoolsteward-programma als onderdeel 

van het medeverantwoordelijk maken van de leerlingen voor 

de algemene ruimte.  

2016-2018  € 5000,=  

Het project loopt nog steeds. 

Elke keer wordt de inhoudelijke bijdrage van leerlingen en mentoren verfijnd. Nog niet op alle plekken zit het in de 

vezels van de school. Hierop zijn acties gezet maar die hebben nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Voor 2018 

wordt gekeken naar aanvullende zaken. 
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Opleiden wanneer 

 

wie 

 

kosten   

 

In kaart brengen huidige activiteiten / aanwezig 

opleidingsexpertise 

- Opleidingsnoodzaak in meerjarenperspectief 

vaststellen 

- Opleidingsbeleid opstellen 

- oriëntatie op structuur / inrichting voor opleiden 

2015-2016 TL M&M / SL Geen 

Mogelijk 

scholingskosten via 

persoonlijk 

scholingsbudget 

Er wordt zeer veel geschoold en de afstemming van de middelen gebeurt schoolbreed in gezamenlijk overleg en bijna 

altijd ten gunste van de algemene ontwikkeling van de school.  
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3.2.4 Schoolbrede onderwijskundige ontwikkelingen 
 

Uitwerking van de basisuitgangspunten in Koers 

2022 naar Onderwijsplannen 

Wanneer 

 

Wie 

 

Kosten  

Voortgang tot en met april 2017 

Zoals beschreven hebben de presentaties een mooie lijn laten zien 

- Maatwerk 

- Zelfverantwoordelijk leren 

- Sterk algemeen toegankelijk 

zijn de uitgangspunten. Hieronder zullen de verschillende activiteiten geplaatst worden. In september 2017 zal dit 

leiden tot een nieuw Schoolplan 2017-2022. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

Maatwerk heeft een vlucht genomen door de landelijke Pilot die door de VO-raad i.s.m. OCW is opgezet. Als Rembrandt 

College nemen we deel in scenario 1, wat betekend dat we ongeclausuleerd vraaggestuurd maatwerk willen aanbieden 

aan al onze leerlingen. Momenteel staan 77 leerlingen als maatwerkleerling geregistreerd. De vragen variëren van extra 

vak tot op verschillende niveaus aan verschillende vakken werken. Enkele uitzonderingen zoeken echt de grens op van 

de wet of de capaciteit van de school. In de pilot werken nu alle vakdocenten, 9 leercoaches, 6 werkgroepleden en een 

oop-er voor administratieve ondersteuning.  

Voortgang tot en met 31 december 2017 

De leercoaches hebben tot eind december 2018 twee scholingsbijeenkomsten gehad. Daarin hebben zij kunnen werken 

aan de kwaliteit van de coachingsgesprekken. LinqueConsult gebruikt als basis ‘de 5 interactie stappen voor goede 

feedback’. Dit is een methode die ook eenvoudig in de les gebruikt kan worden. Bij de scholing zijn dan ook 7 collega’s 

die geen leercoach zijn aan geschoven. De resultaten van de leerlingen die deelnemen aan maatwerk zijn goed. Drie 

leerlingen zijn afgehaakt door persoonlijke omstandigheden en tegenvallende resultaten.  

De werkgroep is vooral zoekende naar goede reflectie momenten en methodieken om de voortgang van de pilot te 

monitoren.  
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Examenresultaten Tweede Fase   Wanneer 

2015-2017 

Wie 

HO VR LB 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College Veenendaal kent vanaf het school 2018-2019 onderstaande kwaliteitskaart. 
 
Verbeteren examenresultaten Tweede Fase bij NE FA en DU. Opzetten van gerichte examentrainingen. In de (voor)-
examenjaren. 
Voortgang tot en met april 2017 

Binnen de secties en in het overleg tussen de sectieleiders MVT is dit onderwerp van gesprek. 

Het onderwijs in de (voor)examenklassen is aangepast. Examenresultaten: VWO alle talen beter resultaat dan in 14-15. 

Havo: Ne, En, Fa betere resultaten dan in 14-15. De examenklassen hebben vanaf cluster 2 wekelijks examenonderdelen 

geoefend. 

Voor de meivakantie zijn (schoolbreed) gerichte examentraining ingeroosterd. 

Voortgang tot en met oktober 2017  

Er wordt door betreffende collega’s gewerkt volgend bovenstaande afspraken. 

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Examentrainingen T/H/V georganiseerd. 4x overleg geweest tussen teamleider en LB/BU. H/V op 3 dagen. TL op 1 dag. 

Om de TL beter aan te sturen is het wenselijk dat er een TL-docent deelneemt aan de examentrainingwerkgroep. 

Uitzoeken rendement zomerschool: Niet gestart. 

 
 

Herijking profielprojecten 

derde klas Havo 

 

Wanneer 

Afhankelijk van mede nieuwe 

collega's economie schooljaar 

2017/2018 

Wie 

Secties: 

GS, Ak, ECo, 

Kunt en exact 

Kosten 

In formatie 17/18  

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 
 
Profielprojecten worden gegeven aan de Havo 3 klassen. De projecten worden geëvalueerd en komt een plan om ze bij 
te stellen. LOB en de keuze voor een profiel moeten daarin nog sterker naar voren komen. 
Voortgang tot en met april 2017 

Er zijn nog geen nieuwe collega's economie die hierin al een rol kunnen spelen.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

Met de ontwikkelingen die voortvloeien uit Koers 2022 is deze evaluatie vooruitgeschoven.  

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Met de ontwikkelingen die voortvloeien uit Koers 2022 is deze evaluatie vooruitgeschoven.   
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Examentraining een stap 

verder 

 

Wanneer 

Schooljaar 2015/2016 

t/m schooljaar  

2017/2018 

Wie 

BU/LB 

Kosten 

50 uur in het kader van 

Entreerecht deze klus doen. 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 
 
Samenstellen van een werkgroep Examentraining. Doel is de examentrainingen aan te scherpen en binnen 2 jaar een 
professionele examentraining binnen schools door onze eigen docenten te kunnen laten geven. 
Voortgang tot en met april 2017 

Op basis van de evaluatie van vorig schooljaar is de opzet van dit jaar gemaakt. Voor komend schooljaar is het nodig 

dat ook een collega werkzaam in de TL deelneemt aan de werkgroep.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

De twee collega’s die dit elk jaar organiseren volgen in november een scholing om te leren wat effectieve 

examentrainingen zijn. Deze nieuwe inzichten gaan ze delen met de collega’s in de school en inzetten in de 

examentrainingen van dit schooljaar.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  

De werkgroep is uitgebreid met een college uit de TL. Zij bereiden op dit moment de examentraining van april 2018 

voor.  

 
Magister app Wanneer 

2015-2018 

Wie 

SL 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 

 
Duidelijkheid en eenduidigheid over gebruik Magister app. 
Magister-app inzetten voor huiswerk, studiewijzers, dagrooster en resultaten 
Voortgang tot en met april 2017 

In uitvoering. Geen verdere actie op ondernomen. 

Voortgang tot en met oktober 2017  

Nog steeds geen actie 

Voortgang tot en met 31 december 2017  
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Examens Wanneer 

2015-2018 

Wie 

DI BW HM 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 

 
Op elkaar afstemmen van de verschillende schoolsoorten v.w.b. (school)examens 
In overleg met de examensecretarissen zijn de examenreglementen, programma's van toetsing en afsluiting, inrichting 
Magister en de herkansingsregeling van de TL, Havo en Vwo op elkaar afgestemd. 
Voortgang tot en met april 2017 

Voorbereidingen voor PTA's en examenreglement voor schooljaar 17-18 gestart. 

Voortgang tot en met oktober 2017  

Is een taak van de examensecretarissen. PTA’s 17-18 vastgesteld. 

Voortgang tot en met 31 december 2017  

 
 

Toetsing en determinatie Wanneer 
2015-2018 

Wie 
Secties 

Kosten  
Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 
 
Vastleggen afspraken over toetsing en determinatie 
In alle leerjaren  

- Programma van Toetsing en Overgang 

- Programma van Toetsing en Determinatie  

(Naar voorbeeld van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA)) 

Voortgang tot en met april 2017 

Voorbereidingen voor PTO-PTD's voor schooljaar 17-18 gestart. 

Voortgang tot en met oktober 2017  

PTO-PTD’s zijn operationeel 

Voortgang tot en met 31 december 2017  
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Vaststellen lestijden en leslengte Wanneer 

2015-2018 

Wie 

SL 

Kosten  

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen 
 
Onderzoek opzetten om te komen tot de ideale lestijden en leslengte. 
Voortgang tot en met april 2017 

In de dinsdagmiddagwerkgroepen wordt hiernaar onderzoek gedaan. Er zijn scholen bezocht die andere leslengten 

hanteren. Voor schooljaar 17-18 is er geen verandering van leslengte voorzien. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

Werkgroep is ingesteld. Besluit voor langere lestijd genomen. Besluit over lengte valt in maart. 

Voortgang tot en met 31 december 2017  

Met ingang van het schooljaar 19-20 gaan we werken met langere lestijden. Deze langere lestijden zijn gekoppeld aan 

een nieuwe lessentabel. Daarbinnen ontstaat meer flexruimte. Binnen de flexruimte zijn de mogelijkheden voor leerlingen 

om hun eigen keuze te maken groter. Maatwerk moet hierbinnen makkelijker mogelijk worden. De nieuwe lestijden 

worden vastgesteld in februari 2018. Deze vaststelling gaat vergezeld van een uitgebreid implementatietraject. 

 
 
 
 
 

Scrum@School Schoolbreed 

 

Wanneer 

2016/2016 

Wie 

BLE/BG 

Kosten  

Eigen budget van de collega 

die mee gaat doen. 

Het Rembrandt College Veenendaal leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, 
kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 
 
Doel is scrum@school verder in de school bekent maken en de voordelen ervan. Er wordt een inventarisatie gemaakt 
wie wanneer scrumt zodat collega's bij elkaar kunnen kijken. Er wordt geïnventariseerd of collega's behoefte hebben 
aan een opfriscursus. 
Voortgang tot en met april 2017 

Inventarisatie is gedaan. Echter er is behoefte bij verschillende collega's om de cursus te volgen maar het aantal is te 

klein voor een interne scholing. Collega's vormen met elkaar nu een groep die op basis van  uitproberen in de klas 

onderdelen van Scrum@School toepassen. Ze komen bij elkaar tijdens de bijeenkomsten in het kader van Koers 2022.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

In het team van docenten van VMBO T2 zal de wijze van scrummen in T2 gepresenteerd worden. Met als doel dat 

meerdere collega’s inzien dat met deze methodiek de leerlingen zelfstandig in de les aan het werk zijn.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  
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In januari 2018 is een tussentijdse evaluatie geweest met de trainer van Scrum@school. Uit dat gesprek is naar voren 

gekomen dat de collega BG zich verder wil scholen om docentbegeleider scrum te worden of zich als trainer wil laten 

scholen. De stap van een docentbegeleider scrum in school zien we als noodzakelijk om tot verdere ontwikkeling van 

scrumgebruik in de school. 
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3.2.5 Onderwijskundige ontwikkelingen 
 
Team Mens &Maatschappij, leefstijl en lichamelijke opvoeding: 
 

Gedeeld Leiderschap  Wanneer 

2016 - 2022 

Wie 

Sectieleiders en 

teamleider 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College Veenendaal verbetert stelselmatig de organisatie van het onderwijs vanuit de visie van gedeeld 
leiderschap en verantwoordelijkheid.  

 
Gedeeld leiderschap staat binnen een netwerkorganisatie waarin de nadruk op kennis en vaardigheden ligt i.p.v. op 
hiërarchie. Secties nemen daarin zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Omschrijving: 

- Opzetten structureel overleg en samenwerking binnen de secties. Met aandacht voor lange termijnplanning, 

sectieplannen, cultuurprofielschool. 

- Ontwikkelen / opstellen van onderwijskundige lijn T/H/V 

Voortgang tot en met april 2017 

We hebben 1 gezamenlijk overleg gehad in het kader van de voorbereiding op de studiedag van Goede Vrijdag jl. Dit 

overleg werd als positief ervaren en er zijn afspraken gemaakt dat er in de komende jaarplanning ruimte moet komen 

voor minimaal 4 structurele overlegmomenten waarbij de sectieleiders met de teamleider om tafel gaan met een duidelijke 

agenda waarop de cultuurprofielschool en vakoverstijgende projecten belangrijke punten moeten zijn. De secties hebben 

voor het nieuwe schooljaar nieuwe doelen gesteld die momenteel nog SMART gemaakt moeten worden. De teamleider 

heeft hierin een coachende en sturende rol aangenomen. Met de sectie economie zijn andere afspraken gemaakt, omdat 

deze sectie in het komende schooljaar 2 misschien 3 leden zal moeten vervangen door natuurlijk verloop. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

De secties hebben allemaal een opzet gemaakt voor de leerlijnen en de onderwijskundige keuzes die ze hebben gemaakt. 

De ruimte voor de geregelde overlegmomenten is niet gerealiseerd in de jaarplanning. De wens is er nog wel degelijk. 

Samen met de sectieleiders zal gekeken moeten worden naar een mogelijkheid om dit alsnog te realiseren voor minimaal 

2 maal in schooljaar 2017/18. De sectie economie verdiend nog steeds bijzondere aandacht in het licht van gedeeld 

leiderschap hoewel eerste stappen wel gezet zijn door de sectieleider. De drie nieuwe collega’s pakken hun rol goed op. 

Voortgang tot en met 31 december 2017  

De sectieleiders hebben regelmatig overleg met de eigen sectie. In deze overleggen zijn veel centrale thema’s als PWS, 

Maatwerk en didactische werkvormen/pedagogische aanpak centraal. De terugkoppeling door de sectieleiders is van een 

hoog niveau en getuigd van verantwoordelijkheid bij de verschillende collega’s. De sectie economie is met de grote 

hoeveelheid nieuwe collega’s nog zoekende naar een goede samenwerking. De drie nieuwe collega’s zorgen voor urgentie 

op kwaliteit van de resultaten en het niveau van het onderwijs dat ze verzorgen.  
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Gedeeld leiderschap LO en Leefstijl 

  

Wanneer 

2016-2022 

Wie 

Sectie LO/ 

Sectie Leefstijl 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College Veenendaal verbetert stelselmatig de organisatie van het onderwijs vanuit de visie van gedeeld 
leiderschap en verantwoordelijkheid.  
 
Gedeeld leiderschap staat binnen een netwerkorganisatie waarin de nadruk op kennis en vaardigheden ligt i.p.v. op 

hiërarchie. Secties nemen daarin zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Omschrijving: 

- LO 

o Borgen Olympic Moves 

o Examenklassen parallel roosteren  

o Tablets gebruiken als lesmateriaal tijdens lo 

- Leefstijl: Doorontwikkeling van het nieuwe programma / Beschrijven van het vakcurriculum. 

Voortgang tot en met april 2017 

Voor Lo hebben Robin en Timo uitgebreid contact met Leerpodium, een software ontwikkelaar die op basis van WordPress 

portfolio's voor leerlingen ontwikkelt. In dit contact wil de sectie meer motiverend beoordelen op basis van een nulmeting 

en gestelde doelen. Elke leerling krijgt zo zijn eigen ontwikkeling inzichtelijk. De aanvraag voor het parallel roosteren van 

de klassen is door de teamleider al eens doorgesproken met de roostermaker voor het schooljaar 17/18. 

De sectie leefstijl heeft de digitale methode omgezet in It's Learning zodat komend schooljaar meer digitaal getoetst kan 

gaan worden.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

De sectie LO heeft met ingang van 1 oktober een (s)portfolio voor alle eerste klassen. Na wat opstartproblemen zijn ze 

sinds 20 november actief aan de slag. Het gebruik van de tablets komt zo nog beter uitkomt. De examenklassen zijn 

vanaf het begin van het schooljaar allemaal parallel geroosterd, hierdoor kan een mooi keuzeprogramma aangeboden 

worden. Volgende stap is om 4tl, 5h en 6v allemaal naast elkaar te plaatsen om zo ook gemengde lesgroepen te realiseren. 

Olympic Moves heeft zijn plek. Het aantal leerlingen dat dit jaar bij de selectiedagen aanwezig was is vergelijkbaar met 

vorig schooljaar. Het moment van selectie kan beter gekozen worden op een lesvrije middag of in een activiteitenweek 

zodat het mee geroosterd kan worden.  

De digitalisering van Leefstijl is voltooid en er wordt mee gewerkt.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  

De LO-sectie heeft 3 verschillende schoolteams geselecteerd voor de regiofinales van schooljaar 2017/18 en zijn betrokken 

bij het organiseren van de regiofinale Midden-Nederland Zaalvoetbal in Veenendaal. Binnen de sectie zijn 2 collega’s 
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verantwoordelijk voor de coördinatie en alle collega’s ondersteunen bij trainingen. De opkomst hierbij is hoog, gemiddeld 

zo’n 80 leerlingen verspreid over verschillende niveaus. 

 

De examenklassen zijn in de eerste helft van 2017/18 parallel aan eigen niveau geroosterd. Het externe programma met 

kajakken, tennis, mountainbike ed. is door leerlingen positief ontvangen. In Havo en Vwo is de inschrijving via It’s Learning 

goed verlopen. Volgend jaar willen we kosten gaan verbinden aan het programma om het aantrekkelijk te houden. Kosten 

kunnen ongeveer met 5 euro per leerling gedekt worden. Liefst als verplichte activiteit. In de TL is het experiment na 

twee periodes afgeschaft. Leerlingen schreven zich niet of te laat in, konden locaties niet vinden en de groep was te groot 

voor de verschillende locaties. De klassen hebben nu weer afzonderlijk les van een eigen docent.  

Komend schooljaar, 2018/19, wil de sectie twee parallelgroepen van H5/V6, zodat ook de niveaus gemixt kunnen worden. 

Onderzocht zal worden of dit roostertechnisch kan.  

 

Het sportfolio is in zijn implementatiefase. De resultaten zijn positief. Leerlingen zijn enthousiast en docenten maken 

optimaal gebruik van de voor hen beschikbaar gestelde tablets.  

 

Leefstijl heeft positieve ervaring met het werken met de gedigitaliseerde materialen. Het programma is nu modulair 

opgebouwd. 
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Lange termijnplannen, sectieplannen, 

cultuurprofielschool 

Wanneer 

2016-2022 

Wie 

Sectieleiders 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 

Het Rembrandt College Veenendaal kent vanaf het school 2018-2019 onderstaande kwaliteitskaart. 
 
Opzetten structureel overleg binnen de secties. Met aandacht voor lange termijn planning, sectieplannen,  

cultuurprofielschool. 

Omschrijving: 

- Bijdragen aan examentraining, schoolbrede ontwikkelingen, vakoverstijgende activiteiten etc. 

- Verbeteren, stabiliseren examenresultaten. Tweede Fase Eco / M&O / AK (V) / GS (V) 

- Verbeteren, stabiliseren resultaten doorstroom op sectieniveau 

Voortgang tot en met april 2017 

In het schooljaar 2015/16 zijn examentrainingen geweest, dit jaar hebben we het weer gedaan met aanpassingen uit de 

evaluatie van vorig jaar. Deelname van vakken en docenten waren verbeterd. Binnen het team M&M, leefstijl en lo was 

alleen economie niet voldoende voorbereid op de training omdat zij dit liever in eigen hand houden. Volgend jaar moeten 

ook zij deze training serieus gaan nemen en de resterende lestijd effectief gebruiken voor inhoudelijke lessen.  

In de sectieplannen is expliciet aandacht voor examenresultaten en de doorstroom door de leerjaren en naar 

vervolgonderwijs. Doelstellingen zijn geformuleerd op basis van gegevens uit verschillende managementprogramma’s als 

Cum Laude en Wolf. Alle secties beschrijven de leerlijnen, teruggerekend uit de eindtermen voor het centraal eindexamen. 

Er zijn afspraken gemaakt over reflectie op en evaluatie van de doelstellingen uit het sectieplan zodat er een continuïteit 

is van verbeteringen.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

Door de inzet van 3 nieuwe collega’s bij Economie/M&O is er verandering in aanpak gekomen. Duidelijk is dat de huidige 

docenten kwaliteitseisen hebben bij de leerlingen die hoger liggen dan voorgaande jaren. Het besef van urgentie om 

resultaten te verbeteren is merkbaar in de sectie. Verbeterpunten zijn nog steeds het opstellen van PTA’s, de verouderde 

methode en bepaling van toetsingsnormen. Het laatste is onderdeel van een actieve discussie in de sectie.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  

De sectie economie is bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor bedrijfseconomie. De toetsingsnormen en 

de resultaten zijn een vast onderdeel van het sectieoverleg. Er is nog verschil in opvatting tussen de leden. Hierover zijn 

regelmatig gesprekken. Met name over het effect van het aanpassen van de N-factor bij schoolexamens. Kwaliteitseisen 

worden sterker bepaald en bij leerlingen neergelegd.  

De overige vakken zijn planmatig, te lezen in de sectieplannen, aan het werk met de kwaliteitsverbetering.  
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Profielblok - Profielwerkstuk 

 

 

Wanneer 

2016-2022 

Wie 

BO, NI, SR ism 

TLM&M, lfst en 

lo   

Kosten  

 

Het Rembrandt College heeft in 2015 een gedragen onderwijskundige visie van waaruit de lessen en de 

leerlingbegeleiding uitgevoerd en getoetst kunnen worden. 

 
De specifieke doelen van de onderwijskundige visie zijn tot op een herkenbaar niveau van individuele lessen opgesteld 

en uitgewerkt in team-, programma en/of projectplannen: 

Doorontwikkeling Profielblok Maatschappijvakken als basis voor Profielwerkstuk (PWS) 

Voortgang tot en met april 2017 

De docenten die in het schooljaar 2016/17 Profielblok Maatschappij hebben verzorgd hebben een uitgebreide evaluatie 

gedaan op basis van een eerste programmaplan met PTA. Deze wordt in mei met de teamleider besproken en daar zullen 

nieuwe afspraken voor het komende schooljaar uit voortvloeien.  

Voor het PWS ligt een nieuw plan klaar waarin een grote aanpassing voorgesteld wordt. Dit programmaplan is nog in 

ontwikkeling. Het voorstel zal in juni verder uitgewerkt worden in een voorstel tot besluit voor de schoolleiding, zodat 

examinatoren ingelicht en contacten met externe partijen gelegd kunnen worden. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

PBM is duidelijk een tweede fase in zijn ontwikkeling in gegaan. Op basis van de evaluatie van vorig jaar zijn nieuwe 

keuzes gemaakt. De keuzevrijheid is anders georganiseerd. Er is een duidelijke structuur in opbouw van 

onderzoeksvaardigheden. Daarbij wordt optimaal gebruikgemaakt van de kwaliteiten van de verschillende docenten.  

BO en ZE zijn druk bezig met het vormgeven van PWS nieuwe stijl. Beide collega’s werken ook aan PBM en gebruiken de 

ervaringen die ze daar op doen als informatie voor het PWS.  

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Onlangs hebben de docenten die werken aan het profielblok Maatschappij een intensieve discussie gehad over de kwaliteit 

van de onderzoeksvaardigheden van de verschillende leerlingen. Hieruit is ontstaan dat de leerlijn van het pre-

profielproject t/m het PWS in beeld moet. Dat het uitgangspunt voor verbetering van het proces het pre-profielproject 

gaat worden omdat die goed draait in de derde klas. Het ontwikkelproces wordt aangepakt als een prototype. Er moet 

steeds geschaafd worden met de nieuwe ervaringen.  
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Versterken VWO Wanneer 

2016 - 2022 

Wie 

KB, GN i.s.m. TL 

Nask/kunst en 

TLM&M, lafst en lo 

Kosten 

Geen 

Het Rembrandt College heeft in 2015 een gedragen onderwijskundige visie van waaruit de lessen en de 

leerlingbegeleiding uitgevoerd en getoetst kunnen worden. 

 
De specifieke doelen van de onderwijskundige visie zijn tot op een herkenbaar niveau van individuele lessen opgesteld 

en uitgewerkt in team-, programma en/of projectplannen. 

Versterken VWO: 

o Leerlijn onderzoeken 

o Pre-PWS 

o PWS-traject met WUR, 2e jaar 

Voortgang tot en met april 2017 

In februari is een bijeenkomst geweest waarin docenten die onderwijs verzorgen voor het VWO samen hebben gewerkt 

aan doelstellingen voor het versterken van het VWO-onderwijs. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

Geen duidelijke nieuwe ontwikkelingen zichtbaar. Wel heeft BO als mentor van klas V1 initiatief genomen de leerlijn 

opnieuw in de picture te krijgen bij verschillende docenten.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  

Zie uitleg bij profielblok Maatschappij dat onderdeel is gemaakt van de onderzoeksleerlijn richting het PWS.  

 

  



 

 
        

Rembrandt College Bestuursverslag 2017          30  
 

 

Opzetten leerlijn debatteren Maatschappijleer

i.s.m. Nederlands 

Wanneer 

2016-2022 

Wie 

SR, LU i.s.m. TLM&M, 

lfst en lo en TLMVT 

en tn 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College heeft in 2015 een gedragen onderwijskundige visie van waaruit de lessen en de 

leerlingbegeleiding uitgevoerd en getoetst kunnen worden. 

 
De specifieke doelen van de onderwijskundige visie zijn tot op een herkenbaar niveau van individuele lessen opgesteld 

en uitgewerkt in team-, programma en/of projectplannen: 

Opzetten leerlijn debatteren Maatschappijleer i.s.m. Nederlands 

Voortgang tot en met april 2017 

Tijdens activiteitenweek 2, januari jl., heeft het eerste debatcompetitie plaatsgevonden. Alle leerlingen maatschappijleer 

havo en vwo waren verplicht om deel te nemen. Docenten Nederlands, maatschappijleer en andere geïnteresseerden 

waren jury. Leerlingen van de theoretische leerweg leerjaar 4 mochten vrijwillig deelnemen. Zij hadden hun eigen 

verplichte deelname al voor de kerstvakantie gehad. Uit de evaluatie zijn voldoende leerpunten gekomen die de sectie 

Maatschappijleer mee zal nemen naar het komende schooljaar. Dan zal de samenwerking met Nederlands meer 

kristalliseren. Afspraken omtrent de samenwerking staan in de sectieplannen van beide secties. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

Voorbereidingen op de tweede versie van debatten is in volle gang. Na de evaluatie van de vorige keer hebben de 

collega’s besloten dat T4 als volwaardige partner mee doet in de competitie, waar ze vorig jaar nog een eigen trial 

hadden.   

Voortgang tot en met 31 december 2017 

In week 7 op de dinsdag vindt de grote debatdag weer plaats. De secties Nederlands en Maatschappijleer organiseren 

het dit keer samen. Alle 4de klassen zijn verplichte deelnemers.  
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Roostertijden 

 

Wanneer 

2016-2022 

Wie 

Teamleiders 

Kosten 

Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen.  
 
De PCDA cyclus is herkenbaar in de structuur van alle activiteiten: Discussie over roostertijden --> aanpassingen 
m.i.v. 17/18 
Voortgang tot en met april 2017 

Hier is nog geen concrete actie op gezet. Wel is er een werkgroep bestaande uit docenten op de werkmiddagen van de 

dinsdagmiddag een voorstel aan het schrijven.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

Invoering nieuw rooster is verplaatst naar 19/20. In het schooljaar 18/19 wordt de overgang voorbereid waar in dit 

schooljaar een besluit wordt genomen over welke leseenheden we aan gaan nemen. 

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Steeds meer initiatieven in het team M&M worden planmatig aangepakt. Zo is het Sportfolio en de pilot met de digitale 

leermiddelen ondersteund met een plan waarin evaluatiemomenten zijn vastgelegd. Elke collega die komt met een idee 

wordt gevraagd dit planmatig met duidelijk meetbare doelen en een begroting uit te werken. Het resultaat is dat de 

stroom van ideeën minder groot is en dat de verantwoordelijkheid meer gedragen wordt door de docent of groep 

docenten.  
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Team Talen & Techniek  

 
Planning, sectieplannen en 

cultuurprofielschool 

 

Wanneer 

2015-2020 

Wie 

VI HO VR LB 

GM 

Kosten 

Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 

 

Opzetten structureel overleg binnen de secties. Met aandacht voor lange termijnplanning, sectieplannen, 

cultuurprofielschool: De secties vergaderen meerdere keren per cluster over bovengenoemde punten. De talensecties 

en de sectie techniek hebben een sectieplan gemaakt. 

Voortgang tot en met april 2017 

De secties hebben op de studiedag van 14 april 2017 de gelegenheid gekregen om te overleggen over de sectieplannen 

voor schooljaar 2017-18. Ter voorbereiding van de studiedag is er overleg geweest met de teamleider over de 

doelstellingen en de agenda van de studiedag.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

De sectieplannen zijn voltooid en in bezit van teamleider. Gesprek daarover heeft nog niet plaats gevonden. 

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Alle secties hebben een sectieplan en zijn aan de slag met de doelstellingen uit die sectieplannen. 
 

 

 
 

Examenvoorbereiding  Wanneer 

2015-2017 

Wie 

HO VI VR 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 
 
Opzetten structureel overleg tussen sectieleiders MVT: Afstemmen van de leerstof. Frans en Duits laten leren van 
Engels v.w.b. de examenvoorbereiding. 
Voortgang tot en met april 2017 

Het overleg tussen de sectieleiders MVT is gestart in schooljaar 15-16 o.l.v. de teamleider. In schooljaar 16-17 is er nog 

incidenteel overleg geweest. De sectieleiders wachten af tot de teamleider een overleg afspreekt. 

Voortgang tot en met 31 december 2017 

 
 
 
 
 
 



 

 
        

Rembrandt College Bestuursverslag 2017          33  
 

 

Leerlijn schrijven Wanneer 

2015-2018 

Wie 

Sectie NE 

Kosten  

100 klokuren taaktijd 

Het Rembrandt College heeft in 2015 een gedragen onderwijskundige visie van waaruit de lessen en de 

leerlingbegeleiding uitgevoerd en getoetst kunnen worden. 

 

Nederlands: Opzetten leerlijnen schrijven (examens) en spreken (debat) 

Omschrijving: 

De leerlijn schrijven is een terugkerend onderwerp in de sectievergaderingen Nederlands. 

Het debat is vast onderdeel van de lessen Nederlands en Maatschappijleer. Een mooie werkvorm om leerlingen te leren 

de eigen mening goed te onderbouwen en deze ook te kunnen presenteren. De docenten Nederlands en maatschappijleer 

zijn geschoold in het aanleren van debattechnieken. 

Voortgang tot en met april 2017 

De leerlijn schrijven wordt in de lessen Nederlands geïmplementeerd. Het vak Nederlands heeft debatteren als 

toetsonderdeel uitgevoerd.  

Voortgang tot en met oktober 2017  

Voorbereiding tussen Nederlands en Maatschappijleer is in volle gang 

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Op het gebied van samenwerken tussen de talen onderling en met andere vakken zijn concrete resultaten geboekt. De 

werkgroep Taalbeleid heeft de schrijfonderdelen van de verschillende SE’s op elkaar afgestemd.  

Met de sectie Maatschappijleer is samengewerkt op het gebied van debat wat resulteert in een debatdag tijdens de 

activiteitenweek.  

 

 

Verbeteren examenresultaten  Wanneer 

2015-2017 

Wie 

HO VR LB 

Kosten  

Geen 

Het Rembrandt College Veenendaal kent vanaf het school 2018-2019 onderstaande kwaliteitskaart 
 
Verbeteren examenresultaten Tweede Fase bij NE FA en DU: Opzetten van gerichte examentrainingen. In de (voor)-
examenjaren 
Voortgang tot en met april 2017 

Binnen de secties en in het overleg tussen de sectieleiders MVT is dit onderwerp van gesprek. 

Het onderwijs in de (voor)examenklassen is aangepast. Examenresultaten: VWO alle talen beter resultaat dan in 14-15. 

Havo: Ne, En, Fa betere resultaten dan in 14-15. De examenklassen hebben vanaf cluster 2 wekelijks examenonderdelen 

geoefend. 

Voor de meivakantie zijn (schoolbreed) gerichte examentraining ingeroosterd. 
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Voortgang tot en met oktober 2017  

Er wordt door betreffende collega’s gewerkt volgend bovenstaande afspraken. 

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Examentrainingen T/H/V georganiseerd. 4x overleg geweest tussen teamleider en LB/BU. H/V op 3 dagen. TL op 1 dag. 

Om de TL beter aan te sturen is het wenselijk dat er een TL-docent deelneemt aan de examentrainingwerkgroep. 

Uitzoeken rendement zomerschool: Niet gestart. 

 
 

Taalbeleid 

 

Wanneer 

2015-2020 

Wie 

LB 

Kosten  

50 uur 

Het Rembrandt College heeft in 2015 een gedragen onderwijskundige visie van waaruit de lessen en de 

leerlingbegeleiding uitgevoerd en getoetst kunnen worden. 

 

Opzetten en uitwerken Taalbeleid: Een schoolbreed taalbeleid beschrijven. 

Voortgang tot en met april 2017 

Geen verdere ontwikkeling sinds de vorige Marrap. 

Voortgang tot en met oktober 2017  

- 

Voortgang tot en met 31 december 2017  

De werkgroep Taalbeleid heeft de schrijfonderdelen van de verschillende SE’s op elkaar afgestemd. 

 
 

Versterking vak techniek Wanneer 

2015-2017 

Wie 

GM DM 

Kosten  

50 klokuren 

Het Rembrandt College heeft in 2015 een gedragen onderwijskundige visie van waaruit de lessen en de 
leerlingbegeleiding uitgevoerd en getoetst kunnen worden. 
 
Versterking van het vak techniek: Versterken van de leerlijn en het beschrijven van het vakcurriculum bij techniek 
Voortgang tot en met april 2017 

Collega Van Dam is ingewerkt. De sectie techniek heeft in het sectieplan de leerlijn beschreven. Het vernieuwde 

vakcurriculum is ook onderdeel van het sectieplan. Tijdens de studiedag van 14 april heeft de sectie techniek het 

sectiewerkplan aangepast. 

Voortgang tot en met oktober 2017 

Over de eindtermen van techniek en hoe die te borgen in de school is onlangs het gesprek geopend. In het kader van 

aanstaand vertrek van collega met vaste aanstelling 

Voortgang tot en met 31 december 2017  
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In het najaar 2017 is besloten tot een andere aanpak voor Techniek. Collega in vaste dienst gaat met pensioen in 

augustus. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om de doelen van Techniek onder te brengen bij meerdere 

andere vakken die tijdens hun lessen gebruik kunnen gaan maken van een technische ruimte. 

 
 
 
 

Omschrijving doelstelling uit Strategisch 

beleidsplan.  

Wanneer 

2015-2018 

Wie 

TL T&T 

Kosten 

Geen 

Het Rembrandt College heeft een Integraal Personeelsbeleid waarin de doelen van het personeelsbeleid staan 
uitgewerkt in de kleinere onderdelen. Getoetst aan de meerjarige financiële mogelijkheden. 
 
Intensiveren begeleiding docenten: Alle docenten T&T hebben een lesbezoek + nabespreking gehad met de TL T&T 
Voortgang tot en met april 2017 

Alle collega's T&T hebben een lesbezoek van de TL gehad. Alle lessen zijn nabesproken. In het gesprek over de 

februaribrief zijn ook de resultaten van semester 1 aan de orde gekomen. 

Voortgang tot en met oktober 2017  

In de periode okt-dec lesbezoeken gepland bij alle collega’s 

Voortgang tot en met 31 december 2017  

Lessen van alle docenten T&T zijn bekeken in de periode okt-dec 2017. Tijdens de lesbezoeken valt op dat docenten 

harder aan het werk zijn dan leerlingen en dat leerlingen weinig eigenverantwoordelijkheid hoeven te nemen tijdens veel 

lessen. 
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Team Exact en Kunst 
 
Kwaliteit, scholing, leermiddelen: 
1. CKV1  
2. Nieuwe methode kunstvak 
3. scrum@school biologie 
4. Profielprojecten Havo 3  
5. Scrum@school schoolbreed 
6. Nieuw examenprogramma wiskunde 
7. Docent ontwikkelteam exacte vakken 
8. Examentraining een stap verder 
 

CKV 1 

 

Wanneer 

2016/2017 

Wie 

KM als 

kartrekker 

Kosten  

50 uren taaktijd per 

schooljaar 

Het Rembrandt College Veenendaal leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, 

kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 

 
De eindtermen voor CKV1 havo en vwo zijn aangepast en verzwaard. Ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. CKV1 

werkt met een eigen geschreven methode. 

Voortgang tot en met april 2017 

Collega KM is uitgevallen door ziekte, de sectie heeft de taken verdeeld. Een deel van de studiedag is aan materiaal 

ontwikkeling gewerkt.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

In het sectieplan van de Kunstvakken is beschreven hoe de sectie werkt aan het ontwikkelen van ckv-materiaal. Alle 

collega’s die hierin lesgeven hebben hiervoor in schooljaar 2017/2018 taaktijd voor gekregen.  

De sectievoorzitter is in deze de kartrekker omdat hij ook in de landelijke werkgroep zit.  

Cluster 1 is beschreven en al het materiaal is in 1 format in de digitale leeromgeving ondergebracht.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  

Met de sectievoorzitter is tussentijds geëvalueerd hoe het proces van ontwikkelen verloopt. Het blijkt dat niet alle 

collega’s voldoende beheersing hebben van het digitale platform om de lessen volgens de afgesproken structuur te 

maken. Het ontwikkelen van het ckv-programma loopt ook nog door in 2018. In een volgend sectie overleg zal Jan dit 

bespreken met de betreffende collega’s en de teamleider zal de collega’s erover spreken. Insteek is wat hebben zij 

nodig om dit wel binnen de afgesproken structuur te doen.  
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Nieuwe methode kunstvak 

 

Wanneer 

2016/2017 

Wie 

HA en LU 

Kosten  

Ieder .....taaktijd 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen. 

 

In de nieuwe methode zijn zoveel wijzigingen dat het niet meer alle doelstellingen dekt die de sectie voor ogen heeft. 

Er moet ontwikkeld en bijgesteld worden voor de start van schooljaar 2017/2018 

Voortgang tot en met april 2017 

Er is met de sectie een plan gemaakt op welke onderdelen en bijgesteld moet worden.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

De sectie bespreekt in de vergaderingen de bijstellingen. De methode heft 1 boek uitgegeven voor zowel havo als vwo. 

Vooral op de didactiek wordt ingezet voor de havo leerlingen. Hoe te lezen en te begrijpen wat er staat.  

Voortgang tot en met 31 december 2017 

De methode wijziging zal ook voor komend schooljaar nog stevig op de agenda staan de van sectie. Keuzes gemaakt 

voor schooljaar 2017 /2018 zullen geëvalueerd moeten worden. Zodat een bijstelling van het programma mogelijk is.  
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Scrum@school biologie 

 

Wanneer 

2016/2017 

Wie 

BG 

Kosten  

In eigen voor en nawerk en in 

sectie overleggen 

Het Rembrandt College Veenendaal leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, 

kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 

 

In de sectie biologie wordt dit schooljaar bij T2 geheel door 1 docent gewerkt met scrum@school. De resultaten worden 

vergeleken met die van voorgaande jaren en met de parallel klassen die niet scrummen. Deze resultaten worden 

gedeeld met de rest van de school. 

Voortgang tot en met april 2017 

Er is een voortgangsgesprek geweest met de docent en de cijfers van dit jaar en vorige schooljaren zijn vergeleken. Er 

is een duidelijke verbetering. Vooral minder leerlingen met een onvoldoende. De collega met parallelklassen doet ook 

mee met scrummen. De collega's hebben zich laten informeren door Learnbeat en willen deze methode in gaan zetten in 

de lessen.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

Er is een pilot gestart in schooljaar 2017/2018 in de lessen VMBO T2 bij Biologie. Er wordt Scrum toegepast en er wordt 

gewerkt in Learnbeat. Dit programma is digitaal en maakt het mogelijk dat leerlingen adaptief de stof krijgen aangeboden. 

Met de betreffende docenten zijn doelen afgesproken en is afgesproken op welke wijze de doelen gemeten gaan worden. 

Voortgang tot en met 31 december 2017  

Er zijn leerlingenquêtes uitgezet en de uitkomsten zijn besproken met de leerlingen. Er zijn lessen bezocht door de 

teamleider. De wijze van scrum uitvoeren is aangepast en daarvoor is een nieuw scrumbord ontwikkeld. Centrale vraag 

voor het komende cluster is hoe de docenten en leerlingen om willen gaan met het adaptief leren in Learnbeat en het 

samenwerkend leren via Scrum. Dit project loopt in schooljaar 2017/2018 af. Het voornemen is dit in april 2018 goed te 

evalueren en te bepalen wat dit betekent voor het schooljaar 2018/2019. Tussentijdse resultaten en de evaluatie laten 

zien dat de leerlingen goed scoren en dat de leerlingen trots zijn op het feit dat ze vertrouwen krijgen van de docent om 

zelfstandig te werken.  
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Nieuw examenprogramma wiskunde 

 

Wanneer 

Schooljaren  

15/16 

16/17 

17/18 

Wie 

BU, VE 

Kosten  

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze genen 
 
Voor de Havo en Vwo is een nieuw examenprogramma vastgesteld. Dit jaar wordt dat ingevoerd. Deze programma's 

bestaan ook uit veel digitaal materiaal. 

Voortgang tot en met april 2017 

Deze ontwikkeling loopt. Er wordt een groot beroep gedaan op ICT-faciliteiten i.v.m. de af te nemen PO's. Dit gaat 

ten koste van lessen in pc-lokalen.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

In de jaarplanning is de plek van de PO’s aangepast op basis van evaluatie van schooljaar 2016/2017.  

Voortgang tot en met 31 december 2017 

Tussentijdse evaluatie met de docenten die de PO’s uitvoeren heft opgeleverd dat we tevreden zijn met het 

aangepaste programma en de plek van het PO. Dit punt komt volgend kalenderjaar niet terug in de doelstellingen.  
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Docent ontwikkelteam exacte vakken 

 

Wanneer 

2016/2017 

Wie 

LJ/GN 

Kosten  

50 klokuren op jaarbasis 

Leerlingen en medewerkers van het Rembrandt College worden herkend als Rembrandt-leerling of medewerker in hun 

streven creatief te zijn in het vinden van mogelijkheden en oplossingen en het leggen van verbindingen die elders niet 

als voor de hand liggend worden ervaren. Authentiek, open en eerlijk 

 

In samenwerking met de WUR zijn er docent ontwikkelteams samengesteld om onderwijs te ontwikkelen voor de 

bovenbouw havo en vwo.  

Collega's ontwikkelen inhouden en methodieken die goed aansluiten bij het WO.  

In buitenschoolse bijeenkomsten worden bedrijven/onderzoeken/data gekoppeld aan VO onderwijs. 

Voortgang tot en met april 2017 

De collega's hebben 2 bijeenkomsten bezocht.  

Voortgang tot en met oktober 2017 

Collega’s hebben in deze periode 2 bijeenkomsten bezocht.  

Voortgang tot en met 31 december 2017  

Collega’s hebben in deze periode 1 bijeenkomst bezocht. Dit punt zal in 2018 niet meer in de doelstellingen vernoemd 

worden omdat dit door blijven lopen. Dit valt onder het contract dat we hebben met Universiteit van Wageningen en 

de Food Valley. 
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3.2.6 Leerlingondersteuning 
 
Schoolondersteuning in 2017 
De implementatie van de Koers en de gevolgen van Passend Onderwijs hebben in 2016 grote invloed 
gehad op de werkprocessen in de ondersteuning.  
 
Resultaat in 2017 van acties op ontwikkelpunten uit 2016 
‐ Door Passend Onderwijs is de behoefte aan faciliteiten voor leerlingen met een ondersteuningsvraag 

steeds groter geworden. Het Rembrandt College heeft hierop ingespeeld door de aanschaf van ruim 
zestig faciliteitenlaptops. Hiermee kunnen leerlingen bij toetsen in reguliere lessen  gebruik maken 
van de computer als schrijfgerei en/of kan verklankingssoftware (Claroread) worden gebruikt. 
Hiermee wordt met name voorzien in een behoefte van leerlingen met dyslexie.  

 
‐ Door de invoering van Passend Onderwijs wordt het Rembrandt College in toenemende mate 

benaderd over de (on)mogelijkheid van instromende leerlingen met een zwaardere 
ondersteuningsvraag. Het betreft zowel instroom vanuit het (speciaal) primair onderwijs als 
doorstroom vanuit het VSO. Deze zwaardere ondersteuningsvragen van leerlingen stellen het 
Rembrandt College, een reguliere VO-school, voor een flinke opgave. In 2017 zijn de 
(on)mogelijkheden om deze leerlingen met een zwaardere ondersteuningsvraag toe te laten verder 
verkend, waarbij het uitgangspunt was dat de ondersteuning aan alle andere leerlingen daardoor 
niet onder druk mocht komen te staan. In 2018 kunnen voor deze leerlingen de eerste voorlopige 
conclusies worden getrokken of de plaatsing in het reguliere onderwijs succesvol te zijn. 
 

‐ In 2017 zijn de procedures voor in-, door-, zij- en uitstroom geëvalueerd en daar waar nodig 
verbeterd. Dit is resultaat van een constructieve samenwerking tussen conrector, decanen, 
roostermaker en het ondersteuningsteam. Er wordt gewerkt met ‘bevriesmomenten’ die duidelijk aan 
ouders en collega’s worden gecommuniceerd met een zogenaamde ‘Bevriesbrief’. Hierdoor zijn 
leerlingen die niet plaatsbaar waren eerder geïnformeerd en kon er bij de formatie 2018-2019 
optimaal rekening worden gehouden met klassengrootte en personele inzet.  
 

‐ Ook vluchtelingenkinderen hebben recht op Passend Onderwijs. In 2017 zijn de (on)mogelijkheden 
om deze vluchtelingenkinderen aan te nemen verder verkend. Ook hier was het uitgangspunt dat de 
ondersteuning aan alle andere leerlingen daardoor niet onder druk mocht komen te staan. Niet alleen 
de ondersteuningsvraag, maar zeker ook het ontbreken van een doorlopende leerlijn geeft 
instroomproblemen. Het Rembrandt College geeft leerlingen graag een kans, maar alleen als op 
grond van een eerlijke inschatting van kansen de conclusie wordt getrokken dat de kans op succes 
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aanwezig is. Op dit moment wordt er vanuit het samenwerkingsverband 25.11 bekeken hoe de 
instroom van deze leerlingen centraal kan worden begeleid en ondersteund. Er wordt gedacht aan 
de inzet van een NT2-professional die voor alle aangesloten scholen kan worden ingezet. Hetzelfde 
geldt voor de begeleiding aan (hoog-)begaafde leerlingen. 

 
Ontwikkelpunten voor 2018 
‐ Door de instroom van meer leerlingen met een ondersteuningsvraag, wordt er logischerwijs een 

groter beroep gedaan op docenten en de medewerkers die een rol in de ondersteuning hebben. De 
continuïteit en beschikbaarheid van ondersteuningsmedewerkers en de begeleiding van docenten 
heeft dan ook in 2018 staat onder druk op de manier waarop het tot nu toe is georganiseerd. Het 
onderling vervangen bij (tijdelijke) afwezigheid zorgt voor een onacceptabele werkdruk. Dit is niet 
langer verantwoord omdat het ten koste gaat van de kwaliteit van ondersteuning en het niet langer 
getuigt van goed werkgeverschap. In 2018 moet er dan ook werk gemaakt worden van een vangnet 
voor deze in- en externe taakhouders. 
De mogelijkheden voor het samenstellen van een ‘flexibele schil’ voor kortdurende, afgebakende 
ondersteuningstaken moeten worden verkend. Deze schil kan eventuele uitval van een pedagoog, 
een ambulant begeleider en een schoolmaatschappelijk werker kunnen opvangen.  
Daarnaast is er een structurele oplossing nodig voor de overbelasting van de leerlingbegeleiders, 
pedagogen en ondersteuningscoördinator. Deze functionarissen begeleiden de langdurigere 
ondersteuningsvragen die, naast inhoudelijke pedagogische kennis, ook kennis van de 
organisatie(structuur) vereisen.   
Gelijktijdig is het van belang, gezien de op handen zijnde wisselingen in leerlingbegeleiders, dat de 
rol en positie van de leerlingbegeleider wordt geëvalueerd om te bezien hoe de geconstateerde 
knelpunten in de uitvoering van deze taak zijn op te lossen (facilitering)   
 

‐ De ondersteuning aan leerlingen is vastgelegd in het model ‘De schijf van Vier’. Vanwege de instroom 
van nieuwe docenten en een verwachte wisseling van ondersteuningsmedewerkers is het van belang 
om deze afspraken binnen de school nogmaals goed te communiceren. 
 

‐ Na de zomervakantie van 2018 komen docenten en mentoren terug van Villa Rembrandt weer terug 
naar de Rembrandtlaan. Deze terugkeer moet worden begeleid op meerdere terreinen. Op het gebied 
van de ondersteuning zal er aandacht moeten zijn voor: de rol van de mentor en de leerlingbegeleider 
was aangepast aan de werkwijze op Villa Rembrandt. Op het moment dat het personeel dat op de 
Villa werkte, weer terugkeert naar de Rembrandtlaan, moet er gestuurd worden op eenheid van 
beleid en consistente en consequente uitvoering van rollen en taken (conform Koers 2022). 
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‐ Steeds meer leerlingen maken gebruik van buitenschoolse vormen van huiswerkbegeleiding. Externe 
huiswerkbegeleiding is echter niet voor elke leerling (financieel) haalbaar. Het Rembrandt College 
start daarom met ingang van schooljaar 2018-2019 met huiswerkondersteuning in school. Deze vorm 
van begeleiding is erop gericht om leerstrategieën aan te leren waardoor leerlingen zelfstandig en 
zonder begeleiding van een huiswerkinstituut in staat zijn om hun huiswerk te maken. Het Rembrandt 
College streeft ernaar om de huiswerkondersteuning aan te bieden tegen een tarief dat voor het 
overgrote deel van de leerlingen toegankelijk is. 
 

‐ De ondersteuning gaat verkennen in hoe de pilot Maatwerk helpend kan zijn bij de ondersteuning 
aan leerlingen met een bovengemiddelde begaafdheid. Vanuit dezelfde achterliggende gedachte 
wordt in 2018  vanuit de pilot Maatwerk ook gekeken naar samenwerking met het PO (Wereldkidz). 
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3.2.7 Beheer en Organisatie 
 
Team Facilitair heeft in 2017 hard gewerkt aan de geformuleerde doelstellingen en heeft deze ten dele 
gehaald. Hiermee wordt gebouwd aan een leefbare school die voldoet aan de ideeën zoals ze in Koers 
2022 zijn genoemd. 
 
Planmatig Onderhoud (Regulier, MJOP):  
Plandatis is geïnstalleerd als onderhoudsplanningsprogramma en is gevuld met kengetallen. Gebaseerd 
op deze planning is het meeste onderhoud uitgevoerd. In 2018 is een belangrijke update van dit 
programma gepland waardoor nog er betere managementinformatie gegenereerd kan worden.  

- Schilderwerk Aula 
- Schilderwerk algemeen 
- Start van aanpassingen fietsterrein (reguliere rekken vervangen door bepaalde hekken) 
- Verdere vervanging van TL lampen voor LED lampen 

Sommige posten zijn doorgeschoven naar 2018, aangezien het in 2017 wel gepland, maar nog niet 
nodig was. 
 
Klimaatbeheer  
Ten gevolge van planmatig onderhoud zijn er een aantal installatiedelen vervangen (zoals bijvoorbeeld 
een energiezuinige boiler). Tevens is de aula voorzien van zonwerende folie, waarmee het zomers 
minder warm is.  
 
Bouwkundig  
Mede ten gevolge van de pilot Maatwerk zijn er nog geen stappen gemaakt met het verbouwen van de 
Mediatheek/Studiecentrum. De verwachting is dat er in 2018 beter bepaald kan worden wat een modern 
onderwijs instituut in het algemeen, alswel maatwerk-onderwijs in het bijzonder, aan faciliteiten nodig 
hebben. Motivatie daarbij is “First Time Right”. 
Op het schoolplein hebben we een Solar Bench geplaatst, waar leerlingen zowel op kunnen zitten en 
waarmee zij tevens hun mobiele devices kunnen opladen door middel van zonne-energie. 
 
Schoonmaak  
We hebben een andere aanbieder geselecteerd voor het leveren van toiletpapier en papieren 
handdoekjes en daarmee ook voor andere toiletgarnituren. We werken met een vaste prijs per leerling. 
Hiermee zijn de kosten op voorhand duidelijk en tevens flink lager. Tevens hebben we automatische 
luchtverfrissers in de toiletruimtes aangebracht. In de zomervakantie zijn een aantal medewerkers van 
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Team Facilitair enkele dagen bezig geweest met de lockers. Sloten eruit, deuren ontvetten, sloten na 
het graffiti project (i.v.m. 25-jarig jubileum Rembrandt College) er weer in. 
 
Organisatorisch: 
We hebben dit jaar veel nadruk gelegd op teambuilding. Een sterker team, waarin collegialiteit en een 
service gerichte dienstverlening sleutelwoorden zijn. 

- Op enkele plekken hebben we het team versterkt. Conciërgerie, Roosterburo en TOA zijn 
daarmee sterker gepositioneerd. 

- We hebben een aantal nieuwe leveranciers geselecteerd (en de oude vervangen) en daarmee 
de basis gelegd voor een goedkopere dienstverlening in 2018. Liften, inbraakinstallatie, 
brandmeldinstallatie, electrische installaties, deze zijn allen elders ondergebracht. 

 creëren leren  
ICT  
Camerasysteem  
Een deel van het camerasysteem is ge-upgrade en daarmee beter geschikt voor de toekomst. In 2018 
zullen de camera’s van de Villa op de hoofdlocatie worden geïmplementeerd. 
 
Printerpark: 
We hebben de oude printers afgevoerd en het printerpark opgebouwd met een beperkt aantal centrale 
printers. Inde repro is een nieuwe hoogvolume printer geplaatst. We maken gebruik van follow-me 
printing/printing on demand. Iedereen kan printen door gebruik te maken van een persoonlijke TAG. 
Tevens kan er geprint worden vanuit de cloud. Totaalkosten zijn daarmee verder teruggelopen. 
 
Microsoft Office 365 
We hebben een Office365 omgeving gerealiseerd voor alle leerlingen en personeel inclusief mail 
omgeving & benodigde aanpassingen aan infrastructuur/servers.  
 
WIFI netwerk_Rembrandtlaan  
Het WIFI netwerk is verder verbeterd en is stabiel. 
 
Laptopkarren 
Diverse nieuwe laptopkarren gerealiseerd waaronder twee nieuwe laptopkarren voor uitleen via 
studiecentrum ten behoeve van leerlingen met extra hulpvraag. Tevens de laptops van twee karren 
voorzien van SSD’s waardoor de levensduur verlengd is. 
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Aula 
De bestaande kleuren- en podiumspots alsmede richtlicht weer werkend gemaakt en opnieuw in 
gebruik genomen. Alle podiumspots gezekerd met safety's, waardoor ze niet naar beneden kunnen 
vallen. We hebben een groot elektrisch bedienbaar projectiescherm in aula geplaatst inclusief beamer. 
 
Omroepsysteem 
We hebben de versterkers van het omroepsysteem en schoolbel vervangen. 
 
Monitoring 
We hebben een systeem in gebruik genomen waarmee de performance van hard- en software 
gemonitord wordt. Tevens geeft dit systeem een alarm door in bepaalde technische situaties, 
waardoor systeembeheer snel kan ingrijpen. 
 
Software 
Claroread SE is schoolbreed ingevoerd. Tevens kunnen we gebruik maken van Wintoets 5. 
 
Laptopkarren 
Het aantal laptopkarren is verder uitgebreid waarmee de beschikbaarheid wederom toeneemt 
 
 Nieuwe doelstellingen Facilitair/ICT in 2018 
‐ Verbouwing studiecentrum. Doel: betere aansluiting bij het vernieuwde onderwijs. (komt uit 2017) 
‐ Aanpassing aula. Doel: meer/betere zitplaatsen voor de leerlingen, beter te beheren aulameubilair, 

minder rommel (komt uit 2017). 
‐ Opknappen en vervangen bestrating en schoolplein  
‐ Verdere vervangingen verlichting (naar LED) 
‐ Het opheffen van locatie Mispel 11 en het integreren van “de Villa” in de hoofdlocatie 
‐ Hergebruik van alle bruikbare goederen en apparatuur uit de Villa 
‐ Vervangen van telefooncentrale 
‐ Looppoort Stationszijde vervangen 
‐ Realisatie CYOD (Choose Your Own Device), hetgeen door oorzaken buiten onze school, niet 

gerealiseerd kon worden 
‐ Verhuizing en Implementatie apparatuur Villa in hoofdgebouw  
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3.2.8 Financiële administratie 
 
 

Het Rembrandt College heeft een sluitende 
meerjarenbegroting waarin de ingeteerde reserves 
van de laatste jaren terugkomen op een acceptabel 
peil. 
 
Beleidsvoornemen: 

- Er zijn sluitende meerjarenbegrotingen 
- Er is meer weerstandsreserve opgebouwd 
- De inkomsten en uitgaven zijn in balans gebracht 
- Er zijn afspraken met het financieel toezicht over 

de totstandkoming van de bufferfunctie 

Wanneer 

 

Wie 

 

Kosten  

Meerjareninvesteringsbegroting opzetten. 

In verband met een meer beleidsrijke 

meerjarenbegroting er voor zorgen dat een aantal 

grootinvesteerders (Facilitair (incl. ICT), directie, 

teamleiders onderwijs, sectievoorzitters) toewerken 

naar een inzichtelijke meerjareninvesteringsbegroting. 

Het betreft de onderdelen: 

- Gebouwzaken 

- Meubilair 

- ICT 

- Leermiddelen 

- Apparatuur 

- Schoolboeken 

In 2016 is hier wel een start mee gemaakt, maar dit is 

nog erg summier. 

2016 / 

2017 

Emile  € 0,00 

Voor zover ik kan bepalen 

zijn hier geen kosten aan 

verbonden. Alleen uren. 

(Het kan wel zo zijn, dat 

voor een meerjaren-

onderhoudsplan een extern 

bureau ingeschakeld moet 

worden. Deze kosten zullen 

echter door de facilitair 

leidinggevende opgenomen 

moeten worden. 

Voortgang tot en met april 2017: 

Het is lastig om hier een vorm aan te geven, omdat niet altijd duidelijk is of afgeschreven zaken vervangen worden of dat 

er iets anders voor in de plaats komt. Op dit moment zijn er nog geen verdere vorderingen. Het zal ook een systeem van 

"leren" worden en met name zal er gekeken worden welke afgeschreven zaken er "vrijvallen" om zodoende tot een bedrag 

voor herinvestering te komen. 

Voortgang tot en met oktober 2017: 

Hier is nog geen vooruitgang geboekt. 

Voortgang tot en met 31 december 2017: 
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We zijn tot de conclusie gekomen, dat een meerjarenperspectief alleen voor de grote investeringen beoordeeld kan worden 

en ook dat is lastig in te schatten. Met name voor ICT is dit lastig. Wel zal duidelijk zijn dat investeringen nodig blijven en 

zal het meerjarenperspectief niet zeer inhoudelijk en gedetailleerd zijn, maar vooral op hoofdlijnen en in geld. 

Dit zal de komende jaren aandacht blijven houden en zal ook in relatie met onze liquiditeitenplanning opgesteld worden. 

 
 

Het Rembrandt College is met de salarisadministratie in 

eigen beheer in control. 

 

Beleidsvoornemen: 

De salarisadministratie  is in staat om de beleidszaken 

uit het IPB  en de AO-IC in-control na te komen en de 

dienstverlening te versterken. 

Wanneer 

 

Wie 

 

Kosten  

Omschrijving: 

Met het softwarepakket Afas Profit hebben wij meer 

mogelijkheden in huis dan dat wij nu gebruiken. Eén 

daarvan is Afas Insite. Hiermee kunnen medewerkers 

toegang krijgen tot hun persoonlijke Afas-omgeving. 

Hier kunnen zij onder andere zelf gegevens wijzigen 

zoals adres, bankrekeningnummer ed. Het doel hiervan 

is om door middel van Afas Insite de personeels- en 

salarisadministratie en financiële administratie te 

ontlasten van een aantal taken. 

Het overgrote deel zal in 2016 opgeleverd zijn. In 2017 

zal er wellicht meer verfijning plaatsvinden. 

2016/2017 Emile samen met 

medewerkster 

personeel- en 

salarisadministratie 

en medewerkster 

financiële 

administratie. 

€ 2.000 inhuur consultant 

Voortgang tot en met april 2017: 

In maart/april zijn een aantal zaken aangepast in de declaratie-systematiek. Met name is het verschil komen te vervallen 

tussen algemene kosten en kosten in verband met de vrijwillige ouderbijdrage. 

Het systeem werkt goed en collega's maken er ook echt gebruik van. 

Voortgang tot en met oktober 2017: 

Er wordt door collega’s goed gebruik gemaakt van de declaratie-module. De gereserveerde kosten van € 2.000 zullen maar 

voor een klein deel aangesproken hoeven te worden. 

Voortgang tot en met 31 december 2017: 

Over het gebruik van Afas Insite zijn wij zeer tevreden en gaan onderzoeken op welke wijze wij hier nog meer gebruik van 

kunnen maken.  
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Om de voortgang voor de salarisverwerking veilig te stellen bij ziekte, hebben wij een overeenkomst met een extern buro 

afgesloten om ons bij te staan bij ziekte. Tevens hebben wij van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met dit extern buro  

afspraken te maken over ons gebruik van Afas Profit en Afas Insite, zoals hierboven als is aangegeven, en de mogelijke 

verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. In 2018 staat dit op de planning.  

 
 

Het Rembrandt College wil het altijd de volgende keer 

iets beter doen. Evaluatie en bijstelling zit in onze 

genen 

 

Beleidsvoornemen: 

De PDCA cyclus is herkenbaar in de structuur van alle 

activiteiten. 

Wanneer 

 

Wie 

 

Kosten  

Omschrijving: 

Op het Rembrandt College zijn we toe aan een volgende 

verbeterstap in de managementrapportages. 

Ik wil er voor gaan zorgen dat meerdere geledingen 

(teamleiders onderwijs, facilitair leidinggevende) een 

bijdrage gaan leveren aan de volgende 

managementrapportages: 

- Meerjarenbegroting 

- Bijstelling jaarbegroting 

- Kwartaalrapportages 

 

Verder kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de 

totstandkoming van het jaarverslag. 

In 2016 is hier een goede start mee gemaakt. Nu is het de 

bedoeling dit vast te houden en waar nodig uit te breiden. 

2016/2017 Emile in samen-

werking met de 

hiernaast genoemde 

geledingen. 

€ 1.000 op jaarbasis aan 

vormgeving in de zin van 

ondersteunende 

cartoons. 

Verder zijn er geen kosten 

aan verbonden (alleen 

personeelsuren van vaste 

personeelsleden). 

Voortgang tot en met april 2017: 

Vorig jaar en dit jaar zijn er weer stappen gezet om tot een verbetering van de managementrapportages te komen. Teams 

leveren informatie aan in een vooraf bepaald format en gerelateerd aan het strategisch beleidsplan. Dat is wennen, omdat 

we nu echte onze eigen plannen relateren aan dit strategisch beleidsplan. Hierbij zien we dat onze eigen plannen soms los 

van het strategisch beleidsplan opgezet worden. Deze nieuwe vorm zal meer moeten leiden dat plannen integraal met 

elkaar verbonden zullen zijn. Een tweede aanpassing is dat we de kwartaalrapportages hebben losgelaten en teruggaan 

naar twee managementrapportages (tot en met april en tot en met oktober). Dit heeft te maken met de momenten in het 
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schooljaar waarop een kwartaal eindigt en waarin er andere prioriteiten in school zijn dan het rapporteren van de 

voortgang. 

Voortgang tot en met oktober 2017: 

Er is een extra verbeterslag ingevoerd met de wijze waarop de rapportages tot stand komen. Voor de schoolleiding wordt 

een dag uitgetrokken om de concept-cijfers door te nemen en elkaar te bevragen op resultaten en wensen. Daarna levert 

elk lid van de schoolleiding de tekstuele delen aan om zodoende tot een volledige rapportage te komen. 

Verder zijn de rapportages opgesteld volgens eenzelfde concept zodat de voortgang goed te volgen is. Dit format is op basis 

van het bestuursverslag opgesteld en geldt ook voor de navolgende rapportages: 

- Jaarbegroting in meerjarig perspectief 

- Bijgestelde jaarbegroting 

- Managementrapportages van april en oktober 

Voortgang tot en met 31 december 2017: 

De verbeterslagen die in oktober zijn doorgevoerd hebben effect. De cijfers worden meer in samenhang gezien met de 

gemaakte afspraken en besluiten. Daardoor wordt de rapportage meer van de schoolleiding als geheel dan alleen van de 

rector en de controller. 

Om voor elke rapportage ook dezelfde vorm te gebruiken draagt bij aan de leesbaarheid en de logische opvolging van de 

betreffende documenten. Wel is van belang om na behandeling in de schoolleiding de verschillende aangeleverde en 

besproken stukken tot een geheel samen te voegen. 

 

 

 

Het Rembrandt College stelt haar inkoopbeleid vast. 
 

Beleidsvoornemen: 

Er ligt een handboek inkoopbeleid passend bij de 

laatste regelgeving van 2015 

Wanneer 

 

Wie 

 

Kosten  

 

Omschrijving: 

Tot nu toe werken we nog met papieren 

inkoopfacturen. 

Wat mij betreft gaan we in 2017 starten met de 

overgang naar alleen digitale inkoopfacturen 

2017 Emile en Brenda € 10.000. 

Kosten voor inrichting en 

software. 

Voortgang tot en met april 2017: 

Er zijn tot nu toe twee gesprekken geweest met leveranciers van software. Er zal nog een derde leverancier benaderd 

worden en wellicht ook een collega-school om te kijken hoe e.e.a. loopt.  
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Voortgang tot en met oktober 2017: 

Naar aanleiding van een update in Afas Profit hebben wij in overleg met een extern buro een ander implementatietraject 

opgestart. In Afas is het namelijk mogelijk geworden om middels een procuratieschema een workflow op te starten met 

daaraan gekoppeld een digitale factuur (pdf-formaat). Dit scheelt in de aanschaf en inrichting van extra software. Het systeem 

is inmiddels operationeel. En werkt tot op heden naar tevredenheid. 

Voortgang tot en met 31 december 2017: 

De implementatie van deze wijze van werken is heel soepel verlopen. Budgethouders waren al gewend aan deze wijze van 

werken bij de implementatie van de digitale declaratie, waardoor er nauwelijks problemen bij de invoering zijn geweest. 

De voordelen van dit systeem waren al direct duidelijk bij de afsluiting van het boekjaar 2017. De facturen die betrekking 

hadden op 2017 waren al ingeboekt en moesten alleen nog de workflow doorlopen. Dus geen verrassingen meer van facturen 

die half februari nog bij de budgethouder onder handen was. 

In het systeem zijn in november en december nog wat verfijningen aangebracht, en samen met het externe buro gaan wij 

nog bekijken op welke wijze budgethouders snel inzage kunnen hebben in door hen goedgekeurde facturen. 

 
 
 
 
Extra buiten de afgesproken doelstellingen om: 

Aansluiting bij Kindpakket Veenendaal: 

Begin oktober hebben wij een informatiepakket ontvangen van buro minimaregelingen van de gemeente Veenendaal over de 

invoering van het Kindpakket Veenendaal. 

Het Kindpakket Veenendaal is voor Veense kinderen van 4 tot 17 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld. In het 

Kindpakket zitten heel veel verschillende regelingen waar wij als Rembrandt College voor het deel van de ouderbijdrage aan 

deelnemen. 

Na de invoering hiervan bleken er toch nog de nodige hobbels genomen te worden omdat de interpretatie over vergoedingen 

niet altijd even duidelijk waren, waardoor er besloten is om een aantal aanpassingen door te voeren. Dit is een constructief 

overleg geweest en heeft geresulteerd in een aantal door ons gewenste aanpassingen. 

Hierdoor hebben ouders een beter overzicht waar voor zij een bijdrage kunnen aanvragen. Deze bijdrage sluit nu aan bij de 

activiteiten die wij van uit de vrijwillige ouderbijdrage betalen waardoor wij daar weinig administratieve lasten meer aan 

hebben.  

Omdat dit nog steeds voor alle partners een relatief nieuwe werkwijze is, zal er voorlopig nog wel de nodige tijd aan besteed 

moeten worden. 

Echter, de doelstelling om ouders die in een minimaregeling vallen financieel te ondersteunen van uit de gemeente in 

samenwerking met het Rembrandt College is natuurlijk een mooi initiatief waaraan wij met plezier mee werken. 
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Overige punten van aandacht: 

Nieuwe administratieve ontwikkelingen 

Omdat het Rembrandt College de ondersteunende administratieve zaken effectief heeft geregeld, blijken extra of nieuwe 

werkzaamheden lastig in te passen in de betreffende agenda’s.  

Maar ook de invoering van nieuwe wetgeving, zoals bijvoorbeeld de AVG, leidt tot uitbreiding van het takenpakket waar geen 

extra vergoeding tegenover staat, maar eveneens lastig in te passen zijn in het de agenda’s van de betreffende medewerkers.  

Regelmatig moeten werkzaamheden doorgeschoven worden of geschrapt omdat de benodigde tijd of capaciteit ontbreekt. 

Ondanks verbeterde efficiency en/of automatisering van taken blijkt dit niet te leiden tot de benodigde tijd of capaciteit.  

We vinden het lastig om keuzes te moeten maken die door externe partijen opgelegd worden en waar wij geen invloed op 

kunnen uitoefenen. Het Rembrandt College zal op zoek moeten naar andere mogelijkheden dit terugkerend probleem het 

hoofd te bieden. Komend jaar zullen wij ons daarop beraden.  

 

Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Ten aanzien van het beperken c.q. beheersen van uitkeringen na ontslag geldt, dat het Rembrandt College  naast de 

gebruikelijke Arbodienstondersteuning eveneens een externe deskundige inschakelt bij deze trajecten waarbij re-integratie in- 

dan wel extern een voorname doelstelling is. Tevens heeft de school afspraken met een juridisch kantoor gemaakt waardoor 

de school nu a.h.w. een huisjurist tot haar beschikking heeft. Er wordt nu vanuit specifieke deskundigheid voortdurend de 

vraag naar de relatie tussen onderwijskwaliteit en eventuele (uitkerings)kosten gesteld. De school voert een restrictief beleid 

hierin en beperkt naar vermogen eventuele kosten. In het afgelopen kalenderjaar is er 1  zgn. vertrekregeling uitgevoerd. 
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4. Kwaliteitsbeleid 
 
Op het Rembrandt College wordt overwegend goed lesgegeven waarbij mede door de gesprekken over 
de Koers 2022 op steeds meer plekken binnen de school wordt gewerkt het onderwijs aan te passen 
aan de 21e eeuw, waarbij de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen binnen onze cultuurprofielschool 
een zeer belangrijke is. EduScrum, het zelf bewijzen van de leerdoelen, het werken met portfolio’s etc. 
De school schrijft geen standaard didactiek voor, noch didactische werkwijze. De docent is vrij binnen 
de afspraken in de sectie te kiezen wat past bij de groepen en de leerlingen. 
 
In 2017 kreeg het Rembrandt College haar instroom van 50 verschillende scholen voor primair 
onderwijs. 197 leerlingen begonnen in september aan de Rembrandtlaan 2 aan hun Vo-carrière: 
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In de bovenstaande weergave van de basisschooladviezen is te zien dat het er vooral in de TL en Havo 
adviezen een sterke fluctuatie zit. De school streeft ernaar een goede balans in de schooladviezen te 
krijgen. 
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In 2016 zien we lichte verschillen in het Cito-niveau van de leerlingen met een VMBO (g)t / Havo en 
Havo/Vwo advies. 
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De onderwijsopbrengsten voor 2016 zijn als volgt: 

Op alle domeinen zien we nog steeds duidelijke effecten van de verschillende initiatieven in de school 
om de determinatie en het succes van de leerlingen op de doorlopende leerlijn te verbeteren.  
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4.1 Examens 2016  
 
In 2017 scoorden de leerlingen van het Rembrandt College goed met de examens.  
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4.2 Toelatingsbeleid  
 
Het Rembrandt College is een algemeen toegankelijke school en kent dus geen toegankelijkheidsbeleid. 
Met betrekking tot de toelating geldt dat alle leerlingen die minimaal een Vmbo-TL advies hebben én 
maximaal die ondersteuning nodig hebben die de school binnen haar schoolondersteuningsplan biedt, 
toegelaten zullen worden. 
 
Wel ziet de school dat met de eenmalige piek in de aanmeldingen voor 2013 -2014 de school qua 
onderwijskundige doelstellingen, pedagogische samenstelling en organisatiecapaciteit de grenzen heeft 
bereikt.  
 

4.3 De onderdelen m.b.t. internationalisering  
 
Het Rembrandt College kent een uitgebreid programma van internationalisering dat uit extra-
curriculaire onderdelen bestaat. De ontwikkeling van de leerling in internationaal perspectief en de 
plek van Nederland binnen een Europees kader is hierbij één van de speerpunten. 
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5. Risicoparagraaf en ontwikkelingen 
 
Onderdeel Omschrijving Risicobedrag(€) Kans *risico 

Leerlingen Fluctuatie van 
het aantal leerlingen in leerjaar 1  

330.000 

 
 Uitblijven vereenvoudiging van bekostiging 200.000 


 Fluctuatie van het aantal leerlingen kan 

leiden tot ontslag en Werkgeversrisico’s 
85.000 

 

Huisvesting Aanpassingen n.a.v. onderwijskundige 
vernieuwingen 

350.000 
  

 Investeringen ICT en gevolgen voor de 
afschrijvingen 

120.000 


Personeel Stijgende kosten van 

Personeelsvoorzieningen als (onbetaald) 
verlof, BAPO etc. 

100.000 

 

 Stijgende kosten i.v.m. hoger 
ziekteverzuim 

65.000 

 
 Geen bekwame docenten voor de 

verschillende afdelingen 
100.000 

 
 Ontslagtrajecten 150.000 

 
 Kwaliteit MT 30.000 

 
 Functiemix 200.000 

 

Samenwerking Invloeden vanuit het SWV 40.000 

 

 Wispelturige overheid in bekostiging en 
regelgeving 
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Risico’s en maatregelen 
Het grootste risico voor de school is en blijft de wispelturigheid van de Rijksoverheid in zowel de 
bekostiging als de regelgeving. Nieuw risico daarbij is het uitblijven van de voorgestelde 
vereenvoudiging van de bekostiging. Dit is een fundamenteel risico voor de instelling en kan leiden tot 
een continuïteitsprobleem indien de sector en het Rijk niet tot overeenstemming komen. De afgelopen 
jaren zijn meerdere beleidsdocumenten achterhaald vlak na gereedkomen (door gewijzigd politiek 
inzicht), bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid. Ook maken zaken als de onduidelijkheid over de 
tegemoetkoming binnen de pensioenregelingen, wel of geen lerarenregister, etc. het niet gemakkelijk 
om te kunnen sturen.  
 
Stijgende personeelslasten 
Het risico van de stijgende personeelslasten op de lange termijn door de stijging van de gemiddelde 
leeftijd ten opzichte van de GPL en het entreerecht blijft een thema op de school maar lijkt in-control, 
op een taakstelling voor 2019 na. 
 
Gebouwbeheer 
De laatste hobbel in dit risico zijn de aankomende herinvesteringen in de installatietechniek van de 
gemeentelijke sporthal. Deze is aan de schooleigen installatie gekoppeld wat zowel technisch als 
formeel-juridische vragen oplevert. In 2017 zullen deze afspraken gemaakt moeten worden. 
 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
Het Rembrandt College is bij twee Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs aangesloten, 25-10 en 
25-11. De rector neemt plaats in beide besturen. Samenwerkingsverband heeft in een 
gemeenschappelijke inspanning meerjarige afspraken gemaakt over de financiële punten. Hierbij zijn 
de risico’s voor het Rembrandt College tot een minimum beperkt. De Gemeente Veenendaal overweegt 
samen met Rhenen een grenscorrectie. Hiermee zou voor de school een aansluiting aan het tweede 
Samenwerkingsverband tot het verleden behoren.  
  
Docenten 
Belangrijkste risicobijstelling aan het einde van 2016 is het risico van het vinden van gekwalificeerde 
docenten. We zien toenemende problemen met het vinden van bekwame docenten in de exacte vakken 
en economie, maar ook bij Nederlands en Engels is het zeer problematisch geworden.  In het meerjarig 
perspectief van natuurlijk verloop baart ons dit best zorgen. Deelname in zij-instroomtrajecten, “Eerst-
de-klas” en het “Onderwijstraineeship” kosten weliswaar een inspanning van de schoolleiding maar zijn 
essentieel om in de toekomst verzekerd te zijn van bewust-bekwame collega’s op alle niveaus (LB, LC 
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en LD). Daarnaast maken we in de scholingsbudgetten geld vrij om de bekostiging van dubbele 
bevoegdheden mogelijk te maken. 
 
Werking van het interne risicobeheersings- en  controlesysteem 
Bovenstaande risicotabel is een cyclisch model en wordt opgesteld voor de jaarbegroting in 
meerjarenperspectief. De onderdelen worden aan de hand van de daar vermelde toelichting 
geclassificeerd op basis van de kans en de impact van de risico. De tabel wordt vanuit meerdere 
gesprekken binnen de schoolleiding gevuld en besproken. De bedragen vastgesteld op basis van een 
realistisch-negatief scenario.  
Maandelijks worden de risico’s bekeken in het reguliere overleg van de controller en de rector en waar 
nodig in de bijgestelde begroting en in dit bestuursverslag bijgesteld en weer meegenomen in de nieuwe 
begroting. De bedragen worden meestal vastgesteld op basis van de in te schatten kosten die het 
betreffende onderdeel met zich mee nemen bij (her) optreden.  
  



 

 
        

Rembrandt College Bestuursverslag 2017          64  
 

 

 

6. Horizontale verantwoording 
 
Het afgelopen jaar is ook een goed jaar geweest waar het gaat om de interne dialoog tussen school, 
ouders en leerlingen.  
 

De ouderraad 
 
Het Rembrandt College beschikt over een vitale en kritische ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt 
de ouders van alle onderwijssoorten en leerjaren. De ouderraad legt eens per jaar verantwoording af 
aan alle ouders op een algemene ouderavond. Doelstellingen van de ouderraad zijn onder meer: de 
belangen van ouders behartigen, klankbord voor de schoolleiding zijn, versterken van de 
ouderparticipatie op school. In de bijeenkomsten worden de hoofdlijnen van het schoolbeleid vooraf 
getoetst. 
 

De leerlingenraad 
 
Al jarenlang is de leerlingenraad een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding. De 
leerlingenraad geeft signalen af die ertoe doen. Ook in het “steward-traject” is de leerlingenraad 
uitgebreid betrokken geweest, alleen constateren we wel dat de eerste euforie wat moeilijk vol te 
houden is. Het Rembrandt wil een school zijn waar leerlingen verschillende domeinen voor samen leren 
en leven hebben. Dat de school daarvoor eerst schoner moet, zien we als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De leerlingenraad weet de directie te vinden via (sociale) media, in persoon en 
via formele wegen.  
 

MR 
 
Met de totale medezeggenschapsraad (MR) wordt zevenmaal per jaar overleg gevoerd. Daarnaast zijn 
er diverse overleggen met zowel de personeels-, als de ouder- en de leerlinggeleding van de MR. 
Belangrijkste punten van bespreking zijn hierbij onderwijsevaluaties  en - vernieuwingen, formatieplan, 
taakbeleid, (meer)jarenbegroting, personeelsbeleid, functiemix, financiën en bezuinigingen en het 
jaarverslag. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies leveren over allerlei zaken in de school en is in 
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een vroeg stadium betrokken bij nieuw te vormen beleid. Het jaarverslag van de MR wordt apart 
opgesteld en aan de geledingen verstrekt. 
 

Interne klachtencommissie 
 
Het Rembrandt College heeft een interne klachtencommissie die bij formele klachten van ouders en/of 
leerlingen in actie kan komen. 
In 2017 heeft de school een aantal klachten te behandelen gehad. In de meeste gevallen zijn die in een 
voortraject van een goed gesprek tot wederzijdse tevredenheid opgelost. In 2017 zijn er geen klachten 
of beroepen doorverwezen naar de landelijke instanties of de rechter.  
 

Primair onderwijs 
 
Met het primair onderwijs is intensief gesproken over de aansluiting van PO-VO. Het advies van de 
basisscholen is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het VO en dient dan ook goed onderbouwd 
te zijn. Het Rembrandt College heeft een belangrijk aandeel genomen in de gesprekken om te komen 
tot een nieuwe plaatsingswijzer. 
 

WUR 
 
Met de Wageningen Universiteit en STOAS zijn in 2017 weer een aantal activiteiten samen 
georganiseerd. Docenten van het Rembrandt College participeren in docentenontwikkelteams (DOT) en 
groepen leerlingen volgden een aantal onderdelen op de WUR. 
 

VO-veld landelijk 
 
Het Rembrandt College is actief in verschillende landelijke gremia. Van VO-Raad tot en met de Plex en 
diverse (regionale) vakkringen. Regelmatig draagt de school hierbij bij aan onderzoeken die bijdragen 
aan de ontwikkeling van het VO in het algemeen of bijzondere kleinere onderdelen. 
Daarnaast heeft de school zich verbonden aan een wetenschappelijke single-case-study. Hierbij wordt 
de school in haar ontwikkelingen gevolgd, waarbij de effecten van de organisatiestructuur en de inzet 
van de theorieën rondom professionele ruimte zullen worden getoetst.  
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Governance Code 
 
Het Rembrandt College valt als instelling aangesloten bij de VO-Raad onder de code Goed 
Onderwijsbestuur en past de regelingen zoals deze in de code staan vermeld toe. In 2017 is werk 
gemaakt van het beleidsmatig inzichtelijk maken van de scheiding van (gemandateerd) bestuur en 
toezicht d.m.v. het opstellen van een integriteitscode, die vanaf 2017 geëffectueerd is.  
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7. Eerste conclusies m.b.t. cijfers en doelstellingen 
 
De in de voorgaande hoofdstukken tekstueel omschreven resultaten zijn onderdeel van een geheel 
waarin ook financiële en cijfermatige resultaten van belang zijn.  
 

Exploitatieresultaat 
 
Kijkend naar de financiën kunnen we vaststellen dat het behaalde resultaat ten opzichte van de in het 
najaar bijgestelde meerjarenbegroting nog beter uitvalt. Dit heeft onder meer te maken met een aantal 
incidentele meevallers in de materiële exploitatie waarbij eindafrekeningen gunstiger uitpakken dan in 
de bijgestelde begroting voorzien.  
 
De afgelopen twee jaar heeft de opname van de ouderbijdrage in de exploitatie van de school geleid 
tot wat fluctuaties. Moest in 2016 nog een groter deel van de ouderbijdrage worden doorgeschoven 
naar het boekjaar 2017 omdat de uitgaven ook op 2017 betrekking hadden. Vanaf 2017 is dit effect 
niet meer zichtbaar tenzij er grote schommelingen in leerlingenaantallen zullen zijn. 
 
In de bijgestelde begroting werd rekening gehouden met een fors tekort in verband met in de begroting 
verkeerd ingeschatte werkgeverslasten. Met een tekort van € -63.347 sluit de school 2017 echter zeer 
netjes af.  
Met betrekking tot de eisen van de onderwijsinspectie met betrekking tot het komen we goed uit. De 
school zit op dit moment goed qua weerstandsvermogen wat bij de opstelling van de begroting voor 
2018 ertoe heeft geleid dat we wederom strak naar de nullijn durfden te begroten. 
 
Al met al is de conclusie dat we in-control zijn op de structurele onderdelen binnen de exploitatie. 
Tegelijk merken we dat we de afgelopen jaren geen onvoorziene tegenslagen hebben gehad die ten 
laste van de risicobuffer moesten gaan.  
Echter, de meevallers zijn iedere keer op andere plekken zodat het lastig is om hier structureel te kunnen 
verlagen in de begroting 
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Opvallende resultaten en beleidsmatige gevolgen: 2017 
 

I. Met betrekking tot de Gemiddelde Personeels Last (GPL) blijven we vaststellen dat het niet altijd 
gemakkelijk is om op het moment van begroten de daadwerkelijke GPL in te schatten. Vooral de 
verdeling tussen werkgeverslasten en sociale lasten laat in de exploitatie verschillen zien. Op de 
grote lijn echter is de exploitatie nagenoeg gelijk (afwijking 0,05%) aan de begroting 

II. Voor het Rembrandt College was het nieuw dat de vrijwillige ouderbijdrage in de begroting en 
jaarrekening is meegenomen. Lastig was in 2016 en 2017 dat de ouderbijdrage over een 
schooljaar wordt geïnd en uitgegeven, terwijl de jaarrekening over een kalenderjaar gaat. Dit 
heeft twee kalenderjaren (2016 en 2017) voor een afwijkend beeld t.o.v. de voorgaande jaren 
gezorgd. Vanaf 2018 ontstaat weer een stabiel beeld 

III. In 2016 zijn nieuwe contracten voor zgn. Nutsvoorzieningen afgesloten waarbij de school 
aansluiting heeft gezocht bij landelijk uitgezette aanbestedingen (energie voor scholen) In de 
exploitatie van 2017 is een effect hiervan te zien en de bevestiging dat de contracten effect 
hebben. 

IV. Ontvangen doorbetalingen SWV. Het Samenwerkingsverband 25.10 heeft een grotere 
doorbetaling gekend dan begroot.  

V. Salarissen vervanging; Na de bijstelling van de begroting is er minder dan gedacht uitgegeven 
aan vervangingen. Tegelijk zien we dat een aantal vervangingen t.l.v. de zgn.  
loonkosten derden (detacheringen) zijn geboekt. Per saldo waren de kosten voor vervangingen 
lager dan begroot.  

VI. De sociale lasten blijven moeilijk in te schatten in de begroting in relatie tot de werkgeverslasten. 
VII. De overige personeelslasten kennen een positieve afwijking. Deze is voornamelijk te danken aan 

lagere uitgaven door de MR (€ 1.500), verrekening uitkeringsgelden WW (€ 3.800) en lagere 
uitgaven die onder de welzijnsactiviteiten vallen (€ 5.000). Er zitten daar tegen over wat hogere 
uitgaven voor werving personeel (€ 2.300) en scholingskosten (€ 2.250) 

VIII. Bij energie en water zien we de effecten van nieuwe contracten en een zachte winter.  
IX. De wervingskosten vacatures zijn hoger dan begroot door een hoger verloop. 
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8. Continuïteitsparagraaf  
 
Meerjarenbegroting, managementrapportages en jaarverslag, het geheel dient een “rond geheel” te zijn 
van evalueren en bijstellen. Met de huidige vroege planning van het bestuursverslag en jaarrekening 
kan ze ook daadwerkelijk ingezet worden als beleidsmatig evaluatie-instrument. Het Rembrandt College 
kent de continuïteitsparagraaf in twee onderdelen. Hier o.b.v. de beleidsmatige zaken en in paragraaf 
9.4 het cijfermatige deel. 
 
Naast het in paragraaf 6 genoemde risicomanagement en de kengetallen (zie 9.3) levert het 
bestuursverslag 2017 een aantal nieuwe inzichten op en een aantal bevestigingen van het beeld dat 
ook in de voorgaande documenten is aangegeven: 
 
Algemeen 
Voor een kleine instelling als het Rembrandt College blijven de marges klein (ongeveer 0,5%). Een 
afwijkende aanmelding, hoger ziekteverzuim, een afwijkende doorstroom naar cluster 4, leermiddelen 
en facilitair kunnen forse tegenslagen in de begroting tot gevolg hebben. In de exploitatie is een marge 
aan onvoorzien ingebouwd. In de exploitatie van 2017 zien we wederom dat deze kleine marges een 
positieve invloed hebben. 
De huidige situatie blijft het gevolg van een voorzichtige houding: “Bij twijfel niet oversteken” Een 
verstandige houding die we blijven hanteren. Gezien de financiële moeilijkheden die het uitstellen van 
vereenvoudiging bekostiging oplevert is dit echter een lastige. Eigenlijk zou je gezien het feit dat we de 
laatste jaren het elke keer beter doen dan begroot durven stellen dat we best wat minder voorzichtig 
mogen begroten en er ruimte voor bezuiniging is. Echter zitten de meevallers ons de laatste jaren echt 
“gewoon” mee en zitten ze niet constant op dezelfde plaats.  
Het feit dat een school als het Rembrandt als zgn. schoolsoort 3 zoveel minder geld per leerling krijgt 
is punt van aandacht de komende jaren.   

 
Personeel 
Door de geschatte leerlingenaantallen en een uitgroei van de plotselinge groei in 2013 zien we nu een 
licht overschot aan personeel dat deels niet middels natuurlijk verloop kan worden opgevangen. Omdat 
de aanmeldingen voor de komende jaren nog onduidelijk zijn, is er een licht risico voor ww-lasten. Het 
kan zijn dat in de toekomstige jaren hiervoor bedragen gereserveerd moeten worden.  De schoolleiding 
heeft een aantal maatregelen genomen. 
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Materieel 
In 2017 is een inhaalslag gemaakt in het op orde brengen van de eigen facilitaire processen. Waar de 
laatste jaren in het teken stonden van herstel van constructiefouten etc. was het nu weer tijd voor de 
eigen processen. Contractbeheer, planning, meerjarenonderhoud en voorzieningen.  
Bij ICT is een belangrijke stap genomen naar het weren met Officie 365 wat effecten zal hebben tot ver 
in 2018 wanneer we met beheerssysteem en CYOD aan de gang zullen gaan.  
Tegelijk zien we dat door de onderwijskundige vernieuwingen nog steeds de druk op ICT toeneemt. 
Hierbij loopt de school een risico. Namelijk zien we dat concurrerende scholen de kosten voor devices 
bij de ouders neerlegt. Wettelijk is dat niet toegestaan en het Rembrandt College wenst zich aan die 
richtlijn te houden. Zolang de overheid echter niet naleeft en de sector haar eigen afspraken niet houdt, 
kan hier een scheefgroei in de middelen ten nadele van het Rembrandt College ontstaan.  
 
Toekomstperspectief 
Het Rembrandt College heeft de werkwijze en structuur duidelijk in beeld en de schoolleiding is vanaf 
2015 actief dit ook overal duidelijk te houden. In 2017 betekende dit de volgende stap naar het 
onderwijs. O.b.v. gedeeld leiderschap is vanuit de teams gewerkt worden aan het stellen van de eigen 
doelen, waarbij in 2017 een visie op leren en onderwijzen zal kunnen worden gepresenteerd. Daarnaast 
zijn werkgroepen gestart met het nemen van verantwoordelijkheid voor een nieuw lesrooster en het 
uitwerken van de beleidslijnen rondom de pilot Maatwerk. 
 
Prestatiebox 
Net als alle scholen voor voortgezet onderwijs ontvangt het Rembrandt College middelen uit de zgn. 
prestatiebox. De middelen worden in de volle breedte van de ontwikkeling van de school ingezet. 
1. Leidinggeven binnen de professionele ruimte 

Geheel passend binnen de tijdgeest wil het Rembrandt College werk maken van het delen van 
leiderschap binnen ons onderwijs. Vakinhoudelijke expertise, kennis en vaardigheden moeten leiden 
tot het verkrijgen van leiderschap over onderdelen die van oudsher via hiërarchische wegen 
gedelegeerd werden. Hiervoor is wel uitgebreide scholing van allereerst de huidige leidinggevenden 
nodig. Die wordt via een coaching- en opleidingstraject doorlopen. Daarnaast laat de directie zich 
ondersteunen door “Scholen aan zet” als intervisie op het opbrengstgericht werken. 

2. Vakinhoudelijke versterking 
 Mentoraat en leerlingbegeleiding behoren binnen een professioneel afgebakende en methodische 

werkwijze te worden uitgevoerd. In 2016 zijn meerdere scholingen daarvoor ingezet.  
 De school zet in op versterking van de expertise in de volle breedte. We zetten alle noodzakelijke 

stappen om de collega’s bewust bekwaam te krijgen waar dat nog niet zo is. 



9. Financiële informatie

9.1 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Instroom

In het schooljaar 2017-2018 zijn 207 nieuwe leerlingen ingeschreven op het Rembrandt College. Het totaal aantal

leerlingen komt daarmee op 1.147 per 1 oktober 2017, 82 minder dan op 1 oktober 2016.

Doorstroomgegevens schooljaar 2016 - 2017
Leerjaar Onderwijs- Begin Gekomen Vertrokken Niet Diploma Geen Totaal

type school- bevorderd diploma

jaar

1 Brugjaar 1 206 1 13 192

2 Brugjaar 2 241 1 4 236

3 Vmbo(th) 3 128 4 6 118

4 Vmbo(th) 4 152 3 119 1 29

3 Havo 3 77 1 76

4 Havo 4 123 1 1 6 117

5 Havo 5 86 3 70 2 11

3 VWO 3 41 41

4 VWO 4 62 62

5 VWO 5 51 2 49

6 VWO 6 41 39 2

VAVO 14 7

int.instroom

*) 99 instroom 207

Totaal: 1222 1 13 32 228 3 1147

*) 99 = externe instroom

Inzet

Per 31 december waren er 112 personeelsleden in dienst, waarvan 16 medewerkers in een tijdelijk dienstverband.

Het aantal deeltijders bedroeg 76. Van alle collega's maken 20 collega's gebruik van de seniorenregeling.

Van de voltijders maken 8 collega's gebruik van de seniorenregeling.

In totaal waren 86,60 fte's in dienst. Ten opzichte van 31 december 2016 is dit een daling van 6,04 fte.

Scholing

Gedurende het kalenderjaar 2017 is er veel scholing gevolgd door de collega's.

Hieronder wordt dit per team weergegeven.

Schoolleiding 11.593€     

Docenten 25.568€     

Ondersteunend

personeel 7.472€       

Algemene scholing 15.103€     

Totaal scholing 2017 59.736€   
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9.2 Toelichting op het resultaat

Verschillen analyse jaarrekening en begroting 2017

Begroot Werkelijk Verschil

€ € € %

Inkomsten

Rijksbijdrage sector VO 7.793.664 7.790.748 -2.916 0,0

Overige subsidies OCenW 800.187 819.507 19.320 2,4 1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0 0 0,0

Overige overheidsbijdragen 0 0 0 0,0

Verhuur 8.566 10.385 1.819 21,2

Detachering personeel 3.971 2.304 -1.667 -42,0

Ouderbijdragen ed (privaat) 276.957 264.986 -11.971 -4,3

Ouderbijdrage leerlingen vervoer 0 0 0 0,0

Overig 12.923 20.627 7.704 59,6 2

Totaal 8.896.268 8.908.557 12.289 0,1

Uitgaven

Lonen en salarissen 6.820.692 6.869.087 48.395 0,7

Overige personele lasten 128.352 98.344 -30.008 -23,4 1

Afschrijvingen 424.254 412.666 -11.588 -2,7

Huren 105.000 93.461 -11.539 -11,0 2

Verzekeringen 0 0 0 0,0

Onderhoud 95.325 92.567 -2.758 -2,9

Energie en water 122.500 101.220 -21.280 -17,4 3

Schoonmaakkosten 150.500 142.758 -7.742 -5,1

Heffingen inzake huisvesting 1.707 853 -854 -50,0

Overige huisvestingslasten 10.150 8.266 -1.884 -18,6

Administratie, beheer en bestuur 297.305 274.609 -22.696 -7,6 4

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 412.050 387.400 -24.650 -6,0 5

Dotatie overige voorzieningen 120.000 121.144 1.144 1,0

Overige 170.650 148.493 -22.157 -13,0 6

Ouderbijdragen ed (privaat) 242.631 257.165 14.534 6,0

Totaal 9.101.116 9.008.033 -93.083 -1,0

Saldo financiële baten en lasten 36.116 36.129 -13 0,0

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0,0

Resultaat -168.732 -63.347 -105.385 62,5
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Verklaring verschillen

Inkomsten

1. Overige subsidies OCenW

De hogere bijdragen zijn het gevolg van de toegekende uitkering VSV variabel voor 2017 en hogere doorbetalingen

vanuit het SWV Gelderse Vallei.

2. Overig

We hebben extra inkomsten uit projecten met de WUR en ROC A12.

Deze waren vooraf niet bekend.

Uitgaven

1. Overige personele lasten

De lagere overige personele lasten liggen voornamelijk aan de lagere kosten voor welzijnsactiviteiten en reiskosten

en hogere uitkeringen van uit het Risicofonds dan begroot.

2.  Huren

In verband met de daling van het leerlingaantal hebben wij minder accommodatie hoeven te huren. Vooraf was

dit nog niet geheel duidelijk en de lagere lasten zijn voornamelijk in het tweede deel van het kalenderjaar onstaan.

3. Energie en water

In verband met nieuw afgesloten contracten met energieleveranciers zijn de kosten behoorlijk lager. Ook van invloed

zijn de nieuwe ketels en een zachte winter t.o.v. de gemiddelde temperaturen.

4. Administratie, beheer en bestuur

In verband met de naar beneden bijgestelde jaarbegroting is ook besloten om ziektevervanging anders op te vangen.

Deels omdat dit mogelijk was bij bepaalde vakken en de vervanging intern te regelen. Dit verklaart de lagere uitgaven.

5. Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Hier valt op dat de vaksecties behoorlijk minder hebben uitgegeven dan begroot. Verder is er een post opgenomen

voor "Pilots onderwijs". Hier zijn wel kosten voor uitgegeven, maar die betreffen voornamelijk loonkosten en

leerboeken. Deze post zou eigenlijk aan deze twee posten toegedeeld moeten worden.

6. Overige

De reden is de risicobuffer van 1% die wij opnemen om onvoorziene uitgaven op te vangen.

Op deze post worden geen uitgaven geboekt, maar de overschrijdingen worden bij de desbetreffende

posten verantwoord.
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Conclusie

Het resultaat is fors minder negatief dan begroot. In september 2017 is de begroting naar beneden bijgesteld in

verband met een onjuiste inschatting van het percentage werkgeverslasten. In de initiële begroting stonde een

negatief resultaat van € 55.663 en in de bijgestelde begroting een negatief resultaat van € 168.732. 

Naar aanleiding van de bijgestelde begroting zijn er direct een aantal maatregelen gestart om er voor te zorgen

dat we minder geld zijn gaan uitgeven. Verder zijn een aantal eenmalige meevallers er de oorzaak van dat wij

opvallend minder negatief uitkomen. Dat is op zich gunstig en we hebben onderzocht wat de oorzaken hiervan zijn, om

te kunnen bepalen of wij niet te negatief begroten.

Met name de afwijking bij de grootste uitgavenpost (personele lasten) is zeer klein. De overige afwijkingen

soms eenmalig, maar ook het gevolg van eerder genomen maatregelen waarvan de uitkomsten vooraf niet goed

in te schatten zijn (energie, ziektevervanging).

De conclusie die wij hier uit trekken is dat wij realistisch begroten en tijdig bijsturen wanneer dat nodig is.
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9.3 Financiële situatie op balansdatum

De financiële situatie op balansdatum is voor het Rembrandt College redelijk gelijk ten opzichte van vorig jaar.

De liquiditeit blijft een punt van aandacht, ook omdat een deel van de liquide middelen "geparkeerd" staat bij

de gemeente Veenendaal. Het meerjarenperspectief is de komende jaren niet gunstig en wij schatten in dat wij

na twee of drie jaar de begroting nauwelijks sluitend krijgen zonder drastische maatregelen. Op dit moment beraden

wij ons op de maatregelen die wij moeten of willen nemen over twee tot drie jaar.

De solvabiliteit is voldoende en de kapitalisatiefactor ligt onder de bovengrens.

De ingeschatte risico's kunnen lastig binnen het eigen vermogen worden opgevangen, het meerjarenperspectief

laat wat dat betreft geen stabiele situatie zien.

Het Rembrandt College hanteert een lagere bufferfunctie dan de door het ministerie gehanteerde percentage van 9.18%.

Het weerstandsvermogen daalt licht en de kapitalisatiefactor stijgt licht.

Het meerjarenperspectief ziet er somer uit. De vereenvoudiging van de bekostiging gaat voorlopig niet door en heeft 

zeer negatieve gevolgen voor het Rembrandt College, vandaar dat de extra bezuinigingsmaatregelen

in de meerjarenbegroting nog niet concreet benoemd zijn.

De ontvangen doelsubsidies worden op moment van besteding in de exploitatie verantwoord.

De liquide middelen op de balans bestaan uit het saldo van de BNG, ING en Simpled Card en een  bescheiden kas van

het Rembrandt College. De "overige liquide middelen" van het Rembrandt College, op de balans vermeld als "Bij de

gemeente belegde gelden", maken op de balans van de gemeente Veenendaal deel uit van de post liquide middelen.

Toelichting Eigen Vermogen

In de jaarrekening over 2017 van het Rembrandt College zijn onder het Eigen Vermogen de volgende reserves

opgenomen:

€

Algemene reserve 182.480     

Herwaarderingsreserve 10.549      

Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden 45.745      

Bestemmingreserve 25-jarig jubileum -               

   Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken 75.000      

Egalisatiereserve personeel 1.911.143  

Egalisatiereserve exploitatie -               

Bestemmingsreserve privaat 416           
              Totaal Eigen Vermogen 2.225.333  

Daarnaast zijn nog de volgende voorzieningen in de jaarrekening opgenomen.:

Onderhoudsvoorziening 806.673     

Overige voorziening (privaat) 2.306        

Personeelsvoorzieningen 123.750     

Totaal 932.729     

Verdeling eigen vermogen Rembrandt College
Algemene reserve

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden

Bestemmingreserve 25-jarig jubileum

   Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken

Egalisatiereserve personeel

Egalisatiereserve exploitatie

Bestemmingsreserve privaat
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Toelichting Eigen Vermogen (vervolg)

Deze reserves en voorzieningen zijn om de navolgende redenen in de jaarrekening opgenomen:

Algemene reserve €

De algemene reserve is te onderscheiden in de volgende onderdelen:

a. vastgelegd in materiële vaste activa 485.662-     

b. afdekken van toekomstige risico's in de financiële bedrijfsvoering 668.142     

c. beschikbaar als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen -               

Herwaarderingsreserve: 

Deze reserve is opgenomen om de afschrijvingen van de investeringen van voor 1 april 1997 en de

investeringen vanaf 1 april 1997 t/m 31 december 2000 te financieren. Deze investeringen zijn destijds

rechtstreeks ten laste van de kosten geboekt i.p.v. deze als investering op te nemen. Omdat volgens

de richtlijnen van het ministerie deze investeringen wel als activa op de balans zichtbaar moeten worden gemaakt

is tevens de herwaarderingsreserve opgevoerd. De komende jaren zal deze herwaarderingsreserve afgebouwd

worden voor hetzelfde bedrag als de afschrijvingen op deze investeringen. De specifieke bestemming is

aangebracht door het bevoegd gezag.

Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden:

Deze reserve is opgenomen om voor personeel zorg meer op maat te maken.

De bedoeling van deze gelden is om trajecten ter verbetering van de balans tussen werk en privé, het nadenken

over doorgaan in eigen werk of "liever iets anders" te kunnen financieren.

De specifieke bestemming is aangebracht door het bevoegd gezag.

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

Deze reserve is opgenomen om geld te reserveren voor het jubileum in 2017.

De specifieke bestemming is aangebracht door het bevoegd gezag.

Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken

Deze reserve is opgenomen om schade aan niet verzekerde zaken op te kunnen vangen.

Het Rembrandt College heeft namelijk lease-apparatuur die niet onder de dekking van de verzekering valt.

De specifieke bestemming is aangebracht door het bevoegd gezag.

Egalisatiereserve personeel:

Bij forse toename van het leerlingenaantal zal de school extra personeel moeten aantrekken. Omdat de bekostiging

5 maanden na aanvang van het schooljaar wordt aangepast zullen wij deze personeelslasten moeten voorfinancieren.

Bij afname van het leerlingenaantal zullen wij een aantal personeelsleden moeten laten afvloeien. In de CAO zijn 

de voorwaarden hiervoor opgenomen.

Personeel dat moet afvloeien krijgt maximaal twee jaar de tijd om een andere betrekking te vinden. Dit betekent dat

de school deze personeelskosten twee jaar zal moeten betalen, terwijl deze personeelskosten geen deel meer

uitmaken van de lumpsum financiering. Dit houdt in dat de school deze personeelskosten uit haar reserves zal

moeten betalen.

De specifieke bestemming is aangebracht door het bevoegd gezag.
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Toelichting Eigen Vermogen (vervolg)

Egalisatiereserve exploitatie:

Deze reserve is opgenomen om investeringen aan het gebouw mogelijk te maken. Bij het betrekken van het

gebouw in 1999 kon niet worden voorzien of het gebouw zou voldoen aan alle verwachtingen. Verschillen in 

regelgeving zorgen ervoor dat aanpassing nodig is. Een aantal kantoren bleken niet te voldoen aan de 

arbo-wetgeving. Deze kantoren voldoen inmiddels aan de huidge arbo-wetgeving.

De specifieke bestemming is aangebracht door het bevoegd gezag.

Bestemmingsreserve privaat

Met de start van het schooljaar 2016/2017 is het Rembrandt College gestart om de vrijwillige ouderbijdrage zelf

te innen. Deze reserve geeft het resultaat weer van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de van

ouders ontvangen gelden voor onder andere de vrijwillige ouderbijdrage en kantine-inkomsten.

De specifieke bestemming is aanbebracht door het bevoegd gezag.

Voorziening onderhoud:

Deze voorziening is opgenomen om groot onderhoud te kunnen financieren.

Om de hoogte van dit bedrag voor onderhoud te kunnen onderbouwen wordt eens in de vijf jaar een

MOP (Meerjaren Onderhoud Plan) opgesteld. Hieruit komt naar voren welk bedrag het Rembrandt College moet 

reserveren en jaarlijks aan de voorziening moet toevoegen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Voorziening jubilea:

Deze voorziening is opgenomen om toekomstige verplichtingen voor jubilea te kunnen financieren.

Het verloop van deze posten is uiteengezet in de toelichting op de balans bij par. 2.3.

Voorziening persoonlijk budget:

Deze voorziening is opgenomen om toekomstige verplichtingen voor opname uit het persoonlijk budget te kunnen

financieren. Het verloop van deze posten is uiteengezet in de toelichting op de balans bij par. 2.3.

Voorziening eigen deel WW:

Deze voorziening is opgenomen om toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit het eigen deel van de WW-kosten

van oud werknemers die in gebruik maken van de WW te kunnen financieren.

Het verloop van deze posten is uiteengezet in de toelichting op de balans bij par. 2.3.
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Financiële kengetallen

Liquiditeit (Current ratio)

2017 2016

Vlottende activa + Voorraden 2.154.953 2,59 1.951.028 2,43

     Kortlopende schulden 832.039 801.699

De liquiditeit van het Rembrandt College is goed te noemen. Er is een lichte stijging ten opzichte van 2015.

De current ratio dient minimaal 2 te zijn.

Rentabiliteit

2017 2016

    Resultaat      x100 -63.347 x 100 = -0,71% 130.766 x 100 = 1,44%

  Totale Baten 8.944.686 9.092.797

De rentabiliteit van het Rembrandt College is ten opzichte van vorig jaar lager. Maar dit was ook al ten tijde van

het opstellen van de begroting duidelijk.

Solvabiliteit

2017 2016

  Eigen Vermogen  x100 2.225.333 x 100 = 55,77% 2.288.680 x 100 = 57,97%

 Totaal Vermogen 3.990.101 3.947.751

De solvabiliteit van het Rembrandt College is voldoende. Het percentage is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald.

Algemeen wordt aangenomen dat een onderneming solvabel is bij een percentage van 50% of hoger.

De gehanteerde ondergrens bedraagt 20%.

Weerstandsvermogen

2017 2016

Eigen Vermogen x 100 2.225.333 x 100 = 24,88% 2.288.680 x 100 = 25,17%

  Totale Baten 8.944.686 9.092.797

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald en ligt tussen de signaleringsgrenzen

van minimaal 10% en maximaal 40%.

Kapitalisatiefactor

2017 2016

Totaal kapitaal - G&T x 100 3.255.788 x 100 = 36,40% 3.148.726 x 100 = 34,63%

       Totale Baten 8.944.686 9.092.797

Het Rembrandt College blijft met de kapitalisatiefactor onder de door het ministerie ingestelde bovengrens van 55,9%.

Er is door het ministerie geen ondergrens gehanteerd. Het is echter wel een aandachtspunt, omdat de financiële

buffer (om onvoorziene risico's op te vangen) onvoldoende is.

Echter, het Rembrandt College hanteert bij de uitgaven ook een risicobuffer van 1% van de rijksbijdrage om

onvoorziene uitgaven op te vangen.
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9.4 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten

Vaste activa

De vaste activa komen lager uit dan gedacht. Dit heeft te maken met uitgestelde investeringen zodat het bedrag van

de vaste activa ongeveer € 150.000 lager uitkomen dan begroot. Het overgrote deel van deze uitgestelde investeringen

zijn doorgeschoven naar 2018.

Vlottende activa

Omdat de vordering op de gemeente Veenendaal (opgenomen onder de overlopende activa) is voldaan is de eindstand

een fors lager dan vorig jaar.

De post overlopende activa omvat voor het grootste deel de transitorisch geboekte facturen.

Liquide middelen

Zoals al eerder genoemd zijn een aantal voorgenomen investeringen niet doorgegaan. Dit heeft uiteraard ook effect

op de liquide middelen. Deze zijn dan ook € 450.000 hoger dan aanvankelijk begroot.

Eigen vermogen

Het Eigen vermogen daalt naar aanleiding van het negatieve resultaat. 

De bestemmingsreserve privaat komt door het positieve verschil in inkomsten en uitgaven van de ouderbijdragen

op een positief saldo uit ten opzichte van een negatief saldo vorig jaar.

Voorzieningen

Het saldo van de voorzieningen stjgt, met name de onderhoudsvoorziening.

De personeelsvoorzieningen stijgen nauwelijks ten opzicht van vorig jaar. Met name de voorziening voor jubilea

is gedaald in verband met uitstroom van personeel (pensioen ed).

Kortlopende schulden

Bij de kortlopende schulden is er nauwelijks sprake van een wijziging van de stand ten opzichte van vorig jaar.

Er zitten wat kleine onderlinge verschillen.
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9.5 Continuïteitsparagraaf (in cijfers)

Kengetal 2017 2018 * 2019 * 2020 *

Personele bezetting in FTE

 - Management / Directie 8,05 7,97 5,97 5,97

 - Onderwijzend personeel 62,75 57,58 53,73 52,63

 - Overige medewerkers 15,80 15,02 14,42 14,42

Leerlingaantallen 1.147 1.086 1.013 991

* = prognose

Toelichting op de kengetallen

Belangrijk onderdeel van de begroting is de leerlingprognose. De prognose van het totaal aantal leerlingen is voor een

groot deel afhankelijk van de inschatting van het aantal aanmeldingen in leerjaar 1. Daarnaast zullen we nog twee

schooljaren het effect zien (in aflopende mate) van de grote instroom in 2013.

Voor de inschatting van de ontwikkeling van de leerlingaantallen maken we gebruik van de prognose van Pronexus en

Planning Verband Groningen.

Balans

ACTIVA 2017 2018 * 2019 * 2020 *

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa -€              -€              -€              -€          

Materiële vaste activa 1.835.148€     1.908.360€     1.874.409€     1.748.444€     

Financiële vaste activa -€              -€              

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.835.148€     1.908.360€     1.874.409€     1.748.444€     

VLOTTENDE ACTIVA 2.154.953€     1.754.879€     1.572.722€     1.749.616€     

TOTAAL ACTIVA 3.990.101€     3.663.239€     3.447.131€     3.498.060€     

PASSIVA 2017 2018 * 2019 * 2020 *

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 182.480€        234.313€        243.245€        258.134€        

Bestemmingsreserve publiek 2.042.437€     1.861.971€     1.861.971€     1.861.971€     

Bestemmingsreserve privaat 416€              24.521€          24.521€          24.521€          

Bestemmingsfonds publiek -€              -€              -€              -€              

Bestemmingsfonds privaat -€              -€              -€              -€              

VOORZIENINGEN 932.729€        742.431€        517.391€        553.431€        

LANGLOPENDE SCHULDEN -€              -€              -€              -€              

KORTLOPENDE SCHULDEN 832.039€        800.003€        800.003€        800.003€        

TOTAAL PASSIVA 3.990.101€     3.663.239€     3.447.131€     3.498.060€     

Toelichting op de balans

Voor de komende 3 jaar zien we een redelijke stabiele balans. De liquiditeit daalt in verband met de nodige inves-

teringen en werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. De resultaten zorgen er voor dat het eigen

vermogen op een stabiel niveau blijft. Echter, wij voorzien voor de jaren daarna bij gelijkblijvende bekostiging

een grote uitdaging om een sluitende begroting op te stellen.
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Staat / Raming van Baten en Lasten

BATEN 2017 2018 * 2019 * 2020 *

Rijksbijdrage 8.610.255€     8.159.733€     7.769.233€     7.329.317€     

Overige overheidsbijdr. en subs. -€              -€              -€              -€              

Overige baten 33.316€          23.400€          23.200€          23.000€          

Overige baten privaat 264.986€        272.000€        261.000€        255.000€        

TOTAAL BATEN 8.908.557€     8.455.133€     8.053.433€     7.607.317€     

LASTEN 2017 2018 * 2019 * 2020 *

Personeelslasten 6.967.431€     6.430.579€     6.147.920€     5.972.566€     

Afschrijvingen 412.666€        409.534€        421.451€        433.465€        

Huisvestingslasten 439.125€        497.027€        413.607€        413.607€        

Overige lasten 931.646€        875.134€        830.524€        797.790€        

Overige lasten privaat 257.165€        272.000€        261.000€        255.000€        

Nog te realiseren bezuiniging -€              -€              -€              -250.000€       

TOTAAL LASTEN 9.008.033€     8.484.274€     8.074.502€     7.622.428€     

Saldo finan. baten en lasten 36.129€          30.000€          30.000€          30.000€          

Saldo financiële bedrijfsvoering -€              -€              -€              -€              

Saldo buitengew. baten en lasten -€              -€              -€              -€              

TOTAAL RESULTAAT -63.347€        859€              8.931€           14.889€          

Incidentele baten en lasten 

in totaal resultaat -€              -€              -€              -€              

Toelichting op de staat / raming van baten en lasten

In aansluiting op het vorige jaar zijn de verschillende focusgebieden ook dit jaar in de

meerjarenbegroting te vinden met de eigen doelstellingen. In veel gevallen gaat het om meerjarige

activiteiten, in sommige gevallen om eenmalige (her)investeringen.

De meerjarenbegroting die nu voorligt is op het financieel resultaat voor 2018 en 2019 sluitend. In

2018 krap, in 2019 op dit moment op papier ruim.

Belangrijk is hierbij als achtergrond dat in de nu voorliggende begroting vanaf 2019 een stap verder

is gezet in de algemene opmerking in de begroting 2017 dat er vanaf 2019 een bezuiniging zal moeten

worden doorgevoerd. Deze bezuiniging is vanaf 2019 nu verwerkt op hoofdlijnen en zal in 2018 in

een Plan van Aanpak worden geëxpliciteerd.

In 2017 is op een aantal plaatsen zoals begroot geïnvesteerd in het primaire proces. Ook zal het

resultaat van 2017 fors afwijken door een niet begroot verschil in de werkgeverslasten. Hiermee zal

een inbreuk worden gedaan op het de laatste jaren zorgvuldig opgebouwde weerstandsvermogen

van de school.

Belangrijk onderdeel van de begroting is de leerlingprognose. De prognose van het totaal aantal

leerlingen is voor een groot deel afhankelijk van de inschatting van het aantal aanmeldingen in

leerjaar 1. Het afgelopen schooljaar hebben we met 197 aanmeldingen een wat lagere instroom dan

begroot. In het onderstaande scenario zijn we uitgegaan van een gemiddeld (realistisch) perspectief

van 10,2% van de basisgeneratie. In het formatieplan wordt daarnaast rekening gehouden met een

scenario waarin een aanmelding op ongeveer 205 leerlingen voor het eerste leerjaar zal zijn.
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Vanaf het schooljaar 2020 voorzien we nog steeds een relatieve stabilisatie van het aantal leerlingen.

Hierbij is duidelijk een afname van de totale populatie te zien, waarbij ook steeds duidelijker wordt

dat het Rembrandt College een school voor krap 1.000 leerlingen zal worden.

De daling van het aantal leerlingen zal een aantal gevolgen hebben op de middellange termijn:

1. Door formatie en aantallen leerlingen op elkaar af te stemmen zal de totale formatie en dus

   de personeelskosten afnemen.

2. In 2018 zal de 2e vestiging aan de Mispel afgestoten worden.

3. De in 2017 gemaakte onderwijskundige keuzes laten een concept zien dat leerlingen binnen

   een afnemende markt enthousiasmeert.

Naast de financiële keuzes zijn ook en vooral de beleidsmatige keuzes van belang. Het jaar 2018 zal

in het teken staan van het starten met een nieuw schoolplan, en waar de vertaling van Koers 2022

tot in de les zal plaatsvinden. De opgestarte onderwijskundige proeftuinen zullen door blijven gaan.

Ook zullen in 2018 de volgende stappen worden gemaakt m.b.t. de inzet van ICT. Zowel voor de eigen

organisatie als ook voor de inzet in het onderwijs.

Financieringsstructuur

De financieringsstructuur van het Rembrandt College is relatief eenvoudig te noemen. Ongeveer 96,5% van de

inkomsten bestaat uit Rijksbijdragen, de overige bijdragen zijn inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De investeringen in MVA zijn laag ten opzichte van de inkomsten en de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit

zijn goed en liggen hoger dan vergelijkbare scholen.  Het Rembrandt College kan in haar financiële behoeften voorzien

zonder extern kapitaal aan te trekken. Het financieringsbeleid is er op gericht om ook in de toekomst zonder extern

kapitaal voldoende financiële middelen ter beschikking te hebben.

Toelichting op de verwachte ontwikkelingen inzake:

Huisvesting

De komende tijd zal met de gemeente Veenendaal en de exploitant van de gemeentelijke sporthal afspraken gemaakt

worden over de herinvesteringen van de installatie die herleidbaar tot de sporthal is. Deze onderdelen zijn verbonden

met de installatie van de school, maar niet noodzakelijk voor de instandhouding van de school en het onderwijs.

Derhalve mogen daar geen bekostigingsmiddelen voor worden uitgetrokken. Al jaren lopen hierover gesprekken die

gezien de technische levensduur van de installatie nu met spoed moeten worden opgelost.

Er zijn gezien de demografische ontwikkelingen geen uitbreidingen gepland. Wel zullen o.b.v. de onderwijskundige

vragen een aantal aanpassingen in het gebouw plaats gaan vinden. Hiervoor wordt in 2018 een integraal

huisvestingsplan gemaakt.

Ontwikkeling reserves

De algemene reserve zal in combinatie met de egalisatiereserve personeel afhankelijk van het behaalde

resultaat, stijgen dan wel dalen. 

De herwaarderingsreserve zal binnen afzienbare tijd volledig afgeboekt zijn.

De bestemmingsreserve niet verzekerde zaken zal voorlopig op het huidige niveau gehandhaafd blijven.

Rembrandt College bestuursverslag 2017 82



De bestemmingsreserve privaat zal afhankelijk van het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de

vrijwillige ouderbijdrage en kantine-inkomsten licht stijgen dan wel dalen.

Ontwikkeling voorzieningen

De voorziening jubilea zal afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het personeelsbestand waarschijnlijk

dalen de komende jaren i.v.m. de lagere leerlingaantallen.

De ontwikkeling van de voorziening persoonlijk budget is lastig in te schatten en is afhankelijk van de deelname

van collega's dan wel de opname door collega's.

De voorziening eigen deel WW zou in de toekomst wel eens toe kunnen nemen i.v.m. de lagere leerlingaantallen

en mede daardoor het vertrek van personeel.

De voorziening onderhoud zal in de komende jaren dalen, omdat de eerste grote onderhoudszaken aan het

gebouw zich aandienen. De afgelopen 18 jaar is er vooral gedoteerd aan de voorziening en hoefde er geen

grote bedragen te worden onttrokken. Het gebouw is ondertussen 18 jaar oud, waarbij de eerste grote

onderhoudskosten ontstaan door het einde van de technische levensduur van o.m. plein, dak en

technische installatie. Tevens is in 2017 het MJOP herijkt, de dotatie zal daarom ook iets naar boven

bijgesteld worden vanaf 2019.

Het solidariteitsfonds zal afhankelijk van het beroep dat hierop wordt gedaan door ouders/verzorgers inzake

een bijdrage voor de betaling van schoolreizen en excursies veranderen.
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9.6 Investeringenbeleid

Het investeringsplan voor 2018 ziet er als volgt uit:

Groep Soort investering €

Meubilair: vervangingsinvesteringen 53.500        

investeringsaanvragen secties 1.215          

54.715        

Apparatuur: vervangingsinvesteringen 500             

investeringsaanvragen secties -                 

500             

Audio-/Visuele middelen: vervangingsinvesteringen 17.000        

investeringsaanvragen secties -                 

17.000        

Computers/Software: vervangingsinvesteringen 141.500       

investeringsaanvragen secties 100.000       

nieuwe aanschaf ivm onderwijsvernieuwing 55.000        

296.500       

Duurzame leermiddelen: vervangingsinvesteringen 8.580          

investeringsaanvragen secties 5.100          

13.680        

Interne verbouwingen vervangingsinvesteringen 37.600        

investeringsaanvragen secties 500             

38.100        

Gebouwen en terreinen vervangingsinvesteringen 2.200          

investeringsaanvragen secties -                 

2.200          

Schoolboeken vervangingsinvesteringen 90.000        

90.000        

Totaal investeringsplan 2018 512.695        

Het investeringsplan komt tot stand in overleg met alle geledingen binnen de school. Alle ingediende wensen worden

in de schoolleiding beoordeeld en al dan niet goedgekeurd. Er wordt met de ingediende aanvragen rekening

gehouden met toekomstige vervangingen en welke invloed deze investeringen hebben op de exploitatie.
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9.7 Treasury management

Het Rembrandt College belegt of beleent geen publieke middelen. De gemeente Veenendaal heeft een

"Treasurystatuut" opgesteld. Dit treasurystatuut is leidend voor het Rembrandt College.

De doelstelling hiervan is om een formeel kader te scheppen waar binnen de financierings- en

beleggingsactiviteiten dienen plaats te vinden. In dit statuut wordt uitgegaan van de, door de 'Regeling

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016' voor onderwijs en onderzoek gestelde, eisen. Er wordt bij

het Rembrandt College geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals derivaten, renteswaps ed.

9.8 Kasstroom en financieringsbehoeften

Door een toename van het leerlingenaantal en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen zal het Rembrandt College

goed moeten letten op haar financieringsbehoefte de komende twee jaar. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat

het Rembrandt College een beroep moet doen op externe financieringsbronnen.

9.9 Bezoldiging van bestuursleden en Raad van Toezicht

Het college van burgemeester en wethouders, vormt het bevoegd gezag. 

De gemeenteraad vervult weliswaar een toezichthoudende rol, deze is echter niet vergelijkbaar met die

van een raad van toezicht bij een onderwijsinstelling. Er is dus ook geen toerekening aan de school 

opgenomen. In deze situatie is geen toelichting omtrent de bezoldiging van de toezichthoudende rol

benodigd en dient alleen de bezoldiging op totaalniveau weergegeven te worden.

9.10 Onbezoldigde nevenfunctie(s)

De rector van het Rembrandt College is van uit de deelname van de school aan het Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs Barneveld-Veenendaal (25.11) onbezoldigd voorzitter van het bestuur.
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10. Jaarrekening

II.1 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Algemeen

Bij het opstellen van het financieel jaarverslag zijn de nieuwe BW/RJ-richtlijnen voor de

jaarverslaglegging (RJ 660) toegepast.

Integrale bestuursvorm.

De o.s.g. Rembrandt College is een openbare scholengemeenschap die valt onder een integrale

bestuursvorm. De school is een onderdeel van de rechtspersoon gemeente Veenendaal en vormt in

administratie zin een integraal onderdeel van de hoofdtaak voortgezet onderwijs binnen de

afdeling Maatschappelijke Ondersteuning (team Beleid) van de gemeente Veenendaal.

Waardering van de activa en de passiva.

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen.

Het gebouw van de o.s.g. Rembrandt College is niet met Rijksmiddelen gebouwd maar is

geheel met gemeentegelden gerealiseerd. Het juridisch claimrecht ligt bij de gemeente Veenendaal.

Het economisch claimrecht ligt ook bij de gemeente Veenendaal, in haar hoedanigheid van

gemeentebestuur.

Eind 1998 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen door het Rembrandt College.

Deze gebouwen en terreinen zijn niet in de balans opgenomen.

In 2004 is de verbouwing van het studiecentrum opgeleverd. Deze verbouwing is met eigen

middelen betaald. In 2006 heeft de gemeente Veenendaal besloten om vanuit het Huisvestings-

programma 2006 een bijdrage van € 134.920,00 toe te kennen voor deze verbouwing.

De verbouwing wordt gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte levensduur en worden berekend op basis van

een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

De afschrijvingstermijn in jaren en -percentage is :

Materiële vaste activa Afschrijvingstermijn Afschrijvingspercentage

in jaren

Gebouwen en terreinen 40 2,50%

Interne verbouwingen 15 6,67%
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1.2.2 Inventaris en apparatuur.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte technische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Op  01-04-1997 is de aanwezige inventaris en apparatuur geïnventariseerd. Hierbij is de aanschafwaarde

van de inventaris bepaald op basis van aanschafnota's (verkrijgingprijs). De boekwaarde is bepaald door

de verkrijgingprijs te verlagen met een gedeelte van de in 1996 van het ministerie van OCenW verkregen 

vergoeding en de jaarlijkse afschrijvingen.

De afschrijving van deze  inventaris tot en met 2001 komt ten laste van de herwaarderingsreserve.

De afschrijving van de  inventaris vanaf 2002 komt gedeeltelijk ten laste van de exploitatie.

Het overige deel loopt via de egalisatiereserve investeringssubsidies, gerelateerd aan de investeringen

vanaf 2002 via deze egalisatiereserve.

De afschrijvingstermijnen in jaren en -percentages voor inventaris en apparatuur zijn als volgt:

Materiële vaste activa Afschrijvingstermijn Afschrijvingspercentage

in jaren

Meubilair 15 6,67%  (tot en met 2005 5%)

Apparatuur 15 6,67%

Audiovisuele middelen 5 20,00%

Computer apparatuur 5 20,00%

Instrumentarium 15 6,67%  (tot en met 2005 5%)

Duurzame leermiddelen 5 20,00%

Schoolboeken 5 20,00%

Het Rembrandt College heeft de activeringsgrenzen niet schriftelijk vastgesteld. Over het algemeen worden

alleen die zaken geactiveerd die meer dan € 300,00 bedragen. Dit geldt voor alle te onderscheiden

categorieën.

Ten opzichte van 2005 zijn de afschrijvingspercentages van meubilair en instrumentarium aangepast 

naar 6,67%. De afschrijvingstermijnen zijn aangepast vanwege een schattingswijziging.
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Eigen vermogen

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

De reserve herwaardering inventaris is in 1997 gevormd tegenover de aanschafwaarde van de

in 1997 aanwezige inventaris en apparatuur. De jaarlijkse onttrekking aan de reserve herwaardering

is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving op de inventaris en apparatuur welke medio 1997 aanwezig waren. 

Deze reserve herwaardering is in 2002 aangepast met de tot dan toe gedane investeringen welke

niet verantwoord zijn onder de vooruitontvangen investeringssubsidies.

De reserve mobiliteitsgelden is opgenomen om voor personeel zorg meer op maat te maken.

De bedoeling van deze gelden is om trajecten ter verbetering van de balans tussen werk en privé.

De reserve 25-jarig jubileum is opgenomen om de kosten van het jubileum in 2017 te dekken.

De reserve niet verzekerde zaken is om schade aan niet verzekerde zaken op te kunnen vangen.

Het Rembrandt College heeft namelijk lease-apparatuur die niet onder de dekking van de verzekering valt.

De egalisatiereserve personeel is opgenomen om de extra personeelskosten te kunnen opvangen, die

ontstaan door de fluctuaties in de leerlingaantallen. Bij forse toename van het leerlingaantal zal de

school extra personeel moeten aantrekken. Omdat de bekostiging 5 maanden na aanvang van het

schooljaar wordt aangepast zullen wij deze personeelslasten moeten voorfinancieren.

Bij afname van het leerlingenaantal zullen wij een aantal personeelsleden moeten laten afvloeien.

In de CAO zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen.

Personeel dat moet afvloeien krijgt maximaal twee jaar de tijd om een andere betrekking te vinden.

Dit betekent dat de school deze personeelskosten twee jaar zal moeten betalen, terwijl deze

personeelskosten geen deel meer uitmaken van de lumpsum financiering. Dit houdt in dat de school deze

personeelskosten uit haar reserves moeten betalen.

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Deze reserve wordt vanaf start schooljaar 2016/2017 gevormd. De jaarlijkse toevoeging of ont-

trekking geschiedt op basis van het resultaat uit private ontvangsten (vrijwillige ouderbijdrage ed.).

Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen

Met ingang van 1 januari 2008 is bij het Rembrandt College een voorziening voor jubileumuitkeringen,

per 1 januari 2014 een voorziening voor persoonlijk budget en per 1 januari 2015 een voor het

eigen deel WW gevormd voor toekomstige verplichtingen. Vanuit RJ 660 is het Rembrandt College
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gehouden aan richtlijn 271. Deze richtlijn verplicht de opname van voorzieningen voor uitgestelde

personeelsbeloningen en dus opname van een voorziening jubileumuitkeringen, persoonlijk budget

en eigen deel WW. De grondslagen voor de betreffende voorzieningen zijn als volgt.

Jubileumuitkeringen;

Per persoon wordt aan de hand van de in diensttreding en de blijfkans bepaalt welke voorziening

wordt opgenomen. Verder wordt er rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging

van 3% en een disconteringsvoet van 2% (gelijk aan de ontvangen rente baten van de gemeente).

Persoonlijk budget;

De gespaarde uren uit het persoonlijk budget worden omgerekend naar het maandsalaris van

december.

Eigen deel WW;

Op basis van de gegevens van het UWV wordt per persoon die vanuit het UWV en KPMG in het kader

van (bovenwettelijk) WW een uitkering ontvangt voor de periode waarop zij daar in de toekomst nog

rechten aan kunnen ontlenen een voorziening gevormd door het maandelijks uit te keren bedrag te

vermenigvuldigen met het aantal maanden dat zij daar nog recht op hebben per 31 december.

2.3.3 Overige voorzieningen

Groot onderhoud voorziening;

Het Rembrandt College heeft voor het groot onderhoud een onderhoudsvoorziening gevormd voor

de toekomstige verplichtingen. De dotatie aan de voorziening gebeurt op basis van het meest

recent opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MOP).

Solidariteitsfonds vrijwillige ouderbijdrage (privaat);

Vanuit de te ontvangen vrijwillige ouderbijdrage wordt een voorziening gevormd voor ouder(s)/

verzorger(s) die vanwege omstandigheden niet in staat zijn om (een deel van) de schoolkosten

te betalen. Deze ouder(s)/verzorger(s) kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage

uit dit fonds.

Kortlopende schulden

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De per balansdatum verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting en sociale lasten is als schuld

op de balans van het Rembrandt College opgenomen.

2.5.8 Schulden ter zake pensioenen

Zie hiervoor de toelichting bij 2.5.7.

Bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
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A.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2017

1 ACTIVA

€ €

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 734.313 799.025

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.100.835 1.197.698

1.2.3 Overige materiële vaste activa 0 0

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW 0 0

1.835.148 1.996.723

Totaal vaste activa 1.835.148 1.996.723

Vlottende activa

1.4.1 Voorraden 1.206 950

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 23.127 17.989

1.5.2 Ministerie van OCenW 0 0

1.5.7 Overige vorderingen 1.097.519 1.081.172

1.5.8 Overlopende activa 7.332 246.858

1.129.184 1.346.969

1.7 Liquide middelen 1.025.769 604.059

Totaal vlottende activa 2.154.953 1.951.028

Totaal activa 3.990.101 3.947.751

2 PASSIVA

€ €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 182.480 403.933

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 2.042.437 1.892.152

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 416 -7.405

Totaal groepsvermogen 2.225.333 2.288.680

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Onderhoudsvoorziening 806.673 737.660

2.3.3 Overige voorzieningen (publiek) 123.750 119.712

2.3.3 Overige voorzieningen (privaat) 2.306 0

932.729 857.372

2.4 Langlopende schulden 0 0

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 113.042 120.400

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzek. 313.199 305.584

2.5.8 Schulden ter zake pensioenen 83.764 72.699

2.5.9 Overige kortlopende schulden 23.653 9.815

2.5.10 Overlopende passiva 298.381 293.201

832.039 801.699

Totaal passiva 3.990.101 3.947.751

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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A.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

€ € €

3. BATEN

3.1 Rijksbijdrage 8.610.255 8.593.851 8.676.489

3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 0 0 217.500

3.5 Overige baten 298.302 302.417 151.096

TOTAAL BATEN 8.908.557 8.896.268 9.045.085

4. LASTEN

4.1 Personele lasten 6.967.431 6.949.044 6.820.155

4.2 Afschrijvingen 412.666 424.254 408.817

4.3 Huisvestingslasten 439.125 485.182 668.570

4.4 Overige materiële lasten 1.188.811 1.242.636 1.064.489

TOTAAL LASTEN 9.008.033 9.101.116 8.962.031

SALDO BATEN EN LASTEN -99.476 -204.848 83.054

5. SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 36.129 36.116 47.712

RESULTAAT -63.347 -168.732 130.766

6. BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 0

7. RESULTAAT DEELNEMINGEN 0 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN -63.347 -168.732 130.766

8. AANDEEL DERDEN 0 0

SALDO EXPLOITATIE -63.347 -168.732 130.766

2017 20162017

Begroting
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A.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -63.347 238.900

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 412.666 385.261

- mutaties voorzieningen 75.357 104.551

488.023 489.812

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 256 0

- vorderingen 217.529 -21.669

- schulden 30.340 13.092

248.125 -8.577

672.801 720.135

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

0 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 672.801 720.135

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -251.091 -231.113

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0

Investeringen in deelnemingen en/of

samenwerkingsverbanden 0 0

Mutaties leningen 0 0

Mutatie bij de gemeente vastgelegde middelen 0 -64.041

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

-251.091 -295.154

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -251.091 -295.154

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 421.710 424.981

Beginstand liquide middelen 604.059 214.553

Mutatie liquide middelen 421.710 424.981

Eindstand liquide middelen 1.025.769 639.534

2017 2016
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A.1.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans

1. Activa

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn als volgt nader te specificeren:

Aanschafprijs

Cummulatieve 

afschrijvingen 

en waardever-

minderingen

Boekwaarde    

1 januari 2017

Investeringen 

2017

Des-

investeringen 

2017

Afschrijvingen 

2017 Aanschafprijs

Cumulatieve 

afschrijvingen 

en waardever-

rminderingen

Boekwaarde   

31 december 

2017

€ € € € € € € € €

1.2.1
Gebouwen en 

terreinen 1.274.401 475.376 799.025 8.705 0 73.417 1.283.106 548.793 734.313

1.2.2
Inventaris en 

apparatuur 3.215.973 2.018.275 1.197.698 242.386 0 339.249 3.458.359 2.357.524 1.100.835

4.490.374 2.493.651 1.996.723 251.091 0 412.666 4.741.465 2.906.317 1.835.148

1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

De gebouwen en terreinen zijn verzekerd door de gemeente Veenendaal.

1.3 Financiële vaste activa

Vanwege een stelselwijziging is de vordering op OCW met ingang van verslagjaar 2012 niet meer opgenomen.

De vordering is openomen bij de niet uit de balans blijkende rechten.
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VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen

1.4.1 Voorraden

€ €

Voorraad 1.206 950

1.206 950

1.5.1 Debiteuren

€ €

Bijdrage energieverbruik sporthal 2.307 1.880

Detachering personeel 0 5.575

Debiteuren ouderbijdrage privaat 20.820 10.534

Totaal 23.127 17.989

1.5.2 Vorderingen op het ministerie van OCenW

€ €

Rijksbijdrage boekjaar:

- Maatschappelijke stage 0 0

- Lesmateriaal 0 0

Totaal vorderingen ministerie van OCenW 0 0

1.5.7 Overige vorderingen

€ €

Bij de gemeente belegde gelden 1.003.314 1.003.314

Nog te ontvangen bedragen 0 0

Overige vorderingen 94.205 77.858

1.097.519 1.081.172

Het college belegt de niet direct noodzakelijke liquide middelen van het Voortgezet Onderwijs bij de gemeente

Veenendaal. Over deze gelden wordt een rentevergoeding ontvangen. Deze opbrengsten zijn verantwoord 

onder onderdeel 5.1.1 in de exploitatierekening.

De afstemming van deze post vindt jaarlijks in overleg met de gemeente plaats.

1.5.8 Overlopende activa

€ €

Vooruitbetaalde bedragen 7.332 246.858

7.332 246.858

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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1.7 LIQUIDE MIDDELEN

1.7.1 Kasmiddelen

€ €

Kas 787 796

787 796

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

€ €

Bank Nederlandse Gemeenten 938.858 547.759

ING 70.211 42.760

Simpled Card 15.913 12.744

1.024.982 603.263

2. Passiva

2.1 EIGEN VERMOGEN

2.1.1 Algemene reserve
Saldo per Bestemming Mutaties Saldo

01-01-2017 resultaat 2017 ultimo

boekjaar boekjaar

€ € € €

Algemene reserve 403.933 -221.453 0 182.480

Totaal algemene reserve 403.933 -221.453 0 182.480

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
Saldo per Bestemming Mutaties Saldo

01-01-2017 resultaat 2017 ultimo

boekjaar boekjaar

€ € € €

Herwaarderingsreserve 15.623 -5.074 0 10.549

Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden 45.745 0 0 45.745

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum 25.000 -25.000 0 0

Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken 0 75.000 0 75.000

Egalisatiereserve personeel 1.805.784 105.359 0 1.911.143

Egalisatiereserve exploitatie 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves (publiek) 1.892.152 150.285 0 2.042.437

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
Saldo per Bestemming Mutaties Saldo

01-01-2017 resultaat 2017 ultimo

boekjaar boekjaar

€ € € €

Bestemmingsreserve -7.405 7.821 0 416

Totaal bestemmingsreserves (privaat) -7.405 7.821 0 416

Totaal eigen vermogen 2.288.680 -63.347 0 2.225.333

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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2.3 VOORZIENINGEN

2.3.1 Personeelsvoorzieningen
Saldo per Dotatie 2017 Onttrekkingen Saldo

01-01-2017 ten laste van in ultimo

exploitatie 2017 boekjaar

€ € € €

- Voorziening jubilea 85.245 3.199 13.690 74.754

- Voorziening persoonlijk budget 21.111 18.153 3.689 35.575

- Voorziening eigen deel WW 13.356 11.528 11.463 13.421

Totaal personeelsvoorzieningen 119.712 32.880 28.842 123.750

Met ingang van 1 januari 2008 is bij het Rembrandt College een voorziening voor jubileumuitkeringen gevormd

en per 1 januari 2014 een voorziening voor persoonlijk budget en per 1 januari 2015 een voorziening voor eigen

deel WW voor de toekomstige verplichtingen. Vanuit RJ 660 is het Rembrandt College gehouden aan richtlijn 271.

Deze richtlijn verplicht de opname van voorzieningen voor uitgestelde personeelsbeloningen en dus opname

van een voorziening voor jubileumuitkeringen, persoonlijk budget en eigen deel WW.

2.3.3 Overige voorzieningen
Saldo per Dotatie 2017 Onttrekkingen Saldo

01-01-2017 ten laste van in ultimo

exploitatie 2017 boekjaar

€ € € €

-Voorziening onderhoud 737.660 85.000 15.987 806.673

-Solidariteitsfonds (privaat) 0 2.306 0 2.306

737.660 87.306 15.987 808.979

Aan de voorziening onderhoud ligt een onderhoudsplan ten grondslag.

Onderverdeling saldo voorzieningen 31-12-2017 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

€ € € €

Personeelsvoorzieningen 22.723 34.951 66.076 123.750

Overige voorzieningen 18.203 504.804 285.972 808.979

Totaal 40.926 539.755 352.048 932.729
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2.5 KORTLOPENDE SCHULDEN

2.5.3 Crediteuren

€ €

Nog te betalen bedragen 113.042 120.400

113.042 120.400

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ €

Loonheffing

Premies sociale verzekeringen 313.173 304.615

Omzet belasting 26 969

313.199 305.584

2.5.8 Schulden ter zake pensioenen

€ €

Nog te betalen bedragen 83.764 72.699

83.764 72.699

2.5.9 Overige kortlopende schulden

€ €

Overige 23.653 9.815

23.653 9.815

2.5.10 Overlopende passiva

€ €

Vooruitontv. doelsubsidies OCenW geoorm. 0 0

Vooruitontv. doelsubsidies OCenW niet geoorm. 11.936 11.916

Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0

Vakantiegeld- en dagen / Bindingstoelage 215.564 222.943

Overige 70.881 58.342

298.381 293.201

Bij investeringssubsidies wordt een bedrag gepassiveerd dat overeenkomt met de besteding in vaste activa.

De afschrijving ten laste van de vaste activa wordt gedekt door de vrijval uit de egalisatierekening voor eenzelfde

bedrag gedurende de economische gebruiksduur.

In de model G staat een specificatie van de vooruitontvangen meerjarige investeringssubsidies OCenW opgenomen.

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo 1999 heeft, door de gemeente, de financiële afrekening plaatsgevonden inzake de nieuwbouw van het 

Rembrandt College. 

Hierbij is een overschrijding geconstateerd, met name bij de aanleg van energiebesparende maatregelen.

Omdat het Rembrandt College hiermee bezuinigingen bereikt op het energiegebruik is met de directie van het  

Rembrandt College afgesproken dat, met ingang van 2000, jaarlijks een deel hiervan zal terugvloeien naar de 

gemeente. Dit jaarlijkse deel is berekend op een bedrag van € 7.044 ( f 15.523) zijnde de 20 jarige annuïteit, 

met een rente van 5% over een bedrag van € 87.784 (f 193.450).

De laatste betaling zal geschieden in 2019.

Het Rembrandt College is de volgende verplichtingen aangegaan:

Huur van kopieerapparatuur en printers

Het Rembrandt College heeft bij Canon een contract afgesloten voor de huur van kopieerapparatuur en printers.

De nieuwe contracten hebben een ingangsdatum van 1 juni 2017 en zijn aangegaan voor 36 maanden.

De jaarlijkse last hiervan bedraagt € 35.000. De oude contracten zijn per die datum komen te vervallen.

Schoonmaak

Het Rembrandt College heeft bij Hectas een contract afgesloten voor schoonmaak.

Het contract heeft een ingangsdatum van 17 augustus 2015 en is aangegaan voor 36 maanden en mag

maximaal vijf maal verlengt worden onder gelijkblijvende voorwaarden. 

De gemiddelde jaarlijkse last hiervan bedraagt € 115.000.

Leermiddelen

Het Rembrandt College heeft voor de aanschaf van schoolboeken een contract afgesloten met Van Dij Educatie.

Het contract heeft een ingangsdatum van 1 april 2014 en is aangegaan voor 36 maanden en mag maximaal

viermaal verlengt worden onder gelijkblijvende voorwaarden.

De jaarlijkse last is afhankelijk van het aantal te bestellen leerboeken, werkboeken en licenties.

Niet uit de balans blijkende rechten

De vordering op het Ministerie van OCW ten bedrage van € 515.615 is ontstaan bij de overgang van

declaratiebekostiging naar lumpsumbekostiging. Er heeft op geen enkele wijze afstand van recht

plaatsgevonden. Jaarlijks zal het recht op de vordering worden aangepast op basis van maximaal

7,5% van de personeelsvergoeding zoals vermeld op de laatst bekende beschikking van het Cfi.
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A.1.4 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
       
3. BATEN

3.1 Rijksbijdragen OC en W

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

3.1.1 Rijksbijdrage sector VO 7.790.748 7.793.664 7.890.384

3.1.2 Overige subsidies OCenW (projectgelden e.d.) 756.213 744.147 708.569

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 63.294 56.040 77.536

Totaal rijksbijdrage 8.610.255 8.593.851 8.676.489

In de jaarrekening is onder de normatieve rijksbijdrage OCenW de vergoeding personeels- en exploitatiekosten 

opgenomen. 

De overige rijksvergoedingen zijn opgenomen onder de overige subsidies OCenW (projectgelden e.d.)

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
2017 Begroting 2017 2016

€ € €

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 0 0 0

         Vergoeding herstel constructiefouten 0 0 217.500

Totaal overheidsbijdragen en -subsidies 0 0 217.500

3.5 Overige baten
2017 Begroting 2017 2016

€ € €

3.5.1 Verhuur (opbergkastjes) 10.385 8.566 8.374

3.5.2 Detachering personeel 2.304 3.971 12.979

3.5.5 Ouderbijdragen (privaat) 216.980 242.649 109.929

        Kantine-inkomsten leerlingen (privaat) 48.006 34.308 19.739

3.5.6 Overig

         Ouderbijdrage leerlingen vervoer 0 0 0

         Overig 20.627 12.923 75

Totaal overige baten 298.302 302.417 151.096

4. LASTEN

4.1 Personele lasten

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Brutolonen en salarissen 5.213.347 5.291.018 5.229.585

Sociale lasten (incl. Risicofonds/participatiefonds) 900.668 793.888 830.553

Pensioenlasten 755.072 735.786 657.678

4.1.1 Lonen en salarissen 6.869.087 6.820.692 6.717.816

Dotaties personele voorzieningen 4.038 3.011 0

Personeel niet in loondienst 65.387 63.881 48.718

Overig 227.754 236.460 269.755

4.1.2 Overige personele lasten 297.179 303.352 318.473

SUBTOTAAL 7.166.266 7.124.044 7.036.289

4.1.3 Af: uitkeringen (w.o. risicofonds) 198.835 175.000 216.134

TOTAAL 6.967.431 6.949.044 6.820.155
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4.2  Afschrijvingen

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

4.2.2 Gebouwen en terreinen 73.417 74.462 67.503

4.2.2 Inventaris en apparatuur 339.249 349.792 341.314

TOTAAL 412.666 424.254 408.817

4.3 Huisvestingslasten

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

4.3.1 Huren 93.461 105.000 87.735

4.3.2. Verzekeringen 0 0 0

4.3.3 Onderhoud 92.567 95.325 309.816

4.3.4 Energie en water 101.220 122.500 98.863

4.3.5 Schoonmaak kosten 142.758 150.500 160.253

4.3.6 Heffingen i.v.m. huisvesting 853 1.707 1.272

4.3.7 Overige huisvestingslasten 8.266 10.150 10.631

TOTAAL 439.125 485.182 668.570

4.4 Overige lasten

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

4.4.1 Administratie beheer en bestuur:

        medezeggenschapsraad 2.402 4.000 3.569

        advertentie- en wervingskosten nieuwe leerlingen 45.823 50.500 45.678

        wervingskosten vacatures 9.865 7.500 7.113

        onderwijsdiensten, diensten door derden 124.895 146.130 84.517

        overige kosten administratie, beheer en bestuur 91.624 89.175 100.617

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 387.400 412.050 407.268

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 121.144 120.000 110.000

4.4.4 Overige

        Overig 148.493 170.650 168.654

        Ouderbijdrage ed (privaat) 212.723 221.131 117.953

        Kantine (privaat) 44.442 21.500 19.120

        Overig (privaat)

TOTAAL 1.188.811 1.242.636 1.064.489

Specificatie accountantslasten

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 15.796 14.326

4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0 0

4.4.1.3 Fiscale adviezen 0 0

4.4.1.4 Andere niet-controledienst 0 0

15.796 14.326

5. Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
2017 Begroting 2017 2016

€ € €

5.1.1 Rentebaten 36.129 36.116 47.712

5.1.2 Overige financiële baten 0 0

Subtotaal financiële baten 36.129 36.116 47.712

5.2 Financiële lasten

Subtotaal financiële lasten 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten 36.129 36.116 47.712

De rentebaten hebben betrekking op de in 2017 genoten rente op de bij de Gemeente belegde middelen. 

Het saldo is gelijk aan de op de  overheidsreserves bijgeschreven rente volgens de gemeentelijke administratie. 

Dit percentage is met ingang van 2017 verlaagd van 3,0 % naar 2,0 % per jaar.
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2017 deels toegevoegd aan de

algemene reserve en deels onttrokken aan de bestemmingsreserves.

RESULTAAT BESTEMMING

2017

€

Saldo resultaat -63.347

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

2017

€

Bestemmingsreserve (publiek):

Algemene reserve -221.453

Herwaarderingsreserve -5.074

Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum -25.000

Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken 75.000

Egalisatiereserve personeel 105.359

Egalisatiereserve exploitatie

Bestemmingsreserve (privaat):

Bestemmingsreserve 7.821

Totaal resultaat -63.347
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Model E: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Overige verbonden partijen

Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteiten

Samenwerkingsverband VO-25-10 Ede, Wageningen en Rhenen. Stichting Ede (gld) 4

Samenwerkingsverband VO-25-11 Barneveld-Veenendaal. Stichting Veenendaal 4
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RJ 660, Model G  

2.5.10 Specificatie kortlopende schulden

Model G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing Bedrag Ontvangen Prestatie is ultimo verslagjaar conform de susidiverstrekking

van de t/m          geheel uitgevoerd           nog niet

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar              en afgerond       geheel afgerond

€ € Aankruisen wat van toepassing is
Reg. Lerarenbeurs studieverlof 853314-01 21-9-2017 8.229 8.229 X

Reg. Lerarenbeurs studieverlof 777038-1 20-9-2016 28.062 28.062 X

Totaal  36.291 36.291

Model G2-A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Toewijzing Bedrag Ontvangen Totale Te verrekenen

van de t/m kosten ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar verslagjaar

€ € € €

Totaal  0 0 0 0

Model G2-B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totale Saldo nog te

Omschrijving Kenmerk Datum van de 01-01-2017 t/m in lasten t/m besteden ultimo

toewijzing verslagjaar verslagjaar 31-12-2017 verlagjaar

€ € € € € €

Totaal  0 0 0 0 0 0
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RJ 660, Model H

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2017 Rembrandt College

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Rembrandt College van toepassing zijnde regelgeving:

het WNT-maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor het Rembrandt College is door het toezicht houdend orgaan vastgesteld op klasse C met een bezoldigingsmaximum

van € 129.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het

dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum voor leden van de [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10%

van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Het toezichthoudend bestuur betreft burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal. A.P. v.d. Klift is gemandateerd om het schrijven van de toezichthouder op te 

stellen en te ondertekenen. De besprekingen worden door de toezichthouder gedelegeerd aan de wethouder Onderwijs, N. Kundic. Ambtelijk vertegenwoordiger S. de Meij

is bij deze besprekingen aanwezig; maar maakt geen deel uit van het toezichthoudend bestuur.

Bezoldiging topfunctionarissen Toezichthoudende topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen Bedragen x € 1 A.W. Kolff

Bedragen x € 1 R.B. de Grunt Functie Burgemeester

Functie Rector Duur dienstverband in 2017 1/1 - 12/9

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12

Omvang in dienstverband (in fte) 1,0000 Individueel WNT-maximum 12.900€              

Gewezen topfunctionaris Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking Ja Bezoldiging
Beloning -€                     

Individueel WNT-maximum (klasse C) 129.000€            Belastbare onkostenvergoedingen -€                     

Beloningen betaalbaar op termijn -€                     

Bezoldiging Subtotaal -€                    
Beloning 90.730€                

Belastbare onkostenvergoedingen -€                     -/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                     

Beloningen betaalbaar op termijn 14.567€                

Subtotaal 105.297€             Totaal bezoldiging -€                     

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                     Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12

Totaal bezoldiging 105.297€            Omvang in dienstverband in 2016 (in fte) 1,0000

Gegevens 2016 Bezoldiging 2016

Duur dienstverband in 2016 1/3 - 31/12 Beloning -€                     

Omvang in dienstverband in 2016 (in fte) 1,0000 Belastbare onkostenvergoedingen -€                     

Beloningen betaalbaar op terrmijn -€                     

Bezoldiging 2016 Totaal bezoldiging 2016 -€                     

Beloning 90.136€                

Belastbare onkostenvergoedingen -€                     Individueel WNT-maximum 2016 19.200€                

Beloningen betaalbaar op terrmijn 12.179€                

Totaal bezoldiging 2016 102.315€            

Individueel WNT-maximum 2016 128.000€              

Toezichthoudende topfunctionarissen Toezichthoudende topfunctionarissen Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 P. Zoon Bedragen x € 1 A.P. v.d. Klift Bedragen x € 1 N. Kundic

Functie Burgemeester Functie Secretaris Functie Wethouder

Duur dienstverband in 2017 20/9 31/12 Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 12.900€              Individueel WNT-maximum 12.900€              Individueel WNT-maximum 12.900€       

Bezoldiging Bezoldiging Bezoldiging

Beloning -€                     Beloning -€                     Beloning -€              

Belastbare onkostenvergoedingen -€                     Belastbare onkostenvergoedingen -€                     Belastbare onkostenvergoedingen -€              

Beloningen betaalbaar op termijn -€                     Beloningen betaalbaar op termijn -€                     Beloningen betaalbaar op termijn -€              

Subtotaal -€                    Subtotaal -€                    Subtotaal -€             

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                     -/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                     -/- Onverschuldigd betaald bedrag -€              

Totaal bezoldiging -€                     Totaal bezoldiging -€                     Totaal bezoldiging -€             

Gegevens 2016 Gegevens 2016 Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016 nvt Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12

Omvang in dienstverband in 2016 (in fte) Omvang in dienstverband in 2016 (in fte) 1,0000 Omvang in dienstverband in 2016 (in fte) 1,0000

Bezoldiging 2016 Bezoldiging 2016 Bezoldiging 2016

Beloning -€                     Beloning -€                     Beloning -€              

Belastbare onkostenvergoedingen -€                     Belastbare onkostenvergoedingen -€                     Belastbare onkostenvergoedingen -€              

Beloningen betaalbaar op terrmijn -€                     Beloningen betaalbaar op terrmijn -€                     Beloningen betaalbaar op terrmijn -€              

Totaal bezoldiging 2016 -€                     Totaal bezoldiging 2016 -€                     Totaal bezoldiging 2016 -€             

Individueel WNT-maximum 2016 nvt Individueel WNT-maximum 2016 19.200€                Individueel WNT-maximum 2016 19.200€         

Gegevens ten behoeve van vaststelling klasse-indeling WNT Rembrandt College

Component 2013 2014 2015
Gemiddelde

Aantal 

punten

Aantal leerlingen 1.249                      1.260                                                         1.268                      1.259                                                         1
Baten 7.544.751€            8.298.468€                                                8.807.016€            8.216.745€                                                4
Onderwijssoorten Vmbo-t/Havo/VWO Vmbo-t/Havo/VWO Vmbo-t/Havo/VWO 3 3

Totaal 8

Op basis van 8 punten komt de klasse-indeling uit op Klasse C met een bezoldigingsmaximum van € 129.000
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