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BESTUURSVERSLAG 

 
Voorwoord College van Bestuur  
 
Voor u ligt het bestuursverslag van Onderwijsgroep Noord over het jaar 2020. Wij leggen hiermee 

verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 van de Ondersteunende Diensten (OD) en het 

College van Bestuur (CvB). Alle kosten van de Stichting Onderwijsgroep Noord zijn doorbelast aan de 

drie onderwijsstichtingen. Dit betekent dat het financiële resultaat over 2020 uitkomt op €0. Met name als 

gevolg van een verplichte dotatie in het kader van een aantal vaststellingsovereenkomsten bij vertrek van 

medewerkers bij de OD en de noodzakelijke vervanging bij ziekte bij het CvB, zijn er meer kosten 

doorbelast aan de onderwijsstichtingen dan begroot.  

De scholen hebben te maken met leerlingenkrimp en hebben als gevolg daarvan ook minder inkomsten. 

Dit betekent ook dat de ondersteuning goedkoper moet worden georganiseerd. Binnen de 

Ondersteunende Diensten is de afgelopen jaren een aantal belangwekkende professionaliseringsslagen 

gemaakt. Hierbij zijn binnen de verschillende disciplines goede resultaten geboekt. Ook in 2020 heeft de 

organisatie zich in de volle breedte ingezet om zichzelf te verbeteren. Er zijn kleine en grote 

verbetermaatregelen doorgevoerd die bijdragen aan efficiency en kwaliteitsverbeteringen in de 

dienstverlening. 

Eind 2018 startte een heroriëntatie op de ondersteuningsstructuur binnen Onderwijsgroep Noord. Deze 

heroriëntatie moest leiden tot een structureel andere wijze van organiseren van ondersteuning, 

samenwerken en tot een gezonde bestendige bedrijfsvoering. De stroeve start van een traject hiervoor 

heeft in december 2019 geleid tot een fundamentele heroverweging, het programma Optimalisering 

Onderwijsondersteuning; O3. Het programma O3 is in 2020 gestart en heeft als hoofddoel de meest 

optimale vorm van ondersteuning voor de onderwijsstichtingen binnen Onderwijsgroep Noord te 

realiseren en is opgebouwd in bewegingen. Het programma ging eind 2020 zijn laatste beweging in met 

de versnelde ontwikkeling van een gedeeld dienstenconcept onder de naam Nuver.nu. 

We kijken door het coronavirus terug op een bewogen jaar. Ondanks het grotendeels thuiswerken, het 

organisatieontwikkelingsproces en de toenemende vraag aan ICT-ondersteuning, hebben we toch de 

dienstverlening kunnen leveren die van ons wordt verwacht. Wat we in 2020 hebben bereikt heeft de 

nodige inspanning gekost maar is met veel enthousiasme en gedrevenheid door onze medewerkers 

uitgevoerd. Daar zijn we trots op en we spreken hier graag onze waardering over uit! 

 

College van Bestuur, Gerharda Tamminga en Ton Wennink 

Marc Altink, Directeur Ondersteunende Diensten a.i. 

Groningen, 15 juni 2021 
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Verslag Raad van Toezicht  
Op weg naar Raad van Verbinding 

  
Inleiding 
Het jaar 2020 kunnen we beschrijven als een bijzonder jaar, met grote veranderingen. De wereldwijde 

coronapandemie staat in ons geheugen gegrift en heeft een grote impact op ons leven. Op het moment 

van schrijven (begin 2021) heeft deze pandemie ons al een jaar in haar greep. Het spreekt vanzelf dat 

deze situatie tot veel verdriet en soms angst leidt, zowel in ons privéleven als in ons professionele leven. 

Maar de situatie heeft ook mooie, nieuwe inzichten opgeleverd en is een katalysator gebleken voor 

innovatie, ook in het onderwijs. Alleen online onderwijs is niet ideaal, maar als alternatief is dit de 

dagelijkse praktijk geworden voor kortere of langere periodes. Ook voerden we binnen de 

onderwijsorganisatie en op landelijk niveau indringende gesprekken over examenprogramma’s, online 

toetsen en vooral ook over het welzijn van de leerlingen, studenten en medewerkers. Het welzijn baart 

ons als toezichthouder zorgen. We hebben grote bewondering voor de inzet van medewerkers en 

leerlingen/studenten. De wil om er ondanks de omstandigheden het beste van te maken is erg groot, 

maar het vraagt veel van eenieder. We begrijpen dat voor sommigen de grens in zicht komt. 

  
Ontwikkelingen 
Voor de Onderwijsgroep en voor ons als Raad van Toezicht hebben we de organisatieontwikkelingen 

door de coronapandemie, niet laten stagneren. Natuurlijk was het niet altijd fijn om soms ingewikkelde 

gesprekken via beeldschermen te moeten voeren in plaats van face-to-face, maar we hebben ons er niet 

door laten weerhouden. Er zijn in het afgelopen jaar flinke stappen gezet. Naar aanleiding van de 

herstelopdracht van de Inspectie voor het Onderwijs om de huidige organisatievorm (personele unie) te 

wijzigen, werd de eerder ingeslagen weg verder onderzocht. Er is onderzocht om de juridische 

organisatievorm te wijzigen naar een combinatie van een nieuw op te richten bestuur-stichting met de 

huidige vier stichtingen, een zogenaamde ‘holding’. De Governance zou op deze wijze beter ingericht 

worden, in ieder geval conform de wens van de Inspectie. Gedurende dit proces bleek dat onduidelijk 

was waar de Onderwijsgroep naartoe bewoog. In het tweede half jaar is op toezichthouder-, bestuurs- en 

directieniveau intensief gesproken over de toekomst van de Onderwijsgroep. In het licht van de 

ontwikkelingen in Noord-Nederland hebben wij ons de vraag gesteld hoe wij als onderwijsinstellingen 

kunnen bijdragen aan de opgaven die deze regio kent. Hoe kunnen wij, samen met partners in de regio, 

duurzaam goed onderwijs met een zo breed mogelijk aanbod blijven bieden? Het beeld is nog niet 

uitgekristalliseerd, maar de richting wordt steeds duidelijker. De regionale verankering van de 

onderwijsinstellingen is hiervoor cruciaal en vraagt een nog steviger fundament. Ook de slagkracht van 

de scholen kan vergroot worden en is essentieel om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opgave. 

Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen is de invoering van de holdingstructuur stilgezet en is de 

Onderwijsgroep voornemens om te ontwikkelen naar zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur die 

samenwerken volgens een coöperatieve gedachte. De onderwijsondersteuning blijft gepositioneerd als 

shared services, onderzocht wordt of dit qua rechtsvorm een coöperatie kan zijn.  
 

Deze beweging past bij de al jaren geleden ingezette ontwikkeling; van een centraal gestuurde 

organisatie naar zoveel mogelijk zeggenschap diep in de organisatie. De ontwikkeling naar zelfstandige 

stichtingen zien we als een logisch vervolg hierop. Dit betekent iets voor ieders rol en 

verantwoordelijkheid. We zijn dan ook veelvuldig in gesprek geweest over deze veranderende rollen en 

de bijbehorende rolvastheid. We spreken hier open en transparant over met elkaar. We spreken elkaar 

aan, delen onze waarneming en ervaring. Dat leidde in 2020 tot mooie gesprekken die ons verder 

brengen in onze gezamenlijke ontdekkingsreis.  
 

Een belangrijke concrete stap in het borgen van duurzaam onderwijs in de regio is de fusie tussen 

Dollard College en Ubbo Emmius in Oost-Groningen. In de scholen werd hard gewerkt aan het 

voorbereiden van deze fusie en ook de Raden van Toezicht van beide scholen hebben veelvuldig met 

elkaar gesproken in 2020. De contacten hebben in februari 2021 geleid tot het tekenen van de 
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intentieverklaring tot fusie. Het doel is om de besturenfusie en de samenvoeging van de scholen in 

Winschoten te effectueren op 1 januari 2022. 

  
Ontwikkeling en zelfevaluatie Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft in de traditionele zin drie functies: werkgeversfunctie, adviesfunctie en 

toezichthoudende functie. Deze blijven alle drie bestaan, maar er komt een vierde functie bij: we noemen 

deze de Raad van Verbinding. Een Raad van Verbinding heeft een andere soort band met de organisatie 

zelf (dus ook met het bestuur) en met de wereld buiten onze organisatie en dan niet alleen maar 

publicitair. Voorheen was de raad vooral toezichthoudend en adviserend en vaak alleen gericht op het 

bestuur. Nu is de raad verbindend binnen en buiten de organisatie. Die koers is al een tijd geleden 

ingezet en heeft zich versterkt door de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie zoals die 

hiervoor zijn beschreven. 
Ook leidde de beweging in de organisatie tot een herijking van de visie op toezichthouden en het 

opstellen van een positionpaper. In deze positionpaper wordt beschreven hoe de raad kijkt naar de 

ontwikkeling in de samenleving en de effecten die dit heeft op onze stichtingen. 

  
Professionalisering Raad van Toezicht 
Naast bovengenoemde interne ontwikkelingen volgt de raad ook wat in de buitenwereld gebeurt. 

Regionale en landelijke ontwikkelingen worden met belangstelling gevolgd via de media, het eigen 

netwerk en waar mogelijk neemt (een delegatie van) de raad deel aan bijeenkomsten. De raad leest 

nauwgezet de informatie van de VTOI-NVTK en Platform voor Raden van Toezicht (in het mbo). Verder is 

in een 24-uursbijeenkomst onder begeleiding van Prof. drs. Philip Wagner een zelfevaluatie uitgevoerd 

waaraan de Raad van Toezicht, het College van bestuur en de bestuurssecretaris deelnamen. Alle leden 

van de raad houden hun kennis op peil middels zelfstudie op het gebied van o.a. governance, 

kwaliteitssystemen, digitalisering en één van de leden heeft deelgenomen aan intervisietraject 

governance noord.  

  
Governancecodes 
Onderwijsgroep Noord bestaat uit vier stichtingen. Bij rsg de Borgen en Dollard College is de CAO VO en 

bij Terra en stichting Onderwijsgroep Noord is de CAO MBO van kracht. Dat betekent dat voor het 

College van Bestuur en Raad van Toezicht twee governancecodes van toepassing zijn. In de praktijk is 

dat niet ingewikkeld, aangezien beide codes vergelijkbare uitgangspunten hebben. Vanuit de raad zien 

we dat bestuur, toezicht en directies zich ervoor inzetten om dit te bewerkstelligen.  

  
De raad in contact met de organisatie 
Een belangrijk element in de governancecodes, maar ook de sterke wens van de raad, is dat de raad niet 

alleen spreekt met het bestuur, maar ook anderen ontmoet. Tevens is het een mooie manier om 

tegenspraak te organiseren. Naast de ‘verplichte’ gesprekken met de medezeggenschap spreekt de raad 

ook directeuren en andere medewerkers. De regiodirecteuren hebben de stichtingsbegrotingen toegelicht 

aan de raad en in een gezamenlijke bijeenkomst met regiodirecteuren, bestuur en Raad van Toezicht zijn 

ideeën over de toekomst van de onderwijsgroep uitgewisseld. Verder heeft de raad in verschillende 

samenstellingen werkbezoeken gebracht aan vestigingen en opleidingen. Niet alleen zijn dit zeer 

inspirerende ontmoetingen, het levert de raad ook waardevolle informatie op over de praktijk van alledag. 

Ook zeer interessante bijeenkomsten voor de raad waren het BPV congres van Terra, de bijeenkomst 

over praktijkonderwijs in Roden en de bijeenkomst voor toezichthouders van SWV2203 

(samenwerkingsverband passend onderwijs VO Hoogeveen-Meppel-Steenwijk).  

  
Thema’s 
De raad heeft zeer uiteenlopende thema’s besproken in 2020. De grote organisatieontwikkelingen 

(onderwijsgroep-brede ontwikkelingen, de doorontwikkeling van de ondersteuning en de voorgenomen 

fusie tussen Dollard College en Ubbo Emmius) namen vanzelfsprekend iedere vergadering een groot 

deel van de tijd in beslag. Vanaf eind februari kan de coronacrisis toegevoegd worden aan de lijst van 
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vaste agendapunten. Verder zijn de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de 

bestuursverslagen/jaarrekeningen, begrotingen en rapportages uitgebreid besproken en desgevraagd 

goedgekeurd. Maar ook is aandacht besteed aan communicatie/contact met de medewerkers en 

medezeggenschap, integriteit en mogelijke belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht. 

Ook is bij verschillende thema’s de doelmatige besteding van overheidsgeld besproken in de Raad van 

Toezicht. Er wordt een onderbouwing gevraagd om aan te tonen waarom bepaalde investeringen en 

uitgaven noodzakelijk worden geacht. In de vergaderingen van de raad is regelmatig aandacht besteed 

aan het inventariseren van risico’s en onzekerheden en de beheersmaatregelen die genomen zijn. In 

onderstaande tabel worden alle behandelde thema’s benoemd. 
 

Thema (eventueel) commissie Raad van 
Toezicht 

Eventueel 
besluit 

Onderwijskwaliteit/inspectieonderzoeken
/ kwaliteitszorg 

Commissie kwaliteitszorg √   

Coronacrisis/bestuurbaarheid in tijden 
van corona 

Commissie kwaliteitszorg √   

Onderwijs verzorgen en werken in 
coronatijd (inclusief ICT voorzieningen) 

Commissie kwaliteitszorg √   

Organisatieontwikkeling / toekomst 
Onderwijsgroep Noord 

  √   

Holdingstructuur Onderwijsgroep Noord / 
nieuwe concept statuten 

Remuneratiecommissie/ 
leescommissie 

√   

Doorontwikkeling ondersteunende 
diensten 

  √   

Voorgenomen fusie Dollard College-
Ubbo Emmius 

Remuneratiecommissie √   

Sluiting Stikkerlaan   √ goedgekeurd 

Regionale samenwerking   √   
Jaarrekening/bestuursverslag 
2019/accountantsrapport 

Auditcommissie √ goedgekeurd 

Begroting 2021 Auditcommissie √ goedgekeurd 
Kwartaalrapportages op gebied van 
onderwijs, bedrijfsvoering en personeel  

Auditcommissie/commissi
e kwaliteitszorg 

√   

Doelmatige besteding van overheidsgeld Auditcommissie/commissi
e kwaliteitszorg 

√   

Treasury Auditcommissie √   
Schatkistbankieren Auditcommissie √   
WNT Remuneratiecommissie  √ √ 
Managementletter van accountant  Auditcommissie √   
Aanbesteding accountantsdiensten Auditcommissie √ √ 
Strategisch beleid Terra   √ √ 

Verkoop gronden Emmen Auditcommissie √ goedgekeurd 
Nieuwbouw Emmen en Meppel Auditcommissie  √   
Liquidatie Terra Rijschool BV Auditcommissie √ goedgekeurd 
Herziene branchecode mbo   √   
24-uursbijeenkomst, zelfevaluatie Raad 
van toezicht  ontwikkeling naar raad 
van verbinding 

voorbereidingscommissie √   

Visie op toezichthouden Remuneratiecommissie √ √ 
Samenwerking tussen Raad van 
Toezicht en College van Bestuur 

  √   

Integriteit / mogelijke 
belangverstrengeling van leden van de 

  √   
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Raad van Toezicht / nevenfuncties Raad 
van Toezicht en College van Bestuur 
Herbenoeming van twee leden   √ √  

BTW plicht toezichthouders   √ √ 

Professionalisering Raad van Toezicht 
  

  √   

Vergoeding leden Raad van Toezicht   √ √ 

Reglement commissies   √   
Rol commissie als voorportaal van Raad 
van Toezicht 

Commissies √   

Raad van Toezicht in gesprek met de 
medezeggenschap 

  √   

Werkbezoeken   √   
Functioneringsgesprekken met College 
van Bestuur 

Remuneratiecommissie √   

  
Aantal bijeenkomsten 

  Agenda-
vergaderingen 

Locatiebezoek Extra ingelaste 
bijeenkomsten 

Andere 
bijeenkomsten 

Raad van Toezicht 7 1 5   
Commissie 
kwaliteitszorg 

3 2   2 

Auditcommissie 5       
Remuneratiecommis
sie 

      5 

Delegatie Raad van 
Toezicht 

      12 

 

Organisatie en samenstelling Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Naast een voorzitter en een vicevoorzitter bestaat de raad 

uit vier leden. In het kader van het toezicht fungeert de Raad van Toezicht voor het bestuur afwisselend 

als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde bestuursbesluiten, als adviseur en 

klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. Binnen de Raad van Toezicht fungeren een 

auditcommissie, een commissie kwaliteitszorg en een remuneratiecommissie. Hoewel in commissies 

zaken worden voorbereid en uitgediept, blijft de Raad van Toezicht als geheel verantwoordelijk en vindt 

vanuit de commissies een rapportage plaats in de voltallige Raad van Toezicht. Er is in 2020 regelmatig 

gesproken over de rol van de commissies als ‘voorportaal’ van de Raad van Toezicht.  
 

Auditcommissie  
De taak van de auditcommissie is het beoordelen van de begroting en de jaarrekening, inclusief het 

monitoren van de uitvoering van het financieel beleid. De auditcommissie brengt hierover advies uit aan 

de Raad van Toezicht, waarna deze de begroting en jaarrekening uiteindelijk goedkeurt.  
 

Commissie kwaliteitszorg  
De commissie kwaliteitszorg beoordeelt de onderwijskwaliteit en de wijze waarop hierop wordt toegezien. 

Ook ziet zij toe op de manier waarop wordt gewerkt aan verbeteringen van onderwijskwaliteit inclusief 

professionaliseringstrajecten en de wijze waarop de zorg voor kwaliteit wordt geborgd. Daarnaast heeft 

de commissie aandacht voor de kwaliteit van de organisatie. Ook hierover brengt de commissie advies uit 

aan de Raad van Toezicht. 
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Renumeratiecommissie  
De remuneratiecommissie voert de functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur 

en vervult operationeel de werkgeversrol ten behoeve van het bestuur. In deze gesprekken komen ook 

de ontwikkelambitie en de honorering aan bod. De remuneratiecommissie heeft de inhoud van het 

gesprek voorbereid in een besloten Raad van Toezicht-vergadering en heeft ook op deze manier een 

terugkoppeling van het HRM-gesprek gegeven. 

  
Vergaderingen 
De Raad van Toezicht overlegt minimaal zevenmaal per jaar met het College van Bestuur. Deze 

vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur 

en de Bestuurssecretaris. Voor de vergaderingen worden regelmatig de concerncontroller en/of 

directeuren uitgenodigd om deel te nemen aan de gehele of gedeeltelijke vergadering. In verband met de 

coronacrisis en de sluiting van de scholen zijn in 2020 nauwelijks locatie/vestigingsbezoeken uitgevoerd. 

Normaal gesproken voert de Raad van Toezicht ook meerdere malen per jaar (minimaal drie) 

werkbezoeken aan locaties/vestigingen uit, om in contact te zijn met medewerkers en 

leerlingen/studenten. Vanwege de coronamaatregelen zijn de meeste vergaderingen online uitgevoerd. 

Wanneer dat nodig wordt geacht worden extra bijeenkomsten georganiseerd. In 2020 zijn vijf extra 

(online) bijeenkomsten georganiseerd over diverse onderwerpen. 

  
Zelfevaluatie College van Bestuur 
Het College van Bestuur evalueert zijn functioneren niet op één bepaald moment, maar doet dit 

gedurende het hele jaar. Er wordt regelmatig feedback gevraagd aan collega’s, maar ook onderling staat 

het eigen functioneren minimaal eenmaal per maand op de agenda van het informele overleg waarbij 

soms ook externe begeleiding wordt ingezet. 

  
Governance 
Governance is niet beperkt tot alleen Raad van Toezicht en College van Bestuur, maar behelst alle 

besluitvorming binnen de organisatie. Hiervoor is in 2020 veel aandacht geweest. Binnen de gehele 

organisatie wordt besproken hoe besluitvorming nu wordt vormgegeven en hoe we dat in de toekomst 

zien. En welke stappen we moeten zetten om dat te bereiken. Belangrijk is dat we niet alleen praktische 

en concrete afspraken maken, maar dat we dit ook in nieuw gedrag zichtbaar maken. 
De regio waarin we opereren vormt een uitdagende context. Bevolkingskrimp wordt veroorzaakt door 

demografische krimp maar ook door migratie. Dit maakt samenwerking in de regio noodzakelijk. Willen 

we in de regio een breed en toegankelijk onderwijsaanbod behouden, dan kunnen we dat niet meer 

alleen. Om die reden werken we in alle regio’s samen met andere onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke partners.  

  
Rooster van aftreden Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord per 31 december 2020 
 

Naam Aftredend en 
herkiesbaar per 

Aftredend en niet 
herkiesbaar per 

Rol / Commissie 

De heer T. Wagenaar  01-08-2018  01-08-2022  Voorzitter RvT/ 
Remuneratiecommissie  

De heer E. van 
Zuidam  

01-08-2018  01-08-2022  Vicevoorzitter RvT/ 
Remuneratiecommissie  

De heer M. Krijnsen  01-08-2018  01-08-2022  Commissie 
kwaliteitszorg  

De heer K.J. Roffel  01-05-2020  01-05-2024  Auditcommissie  
Mevrouw C. Silvius-
Voogd  

01-01-2021  01-01-2025  Auditcommissie  

Mevrouw L. de Ruigh 01-05-2023 01-05-2027 Commissie 
kwaliteitszorg 
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Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord 

 

Groningen, 15 juni 2021 

 

 

 
Dit jaarverslag gaat over: 
 

• Onderwijsgroep Noord als bestuurlijke samenwerking van Dollard College, rsg de Borgen, Terra 
en alle stichtingsoverstijgende zaken. 
 

• De afzonderlijke Stichting Onderwijsgroep Noord waarin College van Bestuur, CvB-staf en 
Ondersteunende Diensten zijn ondergebracht 
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1. ONDERWIJSGROEP NOORD 
 

Managementsamenvatting 

De Stichting Onderwijsgroep Noord (hierna: OGN) bestaat uit het College van Bestuur, de CvB-staf en de 

ondersteunende diensten (OD) van de bestuurlijke samenwerking tussen het Dollard College, rsg de 

Borgen en Terra. OGN verantwoord zich voor het CvB en de CvB-staf en de OD afzonderlijk. Het 

geconsolideerde resultaat van de Stichting OGN over 2020 bedraagt […], opgebouwd uit […] CvB en 

CvB-staf en […] ondersteunende diensten. Dit resultaat wordt beïnvloed door de afspraken die eind 2018 

zijn gemaakt over de financiering van de Stichting OGN (zie onder), de bewegingen binnen het 

programma Optimalisering Onderwijsondersteuning en langdurig verzuim, zowel binnen de CvB-staf als 

de OD.  

 

2020 was een bijzonder jaar voor de Stichting Onderwijsgroep Noord door de aanhoudende corona-

situatie, maar ook door de organisatorische bewegingen binnen het bestuursconstruct OGN en de 

grootschalige start van de optimalisering van de ondersteuning, die in het programma Optimalisering 

Onderwijsondersteuning (O3) plaatsvond. De onderwijsstichtingen binnen OGN hebben te maken met 

leerlingenkrimp en als gevolg daarvan ook met een teruglopende financiering. Dit houdt ook in dat de 

ondersteuning goedkoper en effectiever moet worden georganiseerd. Tot en met 2018 was er sprake van 

een vast financieringspercentage voor centrale OGN-diensten en waren de stichtingen zelf 

verantwoordelijk voor de inrichting van de eigen OOP-processen. Eind 2018 is een proces gestart op een 

fundamentele heroriëntatie op de organisatievoering van de ondersteuningsstructuur binnen de gehele 

keten van Onderwijsgroep Noord. Dit is zowel vanuit oogpunt van kwaliteit als vanuit financiering 

relevant: besloten werd om in plaats van een afdrachtspercentage, uit te gaan van de werkelijke kosten 

van CvB en OD, met een “vangnet” in de vorm van een garantstelling vanuit de onderwijsstichtingen. Op 

deze manier kreeg het onderwijs meer regie op de kosten en de omvang van de ondersteuning.  

 

Begin 2020 werden de optimaliseringsslagen van de ondersteuning binnen het programma O3 

ondergebracht, teneinde een viertal bewegingen te realiseren. 

• Beweging 1: de aansturing van de ondersteuning die dicht op het onderwijsproces zit, wordt 

zoveel mogelijk toegevoegd aan, of gepositioneerd binnen de onderwijsstichtingen. Hierdoor 

hebben de onderwijsstichtingen optimale invloed op deze ondersteuning. In 2020 zijn de diensten 

Personeel & Organisatie en Onderwijs & Kwaliteitszorg gedecentraliseerd en bij de 

onderwijsstichtingen ondergebracht. Van de dienst Planning & Control werd geconstateerd dat 

een centrale ophanging beter is en voor de dienst Marketing & Communicatie werd een 

onderzoek naar mogelijke decentralisering gestart. 

• Beweging 2: de bedrijfs-kritische ICT-, administratieve-, beheer- en integrale 

ondersteuningsprocessen worden duurzaam geoptimaliseerd. Dit vergroot de effectiviteit en 

efficiëntie van deze processen. Hierbij kan gedacht worden aan de leerlingenadministratie, 

financiële administratie, ICT-beheer, inkoop etc. In 2020 werden de diverse processen 

geïnventariseerd en deels beschreven in een ideaal-procesgang. De procesoptimalisatie duurde 

eind 2020 nog voort. 

• Beweging 3: voor de ondersteunende processen die ingericht zijn voor ondersteuning van alle 

stichtingen en die nu qua omvang kwetsbaar zijn, worden samenwerkingsverbanden onderzocht 

die de kwetsbaarheid verminderen of wegnemen, en die de benodigde aansturing vanuit de 

Onderwijsgroep Noord niet belemmeren. Binnen de OD werden enkele van deze processen 

geïdentificeerd en werd een start gemaakt om de kwetsbaarheid van deze processen te 

reduceren. 
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• Beweging 4: ontwikkelen van een Shared Service Centre die door goede dienstverlening ook 

nieuwe klanten aan zich weet te binden. Eind 2020 werd gestart met een ambitieus plan om 

middels gedeelde diensten de dienstverlening van de OD ook bij een groeiend aantal externe 

(onderwijs)afnemers aan te bieden.  

Naast de optimalisatie van de ondersteuning is OGN bezig met een fundamentele heroriëntatie op de 

bestuurlijke samenwerking. Vanuit een meer centraal geleide organisatie, wordt ingezet op sterke, 

autonome onderwijsstichtingen met een fijn vertakt regionaal netwerk. De behoeften van het onderwijs 

staan, evenals bij het programma O3, hierbij centraal. Binnen het Bestuurlijk-Management Overleg 

(BMO), het overleg tussen CvB, regiodirecteuren Dollard College en Terra, de Algemeen Directeur rsg de 

Borgen en de directeur Ondersteunende Diensten a.i., worden de kaders van deze ontwikkeling 

geschetst en besproken en afspraken gemaakt over het vervolg. Dit is een proces dat naar 

verwachtingen de komende jaren zijn beslag zal krijgen.   

De coronasituatie tot slot, dwong de organisatie tot een grotendeels thuis werken. Dit is een operatie die 

in korte tijd en met een bewonderingswaardige flexibiliteit is uitgevoerd: binnen enkele weken waren 

vrijwel alle benodigde ondersteuningsprocessen zodanig ingericht dat zij door een geheel vanuit 

thuiswerkende OD konden worden uitgevoerd. Investeringen in de ICT-infrastructuur en het 

samenwerkingsplatform Office 365 van de voorgaande jaren, bleken een cruciale succesfactor in deze 

operatie, naast de flexibele opstelling en kunde van de medewerkers. Vanuit de organisatie is sterk 

ingezet op het gezond en vitaal houden van de medewerkers in deze bijzondere situatie, zowel met een 

tweewekelijks online “OD Café”, als met vitaliteitsactiviteiten, de vitaliteitsweek, bijzondere aandacht van 

de MT-leden van de OD en gerichte scholing en training.  
 

1.1 Organisatie 

 

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van het Dollard College, rsg de Borgen en 

Terra.  
Het Dollard College en rsg de Borgen zijn brede scholengemeenschappen voor praktijkonderwijs, vmbo, 

havo, atheneum en gymnasium. Het Dollard College heeft daarnaast zesjarige havo, vwo, tweetalig 

onderwijs en een internationale schakelklas. rsg de Borgen heeft nog het technasium. Terra biedt 

opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur & milieu in het praktijkonderwijs, lwoo, vmbo-

groen, het Groene Lyceum, mbo en cursusonderwijs 

Campus Winschoten is een locatie waarvan drie onderwijsinstellingen gebruikmaken: Dollard 

College, Noorderpoort en Terra MBO. Doordat de onderwijsinstellingen binnen de locatie 

samenwerken zijn er goede afspraken om het doorstromen naar een volgende opleiding of niveau zo 

makkelijk mogelijk te maken.  

 

Onderwijsgroep Noord streeft naar een zorgzame en veilige omgeving waarin persoonlijk talent tot 

ontwikkeling komt. 

 

Binnen Onderwijsgroep Noord en haar onderwijsinstellingen werken ruim 1400 medewerkers op 23 

vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en de Ondersteunende 

Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen. Door middel van een personele unie bestaat het College 

van Bestuur van Onderwijsgroep Noord, Terra, het Dollard College en rsg de Borgen uit dezelfde 

personen. De Ondersteunende Diensten leveren beleidsvoorbereidende en ondersteunende diensten 

aan alle hierboven genoemde instellingen.  
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Organogram Onderwijsgroep Noord 

 

Identiteit 
Onze identiteit is vastgelegd in een zogenaamd identiteitsbewijs. Daarin staat welke belofte wij doen aan 

onze leerlingen en wat onze kernwaarden zijn. Kort samengevat: 

• We willen mensen laten ontdekken wat belangrijk en waardevol voor hen is. 

• We ‘zien’ mensen. 

• We verbinden ons aan onze belanghebbenden. 

We zoeken anderen op en stellen hun belang voorop. 

• We zijn bewust, bekwaam, betekenisvol. 

• Gemeenschappelijk versterkend. 

Gericht werken aan oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken. 

• Bewust persoonlijk. 

Elkaar kennen en erkennen, weten wat je voor elkaar kunt betekenen. 

 

Missie  

Wij willen jongeren en volwassen helpen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als 

in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs 

en in het beroep van hun keuze. Een belangrijk onderdeel van onze rol is dat wij hen zelf leren 

ontdekken, keuzes maken en kansen zien. Wij willen hen daarbij begeleiden en hen zo goed mogelijk 

toerusten om hun doelen te bereiken. We willen mensen laten ontdekken en bepalen wat waardevol en 

belangrijk voor hen is.  

Onderwijsgroep Noord neemt geen genoegen met de rol van traditionele (beroeps)opleider, hoe goed we 

dat ook doen. We willen daarbovenop mensen uitdagen om betekenisbewust te worden. Hiermee 
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bedoelen we dat mensen die afkomstig zijn van Onderwijsgroep Noord bekwame (vak)mensen zijn die 

bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen hebben. We drukken deze 

missie uit in onze merkbelofte: 

 

Bij Onderwijsgroep Noord worden mensen bewust, bekwaam en betekenisvol.  

 

Visie  

We willen onderwijs zien dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van 

antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Wij willen betekenisvol onderwijs zien, onderwijs dat 

geen andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar 

worden toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat (jonge) mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze 

staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat elk 

mens iets wil en kan betekenen voor anderen. Zo creëert onderwijs mede de voorwaarden voor mensen 

om waardevol te zijn en te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele leven en als 

burger in onze samenleving (een leven lang leren). Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook 

voor onze medewerkers.   

 

Besturingsfilosofie 

De identiteit is de basis voor de besturingsfilosofie. Waar in ons identiteitsbewijs nadrukkelijk de leerling 

centraal staat, geldt in het verlengde daarvan dat in onze besturingsfilosofie de medewerker centraal 

staat. Wat hebben onze medewerkers nodig om de belofte aan de leerling waar te maken? 

• Centraal staat de professional, in zijn betekenis voor leerlingen. 

• Medewerkers zijn zich bewust van hun drijfveren, passie en mogelijkheden. 

• Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. 

• De medewerker krijgt professionele ruimte om bewust, bekwaam, betekenisvol te handelen. De 

verantwoordelijkheden worden zo ‘laag’ mogelijk in de organisatie belegd, daar waar de beïnvloeding 

mogelijk is.  

• Samen werken = samen sterker. 

• Inspirerend en coachend leiderschap. 

• Management creëert condities waaronder medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen 

waarmaken. 

• Professionaliseren is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker. 

• Talentontwikkeling. 

• Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. 

Centraal wordt het ‘wat’ vastgesteld, decentraal het ‘hoe’.  

 

Onderwijs 

In de jaarverslagen van de onderwijsstichtingen binnen Onderwijsgroep Noord worden de 

onderwijsontwikkelingen en de realisatie van de onderwijsdoelen beschreven. De Ondersteunende 

Diensten (OD) dragen bij aan de realisatie van die doelen, soms direct, soms indirect. Van 

administratieve processen die randvoorwaardelijk zijn voor het primaire proces tot aan rechtstreekse 

advisering over onderwijsvraagstukken die spelen in de scholen.  

 

Governance 
Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden.  
Instellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. 

Het interne toezicht wordt bij Onderwijsgroep Noord uitgeoefend door de Raad van Toezicht.  
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Op stichting Onderwijsgroep Noord is de branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’ van toepassing. Deze 

code bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van Colleges van Bestuur, 

aanbevelingen aan Raden van Toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving 

en klachten.  

 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht conformeren zich aan de branchecode ‘Goed bestuur 

in het mbo’ en volgen publicaties en aanbevelingen van de Vereniging van Toezichthouders in 

Onderwijsinstellingen (VTOI) op de voet. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie, 

een commissie kwaliteitszorg en een auditcommissie. De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht 

houden geformuleerd welke op de website gepubliceerd is. De Raad van Toezicht werkt vanuit deze visie 

met inachtneming van alle wet- en regelgeving en branchecodes verder aan de veranderende invulling 

van zijn taak. Daarnaast is een klokkenluidersregeling voor het omgaan met een vermoeden van een 

misstand vastgesteld.  

  
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben regelmatig overleg. Jaarlijks worden zeven 

vergaderingen gepland. Bij bepaalde thema’s of ontwikkelingen worden extra bijeenkomsten gepland. De 

vergaderingen zijn efficiënt en resultaatgericht en vinden plaats in een open sfeer. Zowel Raad van 

Toezicht als College van Bestuur voelen zich vrij om te spreken en ervaren geen belemmeringen. Dit 

wordt ook uitgesproken tijdens de vergaderingen. Sterker nog, men is van mening dat de soms kritische 

toon van de gesprekken behulpzaam is in het goed uitoefenen van ieders rol. Door elkaar scherp te 

houden wordt het resultaat beter. Wel zijn beide partijen alert op het afbakenen van rollen en 

verantwoordelijkheden. De toezichthouder neemt geen plaats op de stoel van de bestuurder en vice 

versa. Het is voor de Raad van Toezicht interessant om naast de bestuurder ook medewerkers te 

spreken. De raad vindt het belangrijk voldoende ‘tegenspraak’ te organiseren en bezoekt daarom teams 

op vestigingen en is regelmatig aanwezig tijdens interne bijeenkomsten om in gesprek te gaan met 

medewerkers.  

 

Zelfevaluatie College van Bestuur 

Om ruimte voor reflectie en zelfevaluatie te creëren heeft het College van Bestuur periodiek 

reflectiedagen gepland, zowel met externe begeleiding als zonder. 

  
Medezeggenschap 

Stichting Onderwijsgroep Noord kent een ondernemingsraad. De directeur a.i. Ondersteunende Diensten 

is gesprekspartner en waar het organisatiebrede (gehele onderwijsgroep) thema’s betreft is het College 

van Bestuur gesprekspartner. Bij het bespreken van organisatiebrede thema’s wordt een gezamenlijke 

vergadering gepland waaraan ondernemingsraad, directeur en bestuur deelnemen. Het overleg vindt 

plaats op constructieve wijze in een open sfeer.  

  
 

1.2 Bedrijfsvoering  
 

Huisvesting  

Ventilatie en corona hebben de werkzaamheden op het gebied van huisvesting grotendeels bepaald. Alle 
schoolgebouwen en het kantoor aan de Hereweg 101 zijn in 2020 gecontroleerd op ventilatiesysteem en 
-capaciteit. Daarbij is gebleken dat alle gebouwen voldoen aan de bouwbesluit-eis van 2012 voor 
bestaande bouw. In de loop van 2020 is er vanuit de overheid steeds meer gewezen op de eisen in de 
‘Frisse scholen norm’. Hieraan voldoen alleen de gebouwen met een gebalanceerd ventilatiesysteem. 
Andere (bij-) gebouwen worden natuurlijk geventileerd, door handmatig ramen of roosters open en dicht 
te doen. Om personeel beter zich te geven op de luchtkwaliteit in de lokalen zijn er CO2 meters 
beschikbaar gesteld. Het kantoor aan de Hereweg voldoet aan de klasse C en wordt daarmee veilig 
bevonden wat betreft risico op COVID-besmetting via aerosolen.  
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Kantoor tijdens en na corona  
Het kantoor aan de Hereweg 101 heeft in 2020 grote delen van de tijd nagenoeg leeg gestaan, de 
bezettingsgraad was er laag. Het kantoor werd wel goed beheerd door de huismeester en de receptie In 
2021 zal duidelijk worden hoeveel er op kantoor gewerkt gaat worden en hoeveel thuis en wat de 
gevolgen zijn voor de huisvesting. 

 
Informatisering en Automatisering (I&A)  

Er is een nieuwe I&A visie ontwikkeld in 2020. Deze visie kijkt vooruit op de komende drie jaar en heeft 

als stip op de horizon: “Wij zijn de gids voor digitale vernieuwing en doelmatigheid in een organisatie 

waar goed onderwijs wordt gegeven”. Het is een uitgewerkte visie gebaseerd op vier pijlers met daaraan 

speerpunten gekoppeld. De visie is visueel uitgewerkt in een praatplaat om intern het gesprek over te 

kunnen voeren en te kunnen delen met partners. 

Voor I&A was 2020 een extra bijzonder jaar. Door de Coronacrisis die in maart begon werd er een extra 

groot beroep gedaan op de totale I&A organisatie. Met de eerste lockdown is het thuiswerken explosief 

gegroeid. Alle zeilen zijn bijgezet om het onderwijs en de ondersteuning ook digitaal te laten doorgaan. 

Werken van huis vraagt om extra middelen en technische oplossingen. De basis is op orde waardoor 

deze aanpassingen goed zijn doorgevoerd. 

  

Informatisering 

Binnen het I-team waren er in 2020 relatief veel personele veranderingen. Er is afscheid genomen van 

een aantal mensen door pensioen of op eigen initiatief. Hierdoor hebben er binnen het team 

verschuivingen van werkzaamheden plaatsgevonden waarin zoveel mogelijk de kwetsbaarheid is 

gereduceerd. Voor een groot deel van de werkzaamheden is dit gelukt en voor een paar ligt hier nog een 

uitdaging.  

 

Er wordt meer online lesgeven. Door bijvoorbeeld de veranderende examenregels in 2020 wordt er een 

groter beroep op het team gedaan als het gaat om inrichtingsvraagstukken binnen de 

leerlingvolgsystemen en de gekoppelde systemen.  

 

Het bekostigingscontroleproces is doorgelicht en daar waar mogelijk verbeterd. In combinatie met de 

nieuwe accountant lijkt het erop dat dit proces effectiever en efficiënter verloopt. Het proces loopt nog 

door tot in 2021. 

 

Automatisering  

Er ontstaat steeds meer de beweging van beheer naar regie. Het beheren van werkplekken is hier een 

voorbeeld van. Vestigingen gaan voor hun leerlingen steeds meer werken met Bring- of Choose Your 

Own Device en voor medewerkers gaat het steeds meer toe naar één device per medewerker. Deze 

devices worden ‘gereed voor gebruik’ afgeleverd. Dit betekent dat de meest essentiële software door de 

leverancier al is geïnstalleerd en de gebruiker direct bij aflevering toegang heeft tot het netwerk. Bij 

nieuwe contracten en verlengingen wordt uitgegaan van een Cloud first / Microsoft-tenzij-strategie. Dit 

betekent dat de taken van beheer naar regie verschuiven op die onderdelen die als dienst worden 

afgenomen.  

 

Helpdesk wordt Servicedesk 

In 2020 zijn er voorbereidingen geweest voor de omvorming van de Helpdesk naar de Servicedesk. Een 

Servicedesk heeft een breder spectrum en biedt ook meer functionaliteiten. Door verdere digitalisering en 

het opbouwen van een kennissysteem wordt (hulp)informatie 24/7 beschikbaar gesteld. Medewerkers 

studenten en leerlingen kunnen altijd een melding te doen. De melding wordt op afgesproken tijd 

opgepakt en afgehandeld. De daadwerkelijke omvorming naar een Servicedesk volgt in 2021. 
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Telefonie  

Met de verdere doorvoering van Office365 in combinatie met het vele thuiswerken is het ‘plaats 

onafhankelijk’ kunnen bellen en gebeld worden op een persoonlijk zakelijk nummer toegenomen. Ook 

hier zijn in 2020 voorbereidingen voor getroffen om te bellen via Teams. Elke medewerker krijgt een 

zakelijk nummer waarmee de medewerker via het eigen (mobiele) device kan bellen of gebeld worden. Er 

is een (technische) pilot geweest, die geslaagd is. De daadwerkelijke implementatie zal begin 2021 

plaatsvinden. 

 

Arbo & Veiligheidsbeleid   

Onderwijsgroep Noord wil medewerkers en leerlingen/studenten een veilige en gezonde omgeving 
bieden. Hieraan wordt nadere invulling gegeven vanuit de visie op eigen regie en vanuit eigen beweging, 
onder andere door goede voorwaarden te creëren, preventief beleid te voeren en niet primair vanuit een 
wettelijke opdracht. Een veilige, gezonde en aantrekkelijke leer- en werkomgeving is voor ons van 
strategisch belang, omdat hiermee een fundament wordt gelegd onder een goed functionerende 
organisatie. Aangetoond is dat een veilige, gezonde en aantrekkelijke leer- en werkomgeving 
voorwaardelijk is voor betere prestaties van leerlingen, studenten en medewerkers. 

 
Daar waar we in het begin van 2020 nog aandacht hadden voor preventie en het oplossen van 
geïnventariseerde knelpunten uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 2019, heeft het coronavirus 
het veiligheidsbeleid vanaf maart 2020 een hele andere wending gegeven. Vanaf dat moment stond het 
beleid vooral in het teken van te nemen maatregelen om verspreiding en besmetting door het virus te 
voorkomen. 
Binnen de Ondersteunende Diensten en binnen de scholen zijn de overheidsmaatregelen ter 
handgenomen, de dienstverlening heeft zoveel mogelijk vanuit huis plaatsgevonden. Ondanks dat heeft 
er toch één besmettingssituatie op de werkplek voorgedaan, hierbij waren drie medewerkers betrokken. 
 
Om de risico’s nog beter in beeld te krijgen heeft er in het najaar van 2020 een verdiepende Covid-19 
RI&E plaatsgevonden. Deze RI&E is vervolgens door onze Arbodienst getoetst. Hiervan is het rapport in 
januari 2021 beschikbaar gekomen. De voornaamste conclusie hierin was dat de checklist die in 
september 2020 is gebruikt om de risico’s te inventariseren inmiddels meerdere malen was 
geactualiseerd en door ons nog niet opnieuw was doorlopen. Door hieraan opvolging te geven zijn de 
laatste knelpunten in beeld gebracht en eveneens aangepast. Hiermee is voldaan aan de eis voor een 
volledige en actuele RI&E. 
 
Het voornaamste aandachtspunt is het thuiswerken en de voorzieningen die nodig zijn om dit op een 
ergonomisch verantwoorde manier te doen. Hiervoor is thuiswerkbeleid en een reglement gemaakt dat in 
2021 met elke individuele medewerker zal worden besproken. 

 
Inkoop, aanbesteden en contractbeheer  

In 2020 zijn er Europese aanbestedingen gestart en afgerond. Het betreft hier de volgende 

aanbestedingen: 

 

Afgeronde Europese aanbestedingen 2020 

• In januari 2020 is de Europese aanbesteding accountant dienstverlening gestart en in juli 2020 

definitief gegund aan Afier Belastingadviseurs B.V. uit Tynaarlo. De opdracht is gegund voor de 

komende vier jaren, met eventueel aansluitend twee verlengingen van één jaar. 

• In augustus 2020 is de Europese aanbesteding multifunctionals (moderne printers) gestart en in 

december 2020 definitief gegund aan PCI Nederland B.V. uit Lijnden. De opdracht is gegund voor 

de komende zes jaren. 

• In september 2020 is een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een nieuwe 

Arbodienstverlener en in december 2020 definitief is gegund aan VerzuimWeg in Haren. De 

opdracht is gegund voor één jaar met drie keer de mogelijkheid tot verlenging na evaluatie, 

steeds met één jaar. 
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Programma verbetering bedrijfsvoering 2018-2021 

                    (bedragen in dzd) 

 

   

In 2016 is een ontwikkeltraject gestart om een professionaliseringsslag te maken met het toenmalige 

bestuursbureau. Het doel is om de dienstverlening optimaal ondersteunend te laten zijn aan het 

onderwijsproces. Hiervoor is een programma opgesteld waarin met concrete projecten wordt gewerkt aan 

de verbetering van de bedrijfsvoering. De resultaten over het boekjaar 2020 van de verschillende 

beleidsdomeinen worden hieronder weergegeven.  

 

Beleidsdomein Planning & Control 

           (bedragen in dzd) 

 
 

Project herinrichting PDCA 

In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe verantwoordingsrapportage die 
compacter en meer rapporteert op uitzonderingen (dashboardrapportage). De staf CvB heeft een eerste 
aanzet gemaakt die vervolgens samen met de onderwijsstichtingen verder is ontwikkeld. Bij de Q3 
verantwoordingsrapportage is voor het financieel- en HR gedeelte uniform door alle stichtingen met het 
nieuwe format gewerkt. De volgende stap is om de onderwijskundige kpi’s en speerpunten toe te voegen 
aan de verantwoordings-rapportage en te ontwikkelen in de BI-tool.  
Daarnaast is een P&C-cyclus uitgewerkt voor 2021 die zo optimaal in de planning is gezet zodat alle 
P&C-instrumenten en overige activiteiten (bv activiteiten in kader van interim- en eindcontrole accountant) 
de aandacht krijgen die het verdient en daardoor de kwaliteit van de instrumenten wordt gewaarborgd. 
 
Project AFAS Personele en financiële administratie 

Rapportages 
M.i.v. 1 oktober 2019 is er een nieuw managementdashboard uitgerold over alle onderwijsstichtingen. 

Ook voor het projectenbureau Terra en het contractonderwijs Terra Next/Terra Start zijn 

managementdashboards ontwikkeld. In het 1e halfjaar2020 zijn her en der nog wat aanpassingen 

geweest in deze managementdashboards.  

 
Digitaal ondertekenen contracten PSA 
Als gevolg van de coronacrisis en het thuiswerken, is het digitaal ondertekenen van Akten van 

benoeming voor nieuwe medewerkers getest en in productie genomen. De directies hoeven niet meer 

handmatig contracten te ondertekenen. De vervolgstappen zijn om ook voor brieven over uitbreidingen, 

toekenning verlof en gratificaties, het ondertekenen digitaal via de workflow in AFAS te laten verlopen.  

 

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Totaal
Restant 

budget
Budget

Totaal nog 

beschikbaar
Totaal

2018 2019 2020 Uitgaven 2020 2021   Budget

  

P&C € 214 € 71 € 22 € 307 € 179 € 75 € 254 € 561

I&A € 148 € 340 € 346 € 834 € -17 € 279 € 262 € 1.096

HRM *) € 97 € 122 € 32 € 251 € 259 € 50 € 309 € 560

Totalen € 459 € 533 € 400 € 1.392 € 421 € 404 € 825 € 2.217

*) De OGN-stichtingen gaan zelfstandig de opdrachten van de bestuurlijke HRM-agenda realiseren. 

    Het budget is gedecentraliseerd en niet meer centraal beschikbaar. 

Beleidsdomein

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Totaal
Restant 

budget
Budget

Totaal nog 

beschikbaar
Totaal

2018 2019 2020 Uitgaven 2020 2021  Budget

PDCA € 22 € 7 € 13 € 42 € 28 € 0 € 28 € 70

AFAS + BI-tool € 192 € 64 € 9 € 265 € 151 € 75 € 226 € 491

Totalen € 214 € 71 € 22 € 307 € 179 € 75 € 254 € 561

Projecten
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Samenwerking vier onderwijsinstellingen applicatiebeheer AFAS 
De onderwijsinstellingen Onderwijsgroep Noord, Aletta Jacobs College, Winkler Prins en 

Eemsdeltacollege hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het gezamenlijk uitvoeren 

van het functioneel applicatiebeheer AFAS. In de 1e verantwoordingsrapportage is gemeld dat de 

samenwerking zou worden aangegaan gebaseerd op kosten voor gemene rekening (KVGR-regeling). 

Het voordeel hiervan is dat er geen BTW in rekening hoeft te worden gebracht door de penvoerder 

(Onderwijsgroep Noord) bij de andere partijen. De belastingdienst vindt dat er van gezamenlijkheid te 

weinig sprake is en is hiermee niet akkoord gegaan. Hierdoor is de KVGR-regeling in deze specifieke 

situatie niet van toepassing. Volgens de belastingdienst is er sprake van dienstverlening door 

Onderwijsgroep Noord.  

Ondanks deze financiële tegenvaller hebben de partijen toch aangegeven om te willen samenwerken. 

Afgesproken is om dit vorm te geven door dienstverlening door OGN. Met ingang van 1 oktober is een 

trainee via Young Capital aangenomen. Young Capital leidt in samenwerking met AFAS jonge talenten 

op tot AFAS systeembeheerders. De trainee voert zijn werkzaamheden vooral uit bij de drie 

onderwijsinstellingen onder begeleiding van de senior applicatiebeheerder AFAS van OD. In de eerste 

tussentijdse evaluatie van de samenwerkende onderwijsinstellingen is zeer positief gereageerd op de 

samenwerking en zijn de eerste resultaten gemeld van processen die zijn gedigitaliseerd.   

 

Beleidsdomein I&A 

         (bedragen in dzd) 

 
 
Privacybeleid 

 

IBP in het teken van hybride onderwijs  
Informatiebeveiliging en Privacy heeft raakvlakken met alle processen en systemen. Het afgelopen jaar 
heeft vooral in het teken gestaan van het adviseren in de transitie naar online en hybride onderwijs. Door 
de coronacrisis is het gebruik van digitale middelen, zoals lesgeven via video enorm toegenomen. Voor 
de coronacrisis werden er op een aantal locaties pilots gedraaid met het lesgeven via videoverbindingen. 
Tijdens de eerste lockdown werd er bijna alleen maar lesgegeven via videoverbindingen. Hierdoor rees 
ook de vraag hoe dit zo veilig en privacy vriendelijk mogelijk ingezet kan worden.   
Op het gebied van medewerkers en organisatie is het IBP-Kernteam vooral bezig geweest met dagelijkse 
werkzaamheden zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, controleren van 
verwerkersovereenkomsten, incidenten onderzoeken en het adviseren over beleid.  
Het kernteam heeft als taak om bewustwording voor IBP te blijven creëren en het beleid onder de 
aandacht te brengen.  
 
Beveiligingsincidenten  
Beveiligingsincidenten kunnen ontstaan vanuit de techniek, organisatie of medewerkers. In dit verslag zijn 
de beveiligingsincidenten en aanbevelingen daarom ook in deze drie categorieën verdeeld. In totaal zijn 
er 69 beveiligingsincidenten gemeld waarvan drie incidenten hebben geleid tot een melding bij de 
autoriteit persoonsgegevens.   
 
Techniek  
Maandelijks vinden er DDoS aanvallen plaats op de technische infrastructuur. Door de maatregelen die 
zijn genomen hebben deze aanvallen beperkte gevolgen gehad op de beschikbaarheid van onze 
onlinediensten. Het afgelopen jaar zijn er enkele incidenten geweest in verband met werkzaamheden 

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Totaal
Restant 

budget
Budget

Totaal nog 

beschikbaar
Totaal

2018 2019 2020 Uitgaven 2020 2021  Budget

IBP € 98 € 65 € 73 € 236 € -5 € 66 € 61 € 297

Spido € 50 € 275 € 273 € 598 € -12 € 213 € 201 € 799

Totalen € 148 € 340 € 346 € 834 € -17 € 279 € 262 € 1.096

Projecten
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door onze leveranciers, waardoor sommige vestigingen maximaal één dag geen gebruik hebben kunnen 
maken van de netwerkdiensten en/of telefonie. Hiernaast zijn er door leveranciers beveiligingsproblemen 
gemeld in hun systemen. Deze zijn adequaat opgepakt en onderzocht. Hieruit is gebleken dat deze 
beveiligingsproblemen niet zijn misbruikt en ook niet hebben geleid tot een datalek.  
 
Medewerkers / Privacy 
Het is merkbaar dat medewerkers alerter zijn op phishing- en malafide berichten. Er komen meer 
meldingen binnen over phishing- en malafide berichten dan voorgaande jaren. Door een duidelijke 
toename van privacy-gerichte vragen aan de functionaris gegevensbescherming is af te leiden dat de 
medewerkers zich steeds meer bewust zijn van de privacyaspecten in hun dagelijks werk en het belang 
daarvan.  Ook zijn er enkele incidenten gemeld met een verkeerd verzonden brief of een verkeerd 
verzonden e-mail met persoonsgegevens. Na onderzoek heeft dit niet geleid tot een melding bij de 
autoriteit persoonsgegevens. Waar dit nodig of wenselijk werd geacht werden de betrokkenen ingelicht.  
 
Organisatie / Privacy  
Een aantal meldingen hebben betrekking op beleid en achterliggende processen. Het afgelopen jaar zijn 
er punten zoals bijvoorbeeld het wel of niet registreren van corona, het beveiligen van computers die 
thuis worden gebruikt en advisering op het ontwikkelen van beleid op hybride onderwijs, het digitaal 
toetsen op afstand en het thuiswerken.    
 
Project SharePoint, Portaal, Integraal Documentbeheer en implementatie Office365 (SPIDO)  
Het project SPIDO bestaat uit drie onderdelen, namelijk: 

1. Werken met Office 365.  

2. Vervangen van het portaal. 

3. Integraal documentbeheer (ID).  

Onderstaande een statusupdate per onderdeel. 
 
Werken met Office 365  
Door corona heeft het werken met Office 365 in 2020 een enorme vlucht genomen. Alle vestigingen 
werken eind 2020 volledig met Office365 en vooral het werken met Teams is enorm toegenomen. Door 
het geven van onlinelessen, het hebben van online vergaderingen en het thuiswerken is de behoefte aan 
deze tools exponentieel gegroeid. Hiermee is eind 2020 dit onderdeel van het SPIDO project in de laatste 
fase beland. Dit is de nazorgfase waarin nog een aantal opleidingen kan worden gegeven en van waaruit 
dit deelproject volledig aan de staande organisatie wordt overgedragen. 
 
Vervangen van het portaal  
Door andere prioriteiten in 2020 (o.a. corona) is de livegang van het nieuwe portaal een aantal keren 
uitgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat er geen sociaal portaal is opgeleverd in 2020. De huidige deadline is 
gesteld op 1 juni 2021. De inrichting van het portaal is voor een groot gedeelte afgerond in 2020. Er zijn 
in 2020 wel werkgroepen geformeerd die verantwoordelijk zijn voor het vullen van de content binnen het 
nieuwe portaal. Dit vullen is een essentieel onderdeel van het deelproject omdat daarmee de 
betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie wordt geborgd. 
 
Integraal documentbeheer  
Er is in 2020 een onderzoek geweest naar integraal document beheer. Een van de adviezen hieruit is om 
te starten met het opstellen van een Document Structuur Plan voor het MBO. Een dergelijk plan is een 
inventarisatie van alle in gebruik zijnde documenten met de daarbij behorende digitale opslaglocatie en 
benodigde metadata, zoals versienummer en bewaartermijnen. Hiermee kan de doorvertaling richting het 
VO worden gedaan, en weten wat er nodig is voor dit beheer. 
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Beleidsdomein HRM 

      (bedragen in dzd) 

 
 

Project Strategische HRM agenda  

In februari 2019 is de regiegroep HRM opgeheven. Alle OGN-stichtingen gaan voortaan zelfstandig en in 

hun eigen volgorde en tempo de opdrachten van de bestuurlijke HRM-agenda realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Totaal
Restant 

budget
Budget

Totaal nog 

beschikbaar
Totaal

2018 2019 2020 Uitgaven 2020 2021  Budget

Strategische HRM € 97 € 32 € 32 € 161 € 250 € 50 € 300 € 461

OGN-academie 0 € 90 € 0 € 90 € 9 0 € 9 € 99

Totalen € 97 € 122 € 32 € 251 € 259 € 50 € 309 € 560

Projecten
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2. STICHTING ONDERWIJSGROEP NOORD 
 

 

2.1 Ontwikkelingen 
 

In de stichting Onderwijsgroep Noord zijn het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten 

ondergebracht. 2020 was een bijzonder jaar voor de Stichting Onderwijsgroep Noord (OGN) door de 

aanhoudende corona-situatie, maar ook door de organisatorische bewegingen binnen het 

bestuursconstruct OGN en de grootschalige start van de optimalisering van de ondersteuning, die in het 

programma Optimalisering Onderwijsondersteuning (O3) plaatsvond. Naast de optimalisatie van de 

ondersteuning is OGN bezig met een fundamentele heroriëntatie op de bestuurlijke samenwerking. 

Vanuit een meer centraal geleide organisatie, wordt ingezet op sterke, autonome onderwijsstichtingen 

met een fijn vertakt regionaal netwerk. De behoeften van het onderwijs staan, evenals bij het programma 

O3, hierbij centraal. Binnen het Bestuurlijk-Management Overleg (BMO), het overleg tussen CvB, 

regiodirecteuren Dollard College en Terra, de Algemeen Directeur rsg de Borgen en de directeur 

Ondersteunende Diensten a.i., worden de kaders van deze ontwikkeling geschetst en besproken en 

afspraken gemaakt over het vervolg. Dit is een proces dat naar verwachtingen de komende jaren zijn 

beslag zal krijgen.   

 

De coronasituatie dwong de organisatie tot een grotendeels thuis werken. Dit is een operatie die in korte 

tijd en met een bewonderingswaardige flexibiliteit is uitgevoerd: binnen enkele weken waren vrijwel alle 

benodigde ondersteuningsprocessen zodanig ingericht dat zij door een geheel vanuit thuiswerkende OD 

konden worden uitgevoerd. Investeringen in de ICT-infrastructuur en het samenwerkingsplatform Office 

365 van de voorgaande jaren, bleken een cruciale succesfactor in deze operatie, naast de flexibele 

opstelling en kunde van de medewerkers. 
 

Het verslag van de afzonderlijke stichting is in dit deel opgenomen en de resultaten van de stichting 

Onderwijsgroep Noord zijn weergegeven in de Enkelvoudige jaarrekening. 

 

 
Ontwikkelproces Ondersteunende Diensten 

Optimalisering Onderwijs Ondersteuning, O3 

De scholen hebben te maken met leerlingenkrimp en hebben als gevolg daarvan ook minder inkomsten. 

Dit betekent ook dat de ondersteuning goedkoper en effectiever moet worden georganiseerd. Binnen de 

Ondersteunende Diensten is de afgelopen jaren een aantal belangwekkende professionaliseringsslagen 

gemaakt. Hierbij zijn binnen de verschillende disciplines goede resultaten geboekt. Ook in 2020 heeft de 

organisatie zich in de volle breedte ingezet om zichzelf te verbeteren. Er zijn kleine en grote 

verbetermaatregelen doorgevoerd die bijdragen aan efficiency en kwaliteitsverbeteringen in de 

dienstverlening. 

Tot en met 2018 was er sprake van een vast financieringspercentage voor centrale OGN-diensten en 

waren de stichtingen zelf verantwoordelijk voor de inrichting van alle OOP-processen. Eind 2018 is een 

proces gestart op een fundamentele heroriëntatie op de organisatievoering van de 

ondersteuningsstructuur binnen de gehele keten van Onderwijsgroep Noord. Dit is zowel vanuit oogpunt 

van kwaliteit als vanuit financiering relevant. Deze heroriëntatie moet leiden tot een structureel andere 

wijze van organiseren en samenwerken en tot een gezonde, bestendige bedrijfsvoering. Onder 

begeleiding van een extern bureau is begin 2019 gestart met een “battle” en daaruit volgende 

“doorbraakprojecten” die hieraan vorm en inhoud zouden geven. De voortgang bleek bij de start van het 
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derde kwartaal 2019 echter zo moeizaam dat is besloten het traject op een andere manier in te richten. 

Dit heeft geleid tot de start –effectief per januari 2020- van het programma Optimalisering 

Onderwijsondersteuning, oftewel O3. 

 

Dit programma heeft tot doel: 

• In kaart brengen wat de meest optimale vorm van ondersteuning is voor de onderwijsstichtingen 

binnen OGN, met het onderwijs als vertrekpunt. 

• In kaart brengen wat huidige talenten zijn binnen Ondersteunende Diensten én ondersteuning in 

de stichtingen (integrale kijk). 

• In kaart brengen wat de afstand is tussen ist en soll. 

• De organisatie middels projecten en deelprojecten reeds vanaf de start zodanig te ontwikkelen 

dat deze afstand wordt geminimaliseerd en tevredenheid/resultaten worden gemaximeerd.  

Binnen het programma is er sprake van 4 “bewegingen”, 2 hoofdbewegingen (beweging 1+2) en 2 

afgeleide (beweging 3+4) bewegingen: 

• Beweging 1: de aansturing van de ondersteuning die dicht op het onderwijsproces zit, wordt 

zoveel mogelijk toegevoegd aan, of gepositioneerd binnen de onderwijsstichtingen. Hierdoor 

hebben de onderwijsstichtingen optimale invloed op deze ondersteuning.  

• Beweging 2: de bedrijfs-kritische ICT-, administratieve-, beheer- en integrale 

ondersteuningsprocessen worden duurzaam geoptimaliseerd. Dit vergroot de effectiviteit en 

efficiëntie van deze processen. Hierbij kan gedacht worden aan de leerlingenadministratie, 

financiële administratie, ICT-beheer, inkoop etc.  

• Beweging 3: voor de ondersteunende processen die ingericht zijn voor ondersteuning van alle 

stichtingen en die nu qua omvang kwetsbaar zijn, worden samenwerkingsverbanden onderzocht 

die de kwetsbaarheid verminderen of wegnemen, en die de benodigde aansturing vanuit de 

Onderwijsgroep Noord niet belemmeren. 

• Beweging 4: ontwikkelen van een Shared Service Centre die door goede dienstverlening ook 

nieuwe klanten aan zich weet te binden. 

Voortgang O3 

Beweging 1 is goeddeels afgerond en in de vorm van een pilot gestart voor de adviseurs Personeel & 

Organisatie en Onderwijs & Kwaliteitszorg, die gedetacheerd zijn naar de onderwijsstichtingen. Voor de 

adviseurs Marketing & Communicatie wordt in 2020 een oplossing uitgewerkt die ertoe zal leiden dat 

deze adviseurs in 2021 grotendeels deze beweging zullen volgen. Van de adviseurs Planning & Control 

en de administratieve medewerkers van het Projectbureau Terra is in afstemming tussen OD en 

onderwijsstichtingen bepaald, dat deze centraal gepositioneerd dienen te blijven. 

 

In het kader van beweging 2 en 3 is in november een kwartiermaker op het proces inkoop gestart. Het 

onderzoek dat in het kader van beweging 2 in de onderwijsstichtingen wordt uitgevoerd, heeft geleid tot 

een aantal praktisch implementeerbare conclusies en procesverbeteringen. 

 

Op verzoek van CvB en de onderwijsstichtingen is eind 2020 een versnelling ingezet op beweging 4, het 
ontwikkelen van Shared Services voor de stichtingen binnen OGN en –zeer nadrukkelijk- óók daarbuiten. 
Eind 2020 is in het kader van deze beweging het plan gelanceerd voor ‘Nuver.nu’, een nieuwe naam, een 
nieuwe rechtspersoon en een nieuwe opzet voor shared services voor (onderwijs)partijen in Noord-
Nederland, als doorontwikkelingen van de OD OGN. Gedurende 2021 zal dit plan verder worden 
uitgewerkt en worden geïmplementeerd.  
De diensten op het gebied van Financiële Administratie en Personeels- en Salarisadministratie en de 
diensten op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy, hebben al een groeiend aantal externe 
klanten opgeleverd. Deze ervaringen zijn positief.  
 



   
 

21 
 

Overige ontwikkelingen 
Onderwijsgroep Noord als scholengroep bestaat uit vier stichtingen (Terra, Dollard College, rsg de 

Borgen en Onderwijsgroep Noord) die door een personele unie aan elkaar verbonden zijn. Deze 

juridische organisatievorm is ontstaan door toen geldende wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving is 

gewijzigd en ook zijn zienswijzen van bijvoorbeeld Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewijzigd.  
 

In 2020 zijn concrete stappen in de richting van een nieuwe juridische organisatievorm gezet. Na rijp 
beraad was de uitkomst dat een bestuurstichting, naast de al bestaande stichtingen, een zogenaamde 
‘holding’, de best passende vorm zou zijn. Vervolgens zijn nieuwe conceptstatuten voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen. Uit de reacties bleek dat deze richting van de 
organisatie niet duidelijk was. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het bestuur de wijziging van 
de juridische organisatievorm heeft stilgezet, om eerst een duidelijke koers te bepalen. Veel gesprekken 
in diverse samenstellingen van directeuren, bestuur en Raad van Toezicht hebben geresulteerd in een 
nieuwe richting, namelijk die van drie zelfstandig opererende onderwijsstichtingen waarbij de 
onderwijsondersteuning is ondergebracht in een vierde coöperatieve organisatievorm. Het doel is om 
deze nieuwe organisatievorm zo snel als mogelijk te effectueren. Eind 2020 was nog in onderzoek welk 
tijdpad passend is bij dit traject. In ieder geval is het de bedoeling dat de nieuwe situatie uiterlijk op 1 
januari 2024 van kracht is. De Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen zijn geïnformeerd 
over deze koerswijziging en krijgen vanzelfsprekend de concrete voorstellen met bijbehorende rechten 
voorgelegd. In 2021 zullen de eerste concrete uitwerkingen vorm krijgen. 
 

Construct 

Naast het programma O3 is, op aanwijzing van de inspectie, voorzien dat het CVB en de CVB-staf 

gepositioneerd worden in een aparte rechtspersoon. Het programmabudget en de uitputting daarvan is 

opgenomen in onderstaande tabel.      

 
(bedragen in dzd) 

 
Medezeggenschap  

Stichting Onderwijsgroep Noord kent een ondernemingsraad. Vanwege het verdwijnen van de functie 
directeur Ondersteunende Diensten in 2019 heeft het CvB de rol van WOR-bestuurder weer op zich 
genomen. De adjunct-directeur Ondersteunende Diensten met in portefeuille HRM schoof in de OR-
overleggen aan namens het managementteam van Ondersteunende Diensten vanuit de inhoud. Sinds 18 
mei 2020 is een directeur Ondersteunende Diensten a.i. aangesteld. Deze heeft sindsdien de rol van 
WOR-bestuurder overgenomen en is ook voor de inhoud gesprekspartner voor de OR. Het overleg met 

Project O3 en OGN construct 2019 - 2021

Uitgaven Uitgaven Totaal Totaal Totaal nog

2019 2020 Uitgaven Budget beschikbaar

  

   € 1.350  

Optimaliseren onderwijsondersteuning 

O3
€ 169 € 349 € 518  

Meerkosten inhuren personeel OD  op 

vacatures (prognose Q3)
€ 104 € 104

Extern advies (o.a. juridisch) € 60 € 197 € 257  

Opleidingskosten (incl. overschrijding 

bij OD)
€ 29 € 29

Frictiekosten TR  € 46 € 46  

Totalen € 229 € 725 € 954 € 1.350 € 396

Omschrijving

*) 450k beschikbaar gesteld in 2019, 2020 en 2021
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de OR vindt op constructieve wijze en in een open sfeer plaats. 
 
In 2020 is met de ondernemingsraad onder meer gesproken over O3, de werkkostenregeling, de 

coronamaatregelen, het verzuimbeleid en verzuimprotocol, de gedragscode, consignatiediensten, 

thuiswerkbeleid en thuiswerkregeling en het ziekteverzuim. Het werkdrukplan, het PMO, het MTO, de 

vakantieregeling, werktijdenregeling, het beleid scholing en professionalisering Ondersteunende 

Diensten, WKR en het ziekteverzuim. 

 

2.2 Medewerkers 
 

Strategische doelstellingen OD 2020 en realisatie 

De strategische HRM-doelstellingen en thema’s voor de OD voor 2020 zijn bepaald aan de hand van de 

eisen die aan de OD gesteld worden vanuit de kaderbrief, de bestuurlijke HRM-agenda, het 

ontwikkelproces van de OD, het onderhandelingsakkoord CAO MBO en de CAO MBO. Het gaat om 

harde kaders vanuit wet- en regelgeving dan wel kaders die de organisatie zelf heeft gesteld in 

samenspraak met alle stakeholders.   

De strategische doelstellingen zijn begrotingstechnisch geclusterd in twee groepen, doelstellingen 

voortvloeiend uit kaderbrief, bestuurlijke HRM-agenda en CAO (akkoord) MBO en doelstellingen die 

voortkomen uit of samenlopen met het ontwikkelprogramma O3.  

  

Net als in de gehele organisatie, heeft de coronacrisis ook binnen de OD een zware stempel gedrukt op 

de HRM-doelstellingen. Dit heeft geleid tot vertraging en verschuiving van focus en prioriteiten. De 

energie is uitgegaan naar het zo maximaal mogelijk aanpassen aan de bijzondere omstandigheden, zo 

optimaal mogelijk maken van thuiswerken en continueren van de kwaliteit van dienstverlening. Duurzame 

inzetbaarheid, vitaliteit en zo goed mogelijk voorkomen van verzuim heeft door de bijzondere 

omstandigheden, nog meer dan al de bedoeling was, de nadrukkelijke aandacht gekregen.  

Ondanks de bijzondere omstandigheden, zijn er wel degelijk belangrijke en mooie vorderingen geboekt 

op de strategische HRM-doelstellingen.  

  

 

Doelstellingen voortvloeiend uit kaderbrief, bestuurlijke HRM-agenda en CAO (akkoord) MBO 

  

Duurzaamheid en vitaliteit 

In 2020 is veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit besteed: het eigen-regiemodel is verder 

geïmplementeerd, de beleidsvisie inzetbaarheid en het verzuimprotocol zijn aangepast op het eigen-

regiemodel en de visie op inzetbaarheid is gedeeld met de medewerkers. Het doel van het eigen-

regiemodel is om verzuim bespreekbaar te maken, gedrag te veranderen en bovenal betrokken te zijn bij 

het wel en wee van de medewerkers. Daarmee wordt het verzuim teruggedrongen en uit de medische 

hoek gehaald. Ook heeft de vitaliteitsweek in Q3 plaatsgevonden, waarmee expliciet aandacht aan het 

onderwerp is gegeven en medewerkers bewust zijn gemaakt van het belang van het thema. Hier is door 

medewerkers positief op gereageerd. Het MT heeft een training 'herken de signalen' gevolgd, waarbij 

aandacht is besteed aan het herkennen van signalen van psychische klachten.  En tot slot zijn in 2020 de 

Sociaal Medische Teams (SMT’s) opgestart, waarin in de driehoek leidinggevende-bedrijfsarts-adviseur 

P&O het (dreigend) verzuim onder de medewerkers is besproken. 

  

Werkdruk en werkplezier 

Eind 2019, begin 2020 zijn in alle teams individuele gesprekken gevoerd waarbij werkdruk en werkplezier 

aan de orde zijn geweest. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn zowel individuele afspraken als 
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teamafspraken gemaakt en acties ingezet. Hiermee werd beoogd om de werkdruk te verlagen en het 

werkplezier te verhogen. 

  

Implementatie eigen regie-model 

In 2020 is het MT OD getraind in het eigen regie model. In Q2 en Q3 is gewerkt aan het opnieuw 

formuleren van het inzetbaarheidsbeleid en het verzuimprotocol, zodat deze ook in lijn zijn met het eigen-

regiemodel. In Q3 heeft het MT gewerkt aan een videoboodschap, waarmee de kern van de visie op 

inzetbaarheid aan de medewerkers wordt overgedragen. Deze videoboodschap en het nieuwe 

inzetbaarheidsbeleid en verzuimprotocol, zijn in de OD-cafés voorafgaand en na afloop van de 

vitaliteitsweek met de medewerkers van de OD besproken.   

Per 1 februari 2020 werken we samen met VerzuimWeg als ARBO-dienstverlener. De samenwerking met 

VerzuimWeg is voor een jaar aangegaan, ter overbrugging tussen het opzeggen van MedPrevent en de 

benodigde aanbesteding voor een nieuwe arbodienstverlener. De aanbesteding voor een nieuwe 

arbodienstverlener is gestart in Q3 en inmiddels is duidelijk dat de samenwerking met VerzuimWeg wordt 

voortgezet.  

 

Loopbaanactiviteiten 

Aandacht geven aan en pro-actief investeren in je eigen loopbaan is ook een onderdeel dat we onder 

duurzaamheid en vitaliteit vatten.   

In Q2 is hier de nodige aandacht aan besteed binnen de mogelijkheden van onlinecommunicatie. Er is 

sprake geweest van coaching door leidinggevenden en soms ook door externen. Hierin is bij een aantal 

medewerkers zowel coaching ten aanzien van het huidige werk, als reflecteren op de eigen loopbaan aan 

de orde geweest. In Q3 heeft Noorderlink, waar Onderwijsgroep Noord ook bij aangesloten is, de Week 

van de Loopbaan georganiseerd. De medewerkers zijn via een bericht op de portal op de hoogte 

gebracht van de activiteiten in deze week en konden daar op vrijwillige basis aan deelnemen.  

  

Scholing en professionalisering 

De MT-leden hebben in 2020 de scholingsbehoefte van hun medewerkers in kaart gebracht en dit 

opgenomen in een scholingsplan. Dit bestaat nagenoeg geheel uit noodzakelijke opleidingen die nodig 

zijn voor het goed uitvoeren van de functie. Het benodigde budget hiervoor overschrijdt het beschikbare 

budget van de OD. Met de programmadirecteur van O3 is afgesproken dat de overschrijding wordt 

gedekt vanuit het budget van O3.   

  

In het scholingsplan is ook het online leren opgenomen. Er is een contract voor een jaar afgesloten 

tussen stichting OGN en GoodHabitz. Via GoodHabitz kunnen medewerkers laagdrempelig 

onlinetrainingen en cursussen volgen. Het MT heeft de afspraak gemaakt dat elke medewerker het 

komende jaar drie GoodHabitz trainingen gevolgd moet hebben: één vakinhoudelijke training, één 

training voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en één training gebaseerd op de eigen interesse.   

  

Inmiddels hebben 83 medewerkers hun account geactiveerd en zijn er 129 trainingen gestart. Onder 

deze 88 medewerkers bevinden zich ook enkele Terra-medewerkers. De OD heeft meer licenties 

aangekocht dan nodig zijn voor de eigen medewerkers. Afgesproken is dat de onderwijsstichtingen, op 

basis van aanvraag en behoefte, gebruik kunnen maken van de licenties die niet door de OD worden 

benut. 

  

In Q2, direct na de implementatie van GoodHabitz, werden er veel lesbezoeken geconstateerd, dat 

betekent dat veel mensen (een deel van) een cursus of training zijn gestart via GoodHabitz. Daarna is het 

aantal lesbezoeken afgenomen, met een lichte opleving in oktober en november. Het gebruik maken van 

het aanbod van GoodHabitz zal met regelmaat onder de aandacht van de medewerkers gebracht moeten 
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worden. Dit gebeurt onder andere doordat het onderdeel is van de jaargesprekken die met alle 

medewerkers worden gevoerd.  

  

Door de coronacrisis zijn de meeste fysieke opleidingen en congressen uitgesteld; soms wordt een 

virtuele oplossing aangeboden. Het volgen van online webinars is door de veranderde omstandigheden in 

2020 wel meer gewoonte geworden. 

  

Werving & selectie en arbeidsmarktcommunicatie 

In 2020 is een start gemaakt met het evalueren van het wervings-&selectieproces, de ondersteuning 

hiervan in AFAS en het moderniseren van vacatureteksten. Met name door de coronacrisis, is dit een 

onderwerp dat in 2020 nog geen tastbare resultaten heeft opgeleverd. Dit onderwerp zal in 2021 verder 

opgepakt moeten worden, met een belangrijke link naar de dienstverlening vanuit de nieuw op te zetten 

Shared Services-organisatie. 

  

Vernieuwde HR-gesprekscyclus 

Door de eerdergenoemde opgelopen vertraging en verschuiving in prioriteiten is dit het in 2020 helaas 

niet van het ontwikkelen van een nieuwe HR-gesprekscyclus gekomen. Het ontwerpen en inrichten van 

een nieuwe HR-gesprekscyclus zal in 2021 worden opgepakt. Dit betekent echter niet dat er geen HR-

gesprekken gevoerd zijn. Gedurende het hele jaar hebben de adjunct-directeuren van de OD regelmatig 

contact met hun medewerkers en daar waar nodig worden gesprekken gevoerd over functioneren, 

ontwikkeling en eventuele scholing. Ook voeren alle adjunct-directeuren in Q4 jaarlijkse gesprekken met 

hun medewerkers. In deze gesprekken wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, vooruitgekeken naar 

het komende jaar en afspraken gemaakt. Iedere adjunct-directeur gebruikt daar op dit moment nog 

zijn/haar eigen vorm voor. Het is de bedoeling dat de nieuwe HR-gesprekscyclus hier meer uniformiteit in 

gaat brengen en een vorm gaat hebben, die toekomstgericht is en aan gaat sluiten bij de missie en visie 

het nieuw op te zetten Shared Services. 

  

 

Doelstellingen die voortkomen uit of samenlopen met het ontwikkelprogramma O3 
 

Heroriëntatie: consequenties besluitvorming Ontwikkelprogramma O3 (wat) vertalen naar beleid (hoe)  

In 2020 zijn vanuit het O3-programma in korte tijd meerdere acties ondernomen om die diensten die dicht 

bij het onderwijs betrokken zijn, ook dichterbij te organiseren. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de 

teams O&K, P&O, P&C en M&C, de adjunct-directeuren, regiodirecteuren en afdelingsdirecteuren. In 

deze gesprekken zijn de dienstverlening en de wensen die er zijn, geconcretiseerd. Eind juni heeft het 

O3-programmateam hierover een advies uitgebracht aan het CvB, waarop besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. Per september 2020 is een pilot van start gegaan die loopt t/m maart 2021. De teams 

O&K en P&O zijn gedurende de pilot voor het overgrote deel in de stichting gepositioneerd. Met 

betrekking tot de positionering van M&C is in september nader onderzoek gedaan, dat in 2021 moet 

leiden tot een passende pilot voor dit team.   

  

Na de start van de pilot hebben verdere gesprekken tussen de medewerkers van deze teams en de 

onderwijsstichtingen plaatsgevonden, om concrete invulling te geven aan de nieuwe werkwijze en 

afspraken te maken over de randvoorwaarden en evaluatiepunten. Daarnaast is in beweging 2 van O3 

(betere regie op essentiële processen) onderzocht wat de schakelpunten zijn tussen decentrale en 

centrale (ICT- administratieve en facilitaire) processen. 

 

Strategische Personeelsplanning (SPP)    

In 2020 heeft de focus vooral gelegen op de bovenstaande bewegingen van O3. Doordat met name 
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beweging 1 (dicht bij het onderwijs organiseren van de diensten die bij het onderwijs betrokken zijn) van 

invloed was op de te schetsen toekomst, heeft in 2020 alleen een kwantitatieve Strategische 

Personeelsplanning (SPP) plaatsgevonden. De kwalitatieve SPP zal in 2021 verder gestalte krijgen in het 

kader van de te ontwikkelen Shared Services.  

 

Teamontwikkeling 

De verschillende bewegingen van O3 hebben er ook toe geleid dat de teamontwikkeling zich 

voornamelijk heeft gericht op de afdelingen waarvan al snel duidelijk was dat ze intact zouden blijven. 

Met de teams die onderdeel uitmaken van de pilot is op het gebied van teamontwikkeling vooral 

geïnvesteerd gesprekken gericht op onderlinge samenhang en verbinding in de situatie van 

decentralisering.    

 

Overige ontwikkelingen 

Opheffing OGN-academie 

Door het BMO is eind 2019 besloten de OGN-academie per 1 augustus op te heffen. Een deel van de 

inzet van het personeel was i.v.m. corona al in maart 2020 beëindigd (0,2 fte). De overige inzet (0,8 fte) is 

geëindigd per 17 augustus 2020. De adviseur van de OGN-academie heeft inmiddels een functie buiten 

de organisatie aanvaard. 

  

Thuiswerkbeleid en thuiswerkregeling  

2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van thuiswerken. Dit betekende voor ons allemaal 

een flinke omschakeling. Een omschakeling die door iedereen bewonderingswaardig goed is gemaakt.  

Deze nieuwe situatie heeft ons gedwongen ook opnieuw te kijken naar de manier waarop het werk 

georganiseerd wordt. Er zal waarschijnlijk een blijvend effect zijn waarin we meer toe groeien naar een 

hybride vorm van deels thuiswerken en deels op kantoor. Met dit perspectief voor ogen is een 

thuiswerkbeleid opgesteld waarin een verbinding tussen het hybride werken en thema’s als ARBO, 

thuiswerkplek, flexibilisering, balans werk-privé, betrokkenheid en verbinding en leiderschap is gemaakt. 

Ook is een thuiswerkregeling opgesteld die tegemoetkomt in de gemaakte kosten voor thuiswerken. Deze 

regeling gaat per 1 januari 2021 in.  

 

Vertrouwenspersoon 

Bij de externe vertrouwenspersoon zijn in 2020 geen meldingen en/of klachten binnengekomen omtrent 

ongewenste omgangsvormen of integriteit. Een aanbeveling blijft om te toetsen in hoeverre de 

medewerkers de vertrouwenspersoon weten te vinden en in hoeverre zij de gang naar de 

vertrouwenspersoon als (voldoende) laagdrempelig genoeg ervaren. Daarnaast is het van belang dat de 

vertrouwenspersoon-functie actief en bij herhaling wordt uitgedragen. 

  

Kengetallen  

  

Formatie  

Binnen de stichting Onderwijsgroep Noord, dus bij de Ondersteunende Diensten en het College van 

Bestuur, werken op 31 december 2020 103 medewerkers. Dit aantal is opgebouwd uit medewerkers in 

loondienst (bepaalde en onbepaalde tijd) en uit flex-, detachering- en ZZP-contracten. In onderstaande 

tabel is de verdeling in fte te zien.  

De groei van het aantal FTE’s heeft te maken met de inzet van tijdelijke formatie op de afrondingen van 

projecten in de bestuurlijke agenda en de uitbreiding van dienstverlening van de OD voor externe klanten. 

 

Samenvattend overzicht personele bezetting (bruto formatie) 
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 Ontwikkeling FTE CVB, CVB staf en Ondersteunende Diensten 

 Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting 

2018 2019 2020 2020 2021 

CVB + staf 4,4 

 

4,4 7,8 

 

6,8 

 

7,0 

Management OD 4,8 
 

3,8 
 

3,4 3,8 3,8 

Ondernemingsraad 0,4 
 

0,7 
 

0,6 0,8 
 

0,8 

Regulier 60,9 
 

59,6 
 

50,7 55,0 
 

49,8 

Subtotaal basisdienstverlening 70,5 

 

68,5 62,6 66,8 

 

62,4 

Extra Dienstverlening 2,7 
 

4,9 7,8 8,3 
 

8,0 

Detachering O3   6,2  6,9 

Projecten bestuurlijke agenda/OGN 
construct 

1,4 
 

4,7 3,8 3,4 
 

3,3 

Subtotaal extra dvl en projecten 4,1 
 

9,6 
 

17,8 11,3 
 

17,2 

Boventallig    1,0  2,2 1,0 

Totaal 74,6 
 

78,1 

 

81,4 80,3 

 

80,6 

 

Toelichting op de personele bezetting per 31 december 2020 

Algemeen 
Binnen de teams van de afdelingen en de afdelingen onderling hebben verschuivingen plaatsgevonden. 
Deze interne verschuivingen zijn niet meegenomen in de onderstaande analyse omdat het formatief en 
budgetneutraal heeft plaatsgevonden.  
 
CVB + bestuursstaf 
De formatie (vast en tijdelijk) komt in 2020 1,1 fte hoger uit dan begroot. Er zijn veel verschuivingen 

geweest binnen OGN in 2020. Om de 1,1 fte te verklaren wordt per kopje uit de tabel hierboven een 

verklaring van het verschil gegeven. Het CvB + staf CvB heeft 1 fte stijging ten opzichte van de begroting. 

Deze medewerker is in de begroting opgenomen voor 0,4 fte op OGN construct en 0,6 fte op extra 

dienstverlening. 

 

Management OD 

Management OD is 0,4 fte gedaald. De adjunct directeur H&F/M&C (0,8 fte) heeft de organisatie in 2020 

verlaten. Hiervoor is een tijdelijke vervanger aangetrokken voor 0,4 fte. Door de decentralisatie van de 

adviseurs P&O en O&K is in 2020 de functie van adjunct-directeur P&O/O&K komen te vervallen. De 

adjunct-directeur heeft inmiddels de organisatie in 2021 verlaten waardoor de managementformatie van 

OD daalt naar 2,4 fte.  

 

Ondernemingsraad OGN 

De vacatureruimte bij de ondernemingsraad bedraagt eind 2020 0,2 fte.  

Regulier (basisdienstverlening + werkzaamheden externen) 

Door de organisatieontwikkeling O3 heeft er in 2020 een verschuiving plaatsgevonden van de P&O en 

O&K adviseurs naar de onderwijsstichtingen. Het betreft een verschuiving van regulier naar detachering 

O3 van 6,2 fte. Daarnaast is de reguliere formatie toegenomen met 1,9 fte t.o.v. van de begroting dat 

grotendeels als volgt is te verklaren: 

• Tijdelijke uitbreiding P&C-formatie i.v.m. werklast en inwerken 

• Tijdelijke uitbreiding I&A formatie i.v.m. inwerken a.g.v. vertrek door pensionering 
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• Uitbreiding applicatiebeheer AFAS i.v.m. uitbreiding dienstverlening aan Winkler Prins, Aletta 

Jacobs en Eemsdeltacollege (hier staan extra inkomsten tegenover).  

Extra dienstverlening 
Bij de extra dienstverlening is een daling opgetreden in de formatie agv stoppen van de OGN-academie 
en verschuiving naar CVB-staf. Dit behelst gezamenlijk 1,2 fte. Daarnaast is er tov de begroting 0,7 fte in 
totaliteit aan meerwerk verricht. Het extra meerwerk wordt apart in rekening gebracht. 
  
Projecten bestuurlijke agenda/OGN construct 
De daling wordt grotendeels veroorzaakt door een medewerker CVB die niet is ingezet op het O3 project. 

De stijging wordt veroorzaakt door de projectleider O3 en twee tijdelijke uitbreidingen op het project 

SPIDO. Per saldo een stijging van 0,4 fte.  

Boventallig 

Van de drie medewerkers die boventallig waren heeft één medewerker de organisatie verlaten, is één 

medewerker geplaatst op een functie bij Terra en gaat één medewerker in 2021 met pensioen. 

  

Aanstellingen  Fte  % (van aantal 
medewerkers)  

Onbepaalde tijd  59,47 76,6%  

Bepaalde tijd eigen dienst / Flex / detachering / 
ZZP/tijdelijke uitbreiding  

18,14 23,37%  

Totaal  77,61  100%  

NB: Niet meegenomen zijn de medewerkers die werken op projectbasis aan de verbetertrajecten 

bestuurlijke agenda en OGN construct (totaal 3,81fte) 

 

Flexibele schil  

OGN breed wordt gestreefd naar een flexibele schil tussen de 10 en 15%. Eind 2020 bedroeg de flexibele 

schil bij de Ondersteunende Diensten en het College van Bestuur 23,37%. Dit percentage van het totaal 

aantal fte’s is ingevuld via flex-, detachering- en ZZP-overeenkomsten en door medewerkers in tijdelijke 

(eigen) dienst. Dit percentage is fors hoger dan de breedte van de flexibele schil waarnaar gestreefd 

wordt. Ter vergelijking: in 2018 was het percentage flexibele schil 15,5% en in 2019 29,13%. De flexibele 

schil is sinds 2018 dus flink toegenomen en hoewel het percentage flexibele schil in 2020 weer iets is 

afgenomen, is dit in absolute zin wel toegenomen: van 16,3 fte naar 18,14 fte. 

  

Leeftijdsopbouw  

De leeftijdsverdeling bij de Ondersteunende Diensten en het College van Bestuur ziet er als volgt uit 

(aantallen):  
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Verdeling man/vrouw  

In onderstaande grafiek is de man-vrouw verdeling van het personeelsbestand van de Ondersteunende 

Diensten en het College van Bestuur af te lezen (aantallen):  

  

 
  

 

Ontwikkeling ziekteverzuim 
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Analyse ziekteverzuim 2020 

De norm voor het gemiddelde verzuim bij de OD is 3,5%. Sinds september 2019 is sprake van een 

dalende trend, waarbij sinds maart 2020 het verzuim zes maanden rond of onder de norm is geweest.  

Sinds september 2020 is er echter weer sprake van een sterke stijging van het ziekteverzuim, tot boven 

de vijf procent. In absolute aantallen komt dit neer op in totaal vijf ziekmeldingen (peildatum 31 december 

2020) bij de OD, inclusief CvB en CvB-staf. Dit komt doordat sinds eind augustus, boven op de al langer 

lopende ziekmeldingen, drie nieuwe ziekmeldingen hebben plaatsgevonden. Deze kunnen voornamelijk 

gerelateerd worden aan psychische klachten zoals overbelasting en klachten naar aanleiding van de 

coronasituatie. Tot dit laatste wordt niet alleen besmetting met Corona gerekend, maar ook 

spanningsklachten naar aanleiding van de coronasituatie. Van het totale verzuim in december 2020, is 

het merendeel langdurig (tussen 43 en 365 dagen): 3,5%. De meldingsfrequentie is structureel laag, ruim 

onder de één. Wat opvalt, is dat de meldingsfrequentie in de eerste coronaperiode (maart 2020 – 

september 2020) nagenoeg 0 was. Mensen hebben zich in deze periode dus niet tot nauwelijks 

ziekgemeld. Vanaf september is er, net als in het verzuimpercentage, ook in de verzuimfrequentie een 

stijging te zien. De overschrijding van het ziekteverzuimbudget wordt, conform afspraken binnen het BMO 

na het vervallen van het afdrachtspercentage in de financiering van de Stichting OGN, ten laste gebracht 

van de onderwijsstichtingen. 

  

De dalende trend die sinds september 2019 en voor een groot deel van 2020 waarneembaar is, is het 

resultaat van een aantal concreet ondernomen acties. Eind 2019/ begin 2020 zijn in alle teams 

individuele gesprekken gevoerd waarbij werkdruk en werkplezier aan de orde zijn geweest. Naar 

aanleiding van deze gesprekken zijn zowel individuele afspraken als teamafspraken gemaakt en acties 

ingezet ter vermindering van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier.  

Zoals onder de kop ‘duurzaamheid en vitaliteit’ als is genoemd, zijn er ook sinds de daling van het 

verzuim acties ondernomen om het verzuim laag te houden. Zo is er een vitaliteitsweek georganiseerd 

om bewustzijn voor het thema te creëren, is er in het OD-café meerdere keren stil gestaan bij het belang 

van vitaliteit en zijn de MT-leden getraind in het eigen-regiemodel en in het herkennen van signalen van 

psychische klachten. Ook is de visie op inzetbaarheid en het verzuimprotocol vernieuwd en met de 

medewerkers gedeeld. 
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Gedurende het gehele afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor de vitaliteit van de individuele 

medewerker. Sinds de start van het thuiswerken vanwege corona, is deze aandacht voor medewerkers 

nog belangrijker geworden. Preventief ondersteunen van medewerkers, zowel in fysieke middelen als 

coaching, individuele afspraken over (de organisatie van) het eigen werk en het herstel van een aantal 

langdurig zieke medewerkers, hebben ervoor gezorgd dat het verzuim tot aan september 2020 laag is 

gebleven. Dit ondanks een spannende periode, die veel van onze medewerkers heeft gevraagd.   

Hoewel het per afdeling en individu verschilt, neemt de werkdruk op een aantal plekken weer toe en zijn 

een aantal medewerkers, mede door de coronasituatie en daarmee samenhangende werkdruk 

voorafgaand aan de zomervakantie, niet goed de zomervakantie uitgekomen. Dit verklaart ook mede de 

toename in verzuim vanaf september 2020. Deze combinatie maakt dat de leidinggevenden voortdurende 

scherp moeten blijven op de werkdruk, belastbaarheid en latente klachten van hun medewerkers. De 

hierboven beschreven acties en aandacht voor de vitaliteit van de medewerkers, zal ook de komende tijd 

erg belangrijk blijven om tijdig preventieve acties in te zetten en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. 
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3. FINANCIËN 
 

3.1 Stichting Onderwijsgroep Noord geconsolideerd  
 
Consolidatie 
Onderwijsgroep Noord heeft de Stichting AOC Terra, Stichting Dollard College en Stichting rsg de Borgen 
op basis van zeggenschap en invloed van betekenis in de consolidatie betrokken. 
 
Resultaat geconsolideerde jaarrekening  
Onderwijsgroep Noord heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van € 2.4 
miljoen (2019: € 3,1 miljoen positief). Het resultaat is gedoteerd aan het groepsvermogen. 
 
 2020 2019 
Toevoeging/onttrekking aan het Groepsvermogen 2.444.331 3.128.799 

 --------------- --------------- 
Exploitatieresultaat 2.444.331 3.128.799 

 
Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2019 toegelicht. Een uitgebreide 
toelichting op de verschillen staat bij de afzonderlijke posten in de geconsolideerde jaarrekening. 

 
Baten  
De totale baten zijn € 2,3 miljoen hoger dan in 2019.  
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte 2019 zijn: 

Rijksbijdragen € 2.172.000 nadelig  De rijksbijdragen zijn met € 2,17 miljoen 
gedaald in 2020 door de afname van het 
aantal leerlingen. 

Overige subsidies OCW € 571.000 voordelig De gemeentelijke bijdragen en subsidies 
zijn ten opzichte van 2019 met € 0,57 
miljoen gestegen.  
De bijdragen die worden ontvangen 
verschillen jaarlijks en hebben veelal 
betrekking op onderwijskundige 
projecten. 

College-, cursus-, les- en 
examengelden 

€18.000 nadelig De ontvangen cursusgelden worden 
afgedragen aan het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Deze 
afdracht wordt verantwoord onder de 
overige lasten. Het gaat hierbij om het 
wettelijk cursusgeld voor BBL leerlingen 
van 18 jaar en ouder. De ontvangsten in 
2020 zijn lager dan in 2019. 

Baten werk in opdracht van 
derden 

121.000 nadelig De baten uit niet bekostigd onderwijs, 
uitgevoerd door TerraNext Markt en 
TerraStart, zijn iets lager dan in 2019. 
Een groot deel van de scholing vindt 
plaats in de wintermaanden. Op dat 
moment was geen sprake van sluiting 
door de coronacrisis; wel van 
aanpassingen als gevolg van de 
maatregelen. Met name bij gemeenten 
liep de afname van scholing terug; 
daarnaast werken we samen met 
intermediairs die ook terughoudend 
waren in het organiseren van scholing in 



   
 

32 
 

verband met corona. Verder zijn nieuwe 
trajecten binnen TerraStart later gestart 
als gevolg van corona. Dit heeft geleid tot 
een omzetdaling. 

Overige baten €4.029.000 voordelig De overige baten zijn gestegen met € 
4,03 miljoen ten opzichte van 2019. 
De opbrengsten uit detachering van 
personeel is toegenomen. De stijging 
komt grotendeels doordat er gelden 
vrijvallen van de balans in de exploitatie. 
Dit is gedaan op aanwijzing van de 
accountant. 

Lasten 
De totale lasten zijn €3 miljoen hoger dan in 2019.  
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte 2019 zijn: 
 

Personeelslasten € 2.623.000 nadelig De personeelslasten zijn gestegen ten 
opzichte van 2019. 
De lonen en salarissen van het personeel 
met een aanstelling zijn gestegen, 
grotendeels door een salarisstijging van 
3,35% zoals afgesproken in de CAO. 
Daarnaast zijn de sociale lasten en 
pensioenpremies wel gestegen door 
premieverhogingen. 

Afschrijvingen € 253.000 nadelig Er is in 2020 voor 17,1 miljoen 
geïnvesteerd. Hierdoor zijn de 
afschrijvingen hoger dan in 2019.  

Huisvestingslasten € 258.000 nadelig De huisvestingslasten zijn ten opzichte 
van 2019 gestegen (€ 0,26 miljoen). Deze 
stijging wordt voornamelijk veroorzaakt 
door hogere kosten onderhoudskosten 
(€0,49 miljoen). Met de overgang van het 
onderhoudswerk naar Strukton lag in 
2019 de nadruk op het inventariseren van 
het benodigd onderhoud en is in 2020 
meer onderhoud uitgevoerd. 
Daartegenover staat dat de huurkosten 
lager uitvallen (€ 0,3 miljoen). 

Overige lasten € 135.000 voordelig De overige lasten zijn met € 0,14 miljoen 
gedaald ten opzichte van 2019. Deze 
daling komt door een daling van de 
administratie- en beheerslasten en de 
stijging van de kosten van leer- en 
hulpmiddelen.  Ook de dotatie overige 
voorzieningen is gestegen. De overige 
lasten zijn gedaald. In 2018 is Terra 
gestart met het gebruiken van de 
projectenmodule. De materiële uitgaven 
(en bijbehorende baten uit subsidies) zijn 
rechtstreeks op de projecten geboekt en 
zijn niet in de W&V-rekening verantwoord. 
Dit is met een presentatietechnische 
correctie opgelost voor zowel het jaar 
2019 (€ 1,41 miljoen aan lasten) als het 
jaar 2020 (€ 1,74 miljoen aan lasten). Aan 
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de batenkant staan hier even hoge 
inkomsten tegenover. 
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Financiële baten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten is € 0.026 miljoen lager dan in 2019.  
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte 2019 is: 
 

Rentelasten € 26.000 voordelig Terra heeft in 2005 gekozen om het risico 
van een rentestijging af te dekken door 
middel van een renteswap. Het verschil 
tussen de lening en de swap is ontstaan 
door een extra aflossing op de lening in 
2010. De hedgerelatie is voor een deel 
ineffectief als gevolg van de over-hedging 
die hierdoor is ontstaan. De waarde van 
deze ineffectiviteit wordt ieder jaar 
opnieuw vastgesteld. De bate van de 
ineffectiviteit voor 2020 bedraagt € 0,06 
miljoen. Voor de ineffectiviteit wordt geen 
bedrag in de begroting opgenomen. 
 

 
 
 
Financiële kengetallen (geconsolideerd) 
Op basis van de geconsolideerde jaarrekening kunnen de volgende financiële kengetallen worden 
berekend: 
 
 2020  2019  Signaleringswaarden 
Solvabiliteit 1 0,57  0,58  < 0,30 
Solvabiliteit 2 0,63  0,63  < 0,30 
Liquiditeit (current ratio) 1,40  1,31  < 0,50 
Weerstandsvermogen 0,47  0,46  < 0,05 
Rentabiliteit 2,07 % 2,70 % < -0,10 

Huisvestingsratio 0.09  0,09  > 0,15 
 
 
De solvabiliteit 1 (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is lager dan in 2019.  
De ratio blijft binnen de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaleringswaarde. 
 
Het eigen vermogen is door het positieve exploitatieresultaat toegenomen. Relatief gezien is de toename 
van het eigen vermogen lager dan de toename van het totaal vermogen, doordat er ook nieuwe leningen 
zijn afgesloten en daarmee is het vreemd vermogen gestegen. Hierdoor daalt de solvabiliteitsratio ten 
opzichte van 2019. 
 
Solvabiliteit 2 (verhouding eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) is in 2020 gelijk aan in 
2019, en blijft boven de, door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaleringswaarde.  
Het eigen vermogen is toegenomen door het positieve resultaat van 2020. De voorzieningen zijn 
toegenomen. Er is meer gedoteerd, dan dat er is onttrokken of vrijgevallen. 
Het bedrag van het eigen vermogen + de voorzieningen neemt toe ten opzichte van 2019. De 
langlopende schulden nemen af met het bedrag van de jaarlijkse aflossing op de leningen. Er zijn in 2020 
nieuwe leningen afgesloten waardoor het totaal vermogen stijgt. De kortlopende schulden zijn 
daarentegen lager dan in 2019. Het eigen vermogen is voldoende groot om bij te sturen in het geval van 
veranderende omstandigheden, die een nadelige invloed hebben op de exploitatie.  
 
De liquiditeit - current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) is toegenomen ten opzichte van 2019, 
maar ligt nog ruim boven de, door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde, ondergrens van 0,5. De 
vlottende activa is afgenomen, maar door de sterke daling van de vlottende passiva is de current ratio 
gestegen. De liquiditeit kan als voldoende worden beschouwd. 
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Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen, inclusief het resultaat voor het jaar, uitgedrukt in een 
percentage van de totale baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone 
baten. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de instelling in staat is om onverwachte financiële 
tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen van Onderwijsgroep Noord ligt ver boven de 
signaleringswaarde van < 0,05.  
 
De rentabiliteit (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering in %) is 
negatiever dan in 2019 en dat komt door het resultaat van 2020 uit op 2,07%.  
 
De huisvestingsratio (totale huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en terreinen / totale lasten) 
bedraagt 0,09 en voldoet aan de signaleringsgrens van de Inspectie van het Onderwijs (> 0,15). 
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3.2 Stichting Onderwijsgroep Noord enkelvoudig 
 
Algemeen 

In de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Onderwijsgroep Noord zijn de opbrengsten en kosten 
opgenomen van het CVB (inclusief CVB-staf), de Ondersteunende Diensten, de verbeterprojecten 
Bestuurlijke Agenda en het organisatieontwikkelingsproject O3.  

In de begroting is alleen rekening gehouden met de reguliere opbrengsten en kosten van het CVB 
(inclusief CVB-staf) en de Ondersteunende Diensten. De reden hiervan is dat de verbeterprojecten van 
de bestuurlijke agenda en het organisatieontwikkelingstraject O3 worden gefinancierd uit de 
bestemmingsreserves van de drie onderwijsinstellingen (kostenneutraal). In onderstaande tabel is in de 
realisatie hiervan een uitsplitsing gemaakt om vervolgens een analyse te kunnen maken met de reguliere 
begroting 2020. 

 

Resultaat enkelvoudige jaarrekening 
Alle kosten van de Stichting Onderwijsgroep Noord zijn doorbelast aan de drie onderwijsstichtingen.  
Dit betekent dat het financiële resultaat over 2020 uitkomt op €0. Er heeft in 2020 een extra incidentele 
doorbelasting plaatsgevonden die in 2021 en volgend leidt tot een structurele lagere doorbelasting aan de 
onderwijsstichtingen. 

Bedragen x € 1.000 

Overzicht resultaat Begroting 2020 Prognose 2020 Realisatie 
2020 

Realisatie 
2019 

Baten 8.191 8.290 9.583 8.827 

Lasten 8.159 8.258 9.554 8.853 

Saldo baten-lasten 32 -32 29 -26 

Financieringsresultaat -32 -32 -29 -31 

Resultaat 0 0 0 -57 

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen tussen de reguliere begroting en de realisatie 
toegelicht. De analyse is exclusief de kosten en opbrengsten van de verbeterprojecten bedrijfsvoering 
bestuurlijke agenda en het organisatieontwikkelingstraject O3. De inhoudelijke- en financiële 
verantwoording daarover is opgenomen in hoofdstuk 1.2 over bedrijfsvoering.    

Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat bij de afzonderlijke posten in de jaarrekening. 
 

  

Realisatie  Begroting

Overzicht resultaat Totaal Projecten BA Project O3

Regulier 

CVB + OD

Regulier 

CVB + OD

Verschil regulier 

CVB + OD realisatie 

versus begroting 

Baten 9.583 400 725 8.458 8.191 267

Lasten 9.554 400 725 8.429 8.159 270

Saldo baten en lasten 29 0 0 29 32 -3

Financieringsresultaat -29 -29 -32 3

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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Baten  
De baten zijn € 267k hoger uitgevallen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:  

                                                                                                                                                                    (bedragen in dzd) 

Baten  Totaal  BA+ OGN 
construct  

Regulier  V= 
voordelig  
N= nadelig  

 Verklaring afwijking regulier 

Bijdrage 
Dienstverlening 
Derden  
(3.4.3)  

€854   €1.092 (€238) N In de begroting is rekening gehouden 

met een opbrengst van eigen personeel 

aan de Bestuurlijke Agenda projecten 

van €189k waardoor het eigenlijk te 

verklaren nadelig verschil €49k betreft. 

Het verschil van €49k is enerzijds te 

verklaren door het effect van beweging 

O3 (decentralisatie van P&O en O&K 

adviseur van OD naar de 

onderwijsinstellingen) er een 

verschuiving heeft plaatsgevonden van 

€ 194k naar inkomsten uit detachering 

personeel. Hiertegenover staat een 

hogere afrekening basisdienstverlening 

van 166k.   

Detachering 
personeel  
(3.5.2) 

€454   €33  €421 V  Meer medewerkers van Onderwijsgroep 
Noord zijn gedetacheerd geweest door 
o.a. het effect van beweging O3 (€ 
194k). Daarnaast zijn in 2020 meer 
externe medewerkers doorbelast aan 
zowel gelieerde als niet gelieerde 
organisaties dan begroot voor een 
bedrag van € 227k. In voorgaande jaren 
werd een deel van deze externe 
medewerkers rechtstreeks verantwoord 
bij de onderwijsstichtingen.  

Overige  
(3.5.6) 
 

€80 €0 €80 V 
 

Betreft een uitkering commissie 
mijnbouwschade en uitkering 
schadevergoeding waterschade uit 
2019 van totaal €31k. Tevens zijn er 
ICT kosten doorbelast waar in de 
begrotingen van de onderwijsstichtingen 
geen rekening mee is gehouden van 
€57k. De baten van de OGN academie 
zijn in 2020 €11k lager uitgevallen dan 
begroot.  De reden is dat de OGN 
academie vroegtijdig is gestopt. 

Overige 
overheidsbijdragen 
(3.2.2) 

€2 €0 €2 V Betreft ontvangen subsidie voor de 
zonnepanelen die niet in de begroting is 
opgenomen. 

Afronding €2  €2 V  

        
Totaal baten €1.392  €1.125 €267 V  
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Lasten  
De lasten zijn € 270k hoger uitgevallen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:                
         (bedragen in dzd) 

Lasten Totaal BA + OGN 
construct 

Regulier V= voordelig  
N= nadelig 

Verklaring afwijking regulier 

Lonen en 
salarissen (4.1.1)  

€42 
  

 (€273)    €315 V  In de begroting is rekening 
gehouden met kosten van eigen 
personeel die gewerkt hebben 
aan de Bestuurlijke Agenda 
projecten van €189k waardoor 
het eigenlijk te verklaren 
voordelig verschil €126k betreft. 
 
Dit verschil wordt veroorzaakt 
door medewerkers die in 2020 
OGN hebben verlaten. Dit zijn 
o.a. de medewerker OGN-
academie, boventallige 
medewerkers, medewerker O&K 
en adjunct-directeur H&F/M&C.   

Overige personele 
lasten (4.1.2)  

(€1.088) (€406) (€682) N De voornaamste oorzaken zijn: 

 

Het ziektevervangingsbudget 

OD/CVB is overschreden met 

externe inhuurkosten voor een 

bedrag van € 120k. Bij de 

begroting is de afspraak 

gemaakt dat deze 

overschrijdingen doorbelast 

mogen worden aan de 

stichtingen. 

 

Aan de personele voorzieningen 

is extra gedoteerd voor een 

totaalbedrag van €339k. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt 

door twee afgesloten VSO-

overeenkomst. Dit bedrag is 

mede opgebouwd uit de 

maximale WW-verplichtingen 

waar OGN eigen risicodrager 

voor is. Dit kans bestaat dat niet 

het gehele bedrag wordt 

aangewend.  

 

Er zijn in 2020 meer externe 

medewerkers ingehuurd voor 

extra dienstverlening aan zowel 

gelieerde als niet gelieerde 

organisaties dan begroot voor 

een bedrag van € 227k. Hier 

staan baten tegenover. In 

voorgaande jaren werd een deel 
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van deze externe medewerkers 

rechtstreeks verantwoord bij de 

onderwijsstichtingen.  

 

Van vanwege het thuiswerken 

zijn er minder overige 

personeelskosten waaronder 

reiskosten.  

Uitkeringen (4.1.3) €10 
 

€10 V Dit betreft ziektewetuitkering van 

het UWV die niet is begroot.  

Afschrijvingen  
(4.2.2) 

€8 0 €8 V In 2020 is terughoudend 
omgegaan met nieuwe 
investeringen. Alleen 
noodzakelijk, voornamelijk 
vervangingsinvesteringen zijn 
uitgevoerd. 

 Huisvestinglasten 
(4.3) 

€10   0 €10  V  Door onduidelijkheden in de 
uitvoering van het MJOP is het 
onderhoud tijdelijk gestopt. Dit 
heeft geleid tot lagere 
onderhoudskosten. De 
energielasten vallen hoger uit 
door een nabetaling over 2019.  
Vanwege corona zijn er ook 
extra schoonmaakkosten 
gemaakt. Per saldo komen de 
huisvestingslasten 10K onder de 
begrote kosten.  

Overige lasten  
(4.4) 

(€376)   (€446)  €70 V Meevallers in de overige lasten 

zijn onder andere te verklaren 

door het thuiswerken door Covid-

19 waardoor er minder kopieer-, 

vergader- en PR-kosten zijn 

gemaakt. Ook het stopzetten van 

de activiteiten van de OGN-

academie en het rechtstreeks in 

rekening brengen van ICT-

kosten bij de stichtingen hebben 

geleid tot lagere kosten.  

De hogere overige kosten zijn 

veroorzaakt door hogere 

accountantskosten agv 

meerwerkuren jaarrekening-

controle 2019 en OGN door de 

nieuwe accountant meer 

accountantskosten krijgt 

toegerekend dan de 

onderwijsstichtingen. 

Afrondingen (€1) (€1) (€1) N  

Totaal lasten (€1.395) (€1.125) (€270) N  
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Totaal baten, 
lasten en 
resultaat 

Totaal BA+ OGN 
construct 

Regulier 

Totaal baten €1.392 €1.125 €267 

Totaal lasten €1.395 €1.125 €270 

Rentelvoordeel €3 - €3 

Resultaat €0 €0 €0 

 
Financiële kengetallen (enkelvoudig) 

Op basis van de enkelvoudige jaarrekening kunnen de volgende financiële kengetallen worden berekend: 

Financiële kengetallen 2020 2019 Signaleringswaarden 

Solvabiliteit 1 0,30 0,32 <0,30 

Solvabiliteit 2 0,46 0,40 <0,30 

Liquiditeit (current ratio) 1,41 0,83 <0,50 

Weerstandsvermogen 0,13 0,14 <0,05 

Rentabiliteit 0.0% -0,64% <-0,1 

Huisvestingsratio 0,04 0,04 >0,15 

Werkkapitaal Pos €385.033 neg € 154.243 <0 

 

Solvabiliteit 1 (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is iets gedaald t.o.v. 2019. Het eigen 
vermogen is in 2020 gelijk gebleven door het nulresultaat. Het totale vermogen is toegenomen door o.a. 
een forse dotatie aan de personele voorziening waardoor de solvabiliteit iets is gedaald. De 
solvabiliteitsratio zit op de signaleringswaarde. De verwachting is dat deze ratio de komende jaren weer 
gaat stijgen naar 0,34. Zie hiervoor de continuïteitsparagraaf.  

Solvabiliteit 2 (verhouding eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) is hoger dan 2019. Per 
saldo stijgt het bedrag van het eigen vermogen + de voorzieningen door de forse dotatie aan de 
personele voorziening in 2020. De langlopende schulden nemen af met het bedrag van de jaarlijkse 
aflossing op de leningen. Er zijn in 2020 geen nieuwe leningen afgesloten. Relatief gezien is de toename 
van het totale vermogen lager dan de stijging van het eigen vermogen + voorzieningen, waardoor de 
solvabiliteitsratio iets stijgt. 

Het eigen vermogen is voldoende groot om bij te sturen in het geval van veranderende omstandigheden 
die een nadelige invloed hebben op de exploitatie.  

De liquiditeit - current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) is fors hoger dan ten opzichte van 2019. 
De kortlopende schuld is licht gestegen terwijl de liquide middelen en de vorderingen zijn gestegen. De 
hogere stand van de vorderingen heeft te maken met de afrekening van de hogere kosten in 2020 van 
OGN aan de onderwijsstichtingen terwijl in 2019 het verlies ten laste van het eigen vermogen is gebracht.  

Het weerstandvermogen ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 2019 en kan als voldoende worden 

beschouwd. 

 
De rentabiliteit (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering x100) is nul en 

voldoet daarmee aan door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaleringsgrens.  
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De huisvestingsratio (totale huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en terreinen / totale lasten) 

bedraagt 0,04 en voldoet aan de signaleringsgrens van de Inspectie van het Onderwijs (>0,15). 

Het netto werkkapitaal is berekend op basis van vlottende activa (exclusief voorraden) minus vlottende 
passiva. Werkkapitaal is al het geld dat je direct kunt besteden aan lopende uitgaven. Het netto 
werkkapitaal is in 2020 sterk verbeterd ten opzichte van 2019. Gedurende het boekjaar wordt de 
dienstverlening CVB en Ondersteunende Diensten vooraf gefactureerd in termijnbedragen zodat er geen 
liquiditeitsproblemen ontstaan. Daarnaast zijn in 2020 de extra kosten in rekening gebracht bij de 
onderwijsstichtingen terwijl het verlies in 2018 ten laste van het eigen vermogen is gebracht.  

 
Begroting 2021 (enkelvoudig) 
De cyclus van plannen maken, begroten, uitvoeren, rapporteren en verantwoorden start met een 
kaderbrief van het College van Bestuur. Op 13 mei 2020 en aanvullend op 8 juli 2020 heeft het College 
van Bestuur de kaders meegegeven die als uitgangspunt gelden voor de begroting 2021 en 
(meerjaren)begroting 2022-2025. In de kaderbrief staan de financiële kaders, de omgevingsfactoren en 
de financiële effecten daarvan. Evenals de vastgestelde strategische thema’s die vertaald worden naar 
budgetten. Tevens vormt de kaderbrief de basis van de budgetverdeling en omvat tevens de opdracht 
aan het College van Bestuur zelf en aan de directie van de Ondersteunende Diensten om de verdere 
keuzes te maken die leiden tot een sluitende, realistische, maar bovenal, breed gedragen begroting. De 
kaderbrief is tevens besproken met de Raad van Toezicht. 
 
Met deze begrotingssystematiek beoogt het College van Bestuur het verbeteren van de beheersing van 
de organisatie en de afzonderlijke organisatieonderdelen.  

De begrotingssystematiek is daarmee een strategisch instrument en gelet op de ontwikkeling van de 
organisatie is het noodzakelijk om deze duidelijk te positioneren op centraal niveau. Daarbij wordt de 
budgetverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Lasten worden zoveel mogelijk 
aan de afdelingen toegerekend. Door meer lasten op een lager budgetniveau toe te rekenen, ontstaat 
een grotere transparantie en een grotere invloed en eigenaarschap van de budgethouder op de 
afdelingsexploitatie.  

Evenals in 2020 is de begroting 2021 van Onderwijsgroep Noord gebaseerd op realistische kosten in 

plaats van afdrachtspercentage van de opbrengsten.  

Continuïteit 
Deze continuïteitsparagraaf beoogt inzicht te verschaffen in de wijze waarop Onderwijsgroep Noord 
omgaat met de financiële gevolgen in de jaren 2021 tot en met 2023 als gevolg van het gevoerde en te 
voeren beleid. In deze paragraaf wordt zicht geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de 
komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie. Het proces om majeure ontwikkelingen in de 
nabije toekomst en de gevolgen hiervan voor het resultaat en de vermogenspositie te identificeren, is 
structureel ingebed in de organisatie van Onderwijsgroep Noord. Hiertoe wordt in de meerjarenbegroting 
een tijdshorizon gehanteerd die nog twee jaren verder ligt dan de tijdshorizon in deze 
continuïteitsparagraaf. 

Verdeling College van Bestuur en Ondersteunende Diensten begroting 
Het CvB en de Ondersteunende Diensten worden nagenoeg helemaal gefinancierd door bijdragen van de 
drie onderwijsstichtingen. De ‘knip’ tussen de CvB-begroting en de OD-begroting (voorheen samen de 
‘OGN-begroting’) is in de begroting 2018 voor het eerst gemaakt. In 2019 is dit nog duidelijker geworden 
doordat in de stichtingsbegrotingen twee afdrachtspercentages zijn gehanteerd. Ook in 2020 is er een 
CVB-begroting en een OD-begroting echter niet meer op basis van een afdrachtspercentage van de 
totale opbrengsten maar op basis van realistisch kosten.  

Van Ondersteunende Dienst richting Shared Services 
Onderwijsgroep Noord blijft meebewegen met de uitdagingen van de eigen onderwijsinstellingen en de 
externe omgeving. Vraagstukken rond leerlingkrimp, daarmee samenhangende afnemende financiering 
van het onderwijs en de leefbaarheid in de Noordelijke provincies, worden binnen het College van 
Bestuur en de Ondersteunende Dienst (OD) al geruime tijd onderkend en besproken.  
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Het begin 2020 gestarte programma “Optimalisering Onderwijsondersteuning”, kortweg O3, probeert bij 
de externe omgevingsfactoren en de interne klantwensen aan te sluiten en is gestart met de 
transformatie van de ondersteunende processen. Het programma van O3 moet leiden tot de 
noodzakelijke gezamenlijke meerjarenvisie op de inrichting (organiseren en samenwerken) en 
financiering van de dienstverlening. Een belangrijke beweging die in 2020 is doorgevoerd is het 
decentraliseren van een aantal ondersteunende diensten dicht bij het onderwijs. Daarnaast is besloten 
om een aantal Shared Services vanuit kostenoverwegingen uit te voeren vanuit een nieuwe centrale 
organisatie. De beweging waarop wordt gekoerst moet leiden tot verdere daling van de kosten voor de 
onderwijsstichtingen van Onderwijsgroep Noord, enerzijds door procesoptimalisatie en daaraan 
gekoppelde kostenbesparingen en anderzijds door het succesvol in de markt zetten van diensten voor 
derden.  

Zelfstandig opererende stichtingen 
In 2020 zijn concrete stappen in de richting van een nieuwe juridische organisatievorm gezet. Na rijp 
beraad was de uitkomst dat een bestuurstichting naast de al bestaande stichtingen, een zogenaamde 
‘holding’, de best passende vorm zou zijn. Vervolgens zijn nieuwe conceptstatuten voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen. Uit de reacties bleek dat de richting van de 
organisatie niet duidelijk was en voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het bestuur de wijziging van 
de juridische organisatievorm heeft stilgezet, om eerst een duidelijke koers te bepalen. Veel gesprekken 
in diverse samenstellingen van directeuren, bestuur en Raad van Toezicht hebben geresulteerd in een 
nieuwe richting, namelijk die van drie zelfstandig opererende onderwijsstichtingen waarbij de 
onderwijsondersteuning is ondergebracht in een vierde coöperatieve organisatievorm. De doelstelling is 
om deze nieuwe organisatievorm zo snel als mogelijk te effectueren, maar eind 2020 was nog in 
onderzoek welk tijdpad passend is bij dit traject. In ieder geval is het de bedoeling dat de nieuwe situatie 
uiterlijk op 1 januari 2024 van kracht is. De Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen zijn 
geïnformeerd over deze koerswijziging en krijgen vanzelfsprekend de concrete voorstellen met 
bijbehorende rechten voorgelegd. In 2021 zullen de eerste concrete uitwerkingen vorm krijgen. 
 
De meerjarenbegroting is vanaf 2021 zeer betrekkelijk, want hangt grotendeels af van de uitkomsten van 
het onderzoek naar de inrichting en financiering van het CvB en de Ondersteunende Diensten. Waar tot 
nog toe het beoogde financieringsmodel antwoorden moest geven op een aantal urgente financiële 
vraagstukken, leidt het onderzoek mogelijk tot ingrijpende besluitvorming over de inrichting en omvang 
van het CvB en de Ondersteunende Diensten. Dat maakt invulling van de meerjarenbegroting nogal 
speculatief. 
 

Effect van corona 

De uitbraak van corona eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde 

pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn 

ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles heeft een 

zware druk gelegd op de organisatie en het personeel. Het in snel tempo ontwikkelen van digitale 

lesmethodes, digitaal lesgeven en nog tal van initiatieven die binnen de organisatie zijn uitgerold hebben 

veel energie en aanpassingsvermogen gevergd van het personeel. We streven naar een zo adequaat 

mogelijke uitvoering van onze taak als onderwijsinstelling. 

 

De financiële impact van corona is voor de totale baten, het resultaat en de liquiditeit zeer beperkt, daar 

de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Onderwijsgroep Noord verwacht op de korte en lange termijn 

geen continuïteitsrisico's. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van 

de 1e geldstroommiddelen van de totale baten bij de onderwijsstichtingen. De CVB-begroting en de OD-

begroting worden vanaf 2020 op basis van realistische kosten doorbelast aan de onderwijsstichtingen.   

 

Met de hiervoor genoemde (en eventuele andere) mogelijke financiële effecten als gevolg van corona is 

in de voorliggende meerjarenbegroting zoveel mogelijk rekening gehouden. 

 
De impact van het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te 
bestrijden hebben grote impact op de instelling gehad. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. 

In paragraaf ‘intern risicobeheersings- en controlesysteem’ is specifiek toegelicht welke (financiële) 
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impact op korte/middellange termijn wordt verwacht als gevolg van corona en het mogelijke effect hiervan 
op het resultaat en onze liquiditeitspositie. 

 

De ernst en duur van de coronavirus uitbraak hebben veel effecten gehad op Onderwijsgroep Noord.  

Alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de medewerkers en leerlingen/studenten te beschermen en 

risico’s zo veel mogelijk te beperken of te mitigeren. Hierbij is de continuïteit van de instelling zoveel als 

mogelijk gewaarborgd. Er zijn meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel 

mogelijk te remmen. 

 

De belangrijkste maatregelen die genomen zijn:  

 

• Sluiten kantoor CVB/Ondersteunende Diensten. Het kantoor CVB/Ondersteunende Diensten is 

als gevolg van de (overheids)maatregelen grotendeels vanaf 16 maart 2020 gesloten geweest. 

Het kantoor is alleen geopend geweest voor activiteiten die niet thuis konden worden uitgevoerd.   

 

• Het onderwijs is zoveel mogelijk op afstand verzorgd en daar waar mogelijk zijn versoepelende 

maatregelen ingepast. Het protocol/ leidraad die door de sectorraad wordt verstrekt is voor ons 

daarin leidend geweest en in goede afstemming met de ondernemingsraad.  

 

• Digitaal onderwijs. Het onderwijs is digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde 

aanpassingen en investeringen.  

• Alle zakelijke reizen zijn tijdelijk verboden.  

• Thuiswerken. Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. 

 

De adviezen/richtlijnen die opgelegd worden door het RIVM worden hierbij strikt gevolgd. 
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     Bedragen x € 1.000 

Balans (enkelvoudig) en indicatoren  

   Begroting Begroting Begroting Begroting 

    2021 2022 2023 2024 

ACTIVA                

Materiële vaste activa   2.564 2.284 2.129 2.088 

Vlottende activa   75 75 75 75 

Liquide middelen   1.015 1.174 1.209 1.130 

Totaal activa   3.654 3.534 3.414 3.294 

         

Passiva        

Eigen Vermogen   1.239 1.239 1.239 1.239 

Voorzieningen   250 250 250 250 

Lang vreemd vermogen   1.174 1.054 934 814 

Kort vreemd vermogen   990 990 990 990 

Totaal passiva   3.654 3.534 3.414 3.294 

         

Kengetallen Signalerings
waarden 

     

Solvabiliteit        

Solvabiliteit 1 < 0,3 34% 35% 36% 38% 

Solvabiliteit 2 < 0,3 41% 42% 44% 45% 

Weerstandsvermogen < 5% 15% 15% 16% 16% 

Rentabiliteit < 0% 0% 0% 0% 0% 

Werkkapitaal      

         

Liquiditeit        

Liquiditeit (current ratio) < 0,5 1,10 1,26 1,30 1,22 

Liquiditeit (quick ratio) < 0,5 1,02 1,19 1,22 1,14 

         

Huisvestingsratio        

inclusief afschrijvingen gebouwen >0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 

exclusief afschrijvingen gebouwen   0,03 0,03 0,03 0,03 

 
Bij de drie onderwijsinstellingen wordt gestreefd naar een solvabiliteitratio van minimaal 30% per 
instelling. Dit is nodig om financiële risico’s te kunnen opvangen. Bij onderwijsinstellingen die niet aan 
deze minimumnorm van 30% voldoen gaat de inspectie onderzoeken of de financiële continuïteit in 
gevaar komt.  

De onderwijsinspectie vindt het onwenselijk dat het vermogen van Onderwijsgroep Noord verder wordt 
versterkt met publieke middelen. Hier geldt dat er tenminste sprake moet zijn van een sluitende 
exploitatie zodat niet wordt ingeteerd op het vermogen.  
 
Het bestaande vermogen bestaat geheel uit het bestemmingsfonds publieke onderwijsgelden waarmee 
zichtbaar wordt gemaakt dat dit vermogen niet aan de publieke middelen wordt onttrokken. Er is op dit 
moment geen sprake van een vrije algemene reserve.  
 
De solvabiliteit 1 van Onderwijsgroep Noord bedraagt 0,30 per ultimo 2020 en deze zal zich in de 
komende jaren, op basis van de meerjarenbegroting, ontwikkelen tot 0,38 per ultimo 2024.  
Rekening houdend met het gegeven dat de onderwijsinspectie het onwenselijk vindt dat het vermogen 
van Onderwijsgroep Noord verder wordt versterkt vanuit de publieke middelen, is het actief versterken 
van het vermogen niet aan de orde. 
 

De liquiditeitspositie van Onderwijsgroep Noord is voldoende. De liquiditeitsratio (current ratio) bedraagt 
per ultimo 2020 1,41. De liquide middelen hebben het niveau dat voor een normale bedrijfsvoering 
gewenst is, maar bij het uitvoeren van grote investeringen en/of andere grote uitgaven zal de 
liquiditeitspositie nadrukkelijk betrokken moeten worden. 
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De huisvestingsratio (de huisvestingslasten + de afschrijvingen op gebouwen en terreinen uitgedrukt in 
een percentage van de totale lasten) bedraagt 0,04 en voldoet aan de Inspectie van het Onderwijs 
gehanteerde signaleringsgrens van > 0,15. 

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen, inclusief het resultaat voor het jaar, uitgedrukt in een 
percentage van de totale baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone 
baten. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de instelling in staat is om onverwachte financiële 
tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen van Onderwijsgroep Noord ligt boven de 
signaleringswaarde van < 0,05. 

De rentabiliteit geeft het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering weer in een percentage van de totale 
baten uit gewone bedrijfsvoering, inclusief de rentebaten. Dit kengetal geeft aan of er 'winst of verlies' is 
gemaakt met de beschikbare baten. De signaleringswaarden zijn: 

Het resultaat over 2020 is nul. Dit betekent ook een rentabiliteit van nul. 

Ook voor de komende jaren wordt gekoerst op een sluitende begroting. Deze begrotingen zijn onderdeel 

van de onderwijsbegrotingen zodat de kosten van de ondersteuning op de juiste wijze zijn verwerkt in de 

hun begrotingen.  

Bedragen x € 1.000 

Staat van Baten en Lasten (enkelvoudig) 

 Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 2024 

Baten         

Baten uit dienstverlening 5.993 5.827 5.460 5.233 

Overige 1.758 1.382 1.384 1.385 

Taakstelling baten extern 250 804 1.054 1.304 

Totaal Baten 8.002 8.014 7.898 7.922 

          

Lasten         

Personele lasten 6.729 6.734 6.740 6.745 

Afschrijvingslasten 427 377 242 247 

Huisvestingslasten 244 247 250 253 

Overige lasten 838 892 902 912 

Taakstelling lasten  -268 -268 -268 -268 

Totaal Lasten 7.970 7.982 7.866 7.890 
Som de Baten en Lasten 32 32 32 32 

Rentelasten 32 32 32 32 

Financieringsresultaat -32 -32 -32 -32 

Resultaat  0 0 0 0 

 

De begrote en geprognosticeerde cijfers voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn ontleend aan de 
(meerjaren)begroting 2021-2025. Deze begroting is vastgesteld door het College van Bestuur en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
 
In deze begroting is rekening gehouden met de financiële impact van de risico’s en bedreigingen die bij 
het opstellen van de begroting bekend zijn. De belangrijkste risico's zijn de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen en de impact op de bijdrage van de onderwijsinstellingen en de personele formatie van het 
College van Bestuur en van Ondersteunende Diensten. De meerjarenbegrotingen vanaf 2021 is zeer 
betrekkelijk, want deze hangt grotendeels af van het programma O3 en het onderzoek naar de 
verzelfstandiging van de onderwijsstichtingen.  
 
Zoals uit de geprognosticeerde (enkelvoudige) Staat van Baten en Lasten blijkt, zal er in de komende 
jaren sprake zijn van sluitende exploitatieresultaten. Er is een (meerjaren)begroting opgesteld waarbij de 
basisdienstverlening is gebaseerd op werkelijk kosten, te verwachten af te nemen meerwerk en 
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verbeterprojecten bedrijfsvoering die leiden tot een structurele efficiency van € 268k. Een 
inverdientaakstelling van € 250k is opgenomen door in te zetten op het ontwikkelen van in de markt 
zetten van OD-diensten.   
 
Zoals ook al reeds eerder aangegeven is de meerjarenbegroting vanaf 2021 zeer betrekkelijk en hangt 

grotendeels af van de uitkomsten van het programma O3 en het onderzoek naar de verzelfstandiging van 

de onderwijsinstellingen.  

 
Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

 

Risicobereidheid 
Risicobereidheid gaat over de mate waarin we bereid zijn om risico’s te accepteren. Dit is nog in 

ontwikkeling, gezien de huidige ontwikkelingsfase van ons risicomanagement. In hoofdlijn kunnen we 

onze risicobereidheid per risicocategorie als volgt typeren:   

 

Risico categorie Risicobereidheid Toelichting 

Strategisch gemiddeld Om onze strategische doelen te behalen, 
moeten we soms bewust risico’s nemen. 
Deze risico’s zijn niet allemaal af te dekken.  

Operationeel zeer laag Onze focus ligt op het verzorgen van 
kwalitatief goed onderwijs. Wij doen al het 
mogelijke om risico’s die daar een 
belemmering op vormen, te voorkomen of 
goed te beheersen 

Financieel laag Wij willen een goede financiële basis 
behouden. Wij zijn niet bereid om risico’s te 
lopen die onze financiële positie ernstig in 
gevaar brengen.  

Wet- en regelgeving 
  

zeer laag Wij streven ernaar om volledig te voldoen 
aan geldende wet- en regelgeving.  
  

  
Ontwikkeling risicomanagement: 

We zijn op dit moment bezig om ons risicomanagement te formaliseren. Hoewel we risico’s wegen en 
meenemen bij projecten en onze dagelijkse beslissingen, constateerden we dat een verbeteringsslag 
gewenst was. Wij zijn gestart met een inventarisatie van risico’s, die zijn geïdentificeerd op basis van 
rapportages van externe toezichthouders, specifieke omstandigheden en eigen kennis. De risico’s zijn 
ingeschat op kans dat ze zich voor kunnen doen en op de impact die een risico kan hebben. Van de top 5 
risico’s zijn beheersmaatregelen beschreven, waarna opnieuw het risico is beoordeeld op kans en 
impact. Voor de toekomst staat een verdere professionalisering en goede borging op het programma, in 
samenspraak met onze toezichthouders. Wij verwachten in 2021 gestalte te geven aan een goed 
werkbare vorm van risicomanagement. 

De (mogelijke) gevolgen van corona 

De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake corona zijn: 

 

Verzorgen onderwijs op afstand.  

De kernactiviteit van de instelling, het verzorgen van onderwijs, kan niet op de reguliere wijze 

plaatsvinden. In versneld tempo hebben de scholen maatregelen getroffen om het leren op afstand 

mogelijk te maken, waarbij krachten en expertises zijn gebundeld. Niet alle leerlingen/ studenten 

beschikken over de juiste devices om digitaal onderwijs te volgen wat leidt tot investeringen van de 

onderwijsinstelling. 
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Leerling/studenten welzijn.  

Docenten houden op afstand dagelijks contact met individuele leerlingen en studenten. We zijn ons ervan 

bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit moment het maximaal haalbare.  

Onrechtmatigheden 

Doordat niet altijd de reguliere processen kunnen worden gevolgd is er een mogelijk risico op 

onrechtmatige bestedingen.  

In onderstaande tabel zijn mogelijke risicogebeurtenissen als gevolg van corona beschreven en voorzien 

van de nodige beheersmaatregelen.  

 

Risicogebeurtenis Te verwachten 
kosten 

Kans van 
optreden 

(%) 

Geschat 
risicobedrag 

Beheersmaatregel(en) 

Door de vele initiatieven op 
de vestigingen die te 
maken hebben met 
afstandsleren, zoals digitaal 
toetsen bestaat het risico 
van een grote 
verscheidenheid aan 
oplossingen die 
onvoldoende kwalitatief 
beheerd kunnen worden. 
 
 
 

Nog niet te 
voorzien 

Nog niet te 
voorzien 

Nog niet te 
voorzien 

Het toevoegen van een 
businesscase en gebruik 
maken van een 
aanvraagprocedure voor 
applicaties met daarin integraal 
meegenomen de adviezen en 
opmerkingen van de betrokken 
afdelingen. 

Het werken vanuit huis leidt 
bij sommige medewerkers 
tot productieverlies i.v.m. 
bijv. rondlopende kinderen. 
Men presteert minder of 
men werkt extra ook in de 
avonden en weekenden.  

0 euro. Vooral 
vertraging in 
oplevering. 
Gevoel van 
werkdruk kan 
ontstaan.  

10-20% PM Veel aandacht voor individuele 
medewerkers en 
maatwerkafspraken om uitval 
te voorkomen. Acceptatie van 
vertraging hier en daar. Tevens 
ligt er een doorlopend aanbod 
om via Verzuimweg 
bedrijfsmaatschappelijk werk 
(BMW) in te schakelen als het 
niet goed gaat met een 
medewerkers door de 
coronasituatie. 

Door thuiswerken en 
coronacrisis spelen 
cybercriminelen in op angst 
en paniek.  

Niet te voorzien Niet te 
voorzien 

Niet te 
voorzien 

Bewust maken van 
medewerkers dat juist nu 
cybercriminelen hun slag 
proberen te slaan. 
Medewerkers moeten berichten 
controleren voor e-mails 
worden geopend of op links en 
bijlagen wordt geklikt. Up-to-
date gebruik maken van 
antivirusprogramma’s, e-
mailbescherming, 2-factor-
authenticatie etc.  

Thuiswerken/ 
coronasituatie leidt tot 
psychische problemen 
(eenzaamheid, angst, zorg 

PM 5% PM Veel aandacht voor individuele 
medewerkers en 
maatwerkafspraken om uitval 
te voorkomen. Daarnaast 
aanbod Verzuimweg voor 
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om geliefden etc.) en 
werkdruk.  

interventie BMW. Mogelijk 
tijdelijk extra ondersteuning.  

Door de verlenging van de 
coronaperiode en het 
versoepelen van een aantal 
maatregelen wordt voor 
(met name ondersteunende 
en adviserende functies) 
een hybride werkvorm 
mogelijk. Medewerkers 
zullen deels thuis blijven 
werken en deels op 
kantoor. Dit betekent dat 
extra voorzieningen nodig 
zijn.  

PM 90% PM Vanaf 1 januari 2021 geldt de 
nieuwe thuiswerkregeling. De 
uitvoering daarvan moet nog 
deels plaatsvinden.  

Medewerker krijgt corona.  PM PM PM In de werksituatie risico op 
besmetting zo minimaal 
mogelijk maken. Duidelijk 
beleid hoe leiding 
overheidsmaatregelen vertaalt 
naar de werksituatie. OGN 
kiest voor maximaal 
thuiswerken, tenzij het echt niet 
anders kan. In geval van 
fysieke aanwezigheid zijn 
beschermende maatregelen 
genomen conform richtlijnen 
RIVM. Bij vaststelling van 
corona worden de adviezen 
van GGD opgevolgd.  

Tegenvallende inkomsten 
scholen. 

Zie 
risicoparagraaf 
onderwijsstichti
ngen 

PM PM CVB heeft besluit genomen om 
facturen binnen zeven dagen te 
betalen. Pas betalen als 
prestatie is geleverd. 

Leveranciers die 
(dreigen)failliet te gaan. 

   CVB heeft het besluit genomen 
om facturen binnen zeven 
dagen te betalen. Pas betalen 
als prestatie is geleverd.  

 

 De effecten van corona zijn op dit moment geen aanleiding om de financiële kengetallen zoals 

opgenomen in de (meer)jaren begroting 2021-2025 aan te passen.  

Rapportage toezichthoudend orgaan 

Zoals uit het verslag van de Raad van Toezicht blijkt, laat de raad zich informeren over de belangrijke 

ontwikkelingen en grote beleidsvraagstukken zodat de raad haar toezichthoudende rol goed kan 

vervullen. Bij deze thema’s denkt de Raad van Toezicht mee met het College van Bestuur en geeft 

tevens adviezen (zie ook het verslag van de Raad van Toezicht). 

Treasury 

Stichting Onderwijsgroep Noord handelt binnen de kaders van het treasurystatuut. Doel van het 
treasurystatuut is om het primaire proces van Stichting Onderwijsgroep Noord te ondersteunen. Met het 
beheer van financiële posities en financiële stromen streeft stichting Onderwijsgroep Noord er naar de 
kosten en risico’s te minimaliseren en de opbrengsten te maximaliseren. Het treasurystatuut is verankerd 
in de administratieve organisatie.  
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Stichting Onderwijsgroep Noord heeft het Treasurystatuut eind 2018 aangepast.  

Het statuut is opgesteld in overeenstemming met artikel 10 van de nieuwe regeling 'Beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016'. Het statuut is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het financieel beleid wordt 
gevoerd in lijn met de regeling. 

Stichting Onderwijsgroep Noord heeft per einde 2020 de beschikking over € 0,8 miljoen (eind 2019 € 0,7 
miljoen) aan liquide middelen. De liquide middelen zijn direct opvraagbaar en risicoloos weggezet bij 
gezonde en solide Nederlandse banken, conform het treasurystatuut. Stichting Onderwijsgroep Noord 
heeft tevens een langlopende lening van € 2,85 miljoen (bedrag aanvang van de lening). Hierop wordt 
jaarlijks € 0,12 miljoen afgelost. De resterende schuld bedraagt op 31 december 2020 € 1,29 miljoen.  
Er zijn in 2020 geen nieuwe leningen aangetrokken en gedurende 2020 heeft stichting Onderwijsgroep 
Noord geen beleggingen uitstaan. Het saldo van liquide middelen is toegenomen met ca. € 0,1 mln. (van 
ca. € 0,7 mln per 1-1-2020 tot € 0,8 mln per eind 2020).  

Over het jaar 2020 is er steeds voldoende saldo op de betaalrekening aangehouden om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. Er is geen behoefte aan externe financiering. 

Financiële instrumenten (enkelvoudig) 
 
Algemeen 
Onderwijsgroep Noord maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die 
Onderwijsgroep Noord blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. Onderwijsgroep Noord 
handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan 
Onderwijsgroep Noord verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen 
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 
financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. 
 

Kredietrisico  
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en 
vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico inzake deze vorderingen is beperkt.  
 

Renterisico  
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven 
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen 
worden aangehouden tot het einde van de looptijd.  
 

Liquiditeitsrisico 
Onderwijsgroep Noord bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. 
Het management ziet erop toe dat voor Onderwijsgroep Noord steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar 
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de 
beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven. 
 

Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
 
Financiële derivaten  
OGN maakt alleen gebruik van financiële derivaten voor het beperken van opwaartse renterisico’s bij 
leningen. Er worden uitsluitend rentecaps gehanteerd. Derivaten worden uitsluitend conform het 
Treasurystatuut afgesloten en vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. 
Als er een financieel derivaat wordt afgesloten, neemt Terra in ieder geval de volgende contractuele 
voorwaarden in acht: 
- er worden geen clausules opgenomen die op enigerlei wijze de uitvoering van het toezicht op de 

instelling belemmeren; 
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- er worden geen additionele eenzijdige opzeggingsmogelijkheden of andere beperkende voorwaarden 
vanuit de financiële onderneming opgenomen; 

- er worden geen derivaten met margin calls afgesloten. 
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Jaarrekening 2020 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 0 0

1.2 Materiële vaste activa 71.004.342 59.246.791

1.3 Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 71.004.342 59.246.791

Vlottende activa

1.4 Voorraden 1.438.890 2.194.146

1.5 Vorderingen 3.289.276 2.875.936

1.6 Effecten 0 0

1.7 Liquide middelen 22.159.625 27.910.477

Totaal vlottende activa 26.887.791 32.980.559

Totaal activa 97.892.134 92.227.351

2.1 Eigen Vermogen 55.536.776 53.100.560

2.2 Voorzieningen 5.785.578 4.801.930

2.3 Langlopende schulden 17.404.990 9.069.244

2.4 Kortlopende schulden 19.164.790 25.255.617

Totaal passiva 97.892.134 92.227.351

31-12-2020 31-12-2019

€ €
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 101.457.898 103.629.543

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 811.522 240.724

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 119.786 138.183

3.4 Baten w erk in opdracht van derden 1.539.974 1.661.173

3.5 Overige baten 14.014.144 9.985.104

Totaal baten 117.943.323 115.654.727

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 86.229.369 83.605.979

4.2 Afschrijvingen 5.141.649 4.888.401

4.3 Huisvestingslasten 7.222.900 6.964.688

4.4 Overige lasten 16.584.591 16.720.038

Totaal lasten 115.178.509 112.179.106

Saldo baten en lasten 2.764.814 3.475.621

5 Financiële baten en lasten -320.483 -346.823

Resultaat 2.444.331 3.128.799

6 Belastingen 0 0

7 Resultaat deelnemingen 0 0

Resultaat na belastingen 2.444.331 3.128.799

8 Aandeel derden in resultaat 0 0

Netto resultaat 2.444.331 3.128.799

Buitengew one baten

Buitengew one lasten

Totaal resultaat 2.444.331 3.128.799

2020 2019

€€
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 2.764.814 3.475.621

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

4.2 - afschrijvingen 5.983.943 5.777.958

- vrijval uit investeringssubsidies -842.294 -897.633

- Waardeveranderingen 0 0

2.2 - mutaties voorzieningen 983.648 276.364

- overige aanpassingen voor aansluiting met bedrijfsresultaat 32.541 52.204

Totaal voor aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat 6.157.838 5.208.893

Veranderingen in werkkapitaal:

1.4 - voorraden 755.256 145.069

1.5 - kortlopende vorderingen -413.340 -117.850

2.4 - kortlopende schulden -6.090.827 1.545.563

Totaal van veranderingen in w erkkapitaal -5.748.911 1.572.782

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.173.742 10.257.296

5.1 Ontvangen interest 310 796

5.5 Betaalde interest -376.458 -399.823

Ontvangen dividenden

Mutaties overige f inanciële vaste activa

Betaalde w instbelasting

Buitengew one baten

Buitengew one lasten

-376.148 -399.027

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.797.594 9.858.270

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -17.083.438 -9.065.609

1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 184.236 398.441

Investeringen in deelnemingen en/of 

samenw erkingsverbanden 0 0

Mutatie leningen OCW en EZ 0 0

1.3 Overige investeringen in f inanciële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -16.899.202 -8.667.167

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 14.915.374 15.010

Correctie naar kortlopende schulden

2.3 Aflossing langlopende schulden -6.564.618 -1.264.616

Totaal kasstroom uit f inancieringsactiviteiten 8.350.756 -1.249.606

Mutatie liquide middelen -5.750.852 -58.504

Stand per 1 januari 27.910.477 27.968.981

Mutatie boekjaar -5.750.852 -58.504

Stand per 31 december 22.159.625 27.910.477

2020 2019

€ €
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Algemene grondslagen  
 
Algemeen  
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze 
regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met 
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.  
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  

 
Vergelijking met voorgaand jaar  
 
Foutenherstel bijdragen vanuit samenwerkingsverbanden 

De bijdragen vanuit diverse samenwerkingsverbanden zijn in de jaarrekening tot aan boekjaar 2020 

verantwoord als baten op basis van toerekening aan het schooljaar in plaats van het boekjaar waarop 

deze betrekking hebben. Hierbij zijn 7 maanden van de bijdragen in het boekjaar toegerekend aan het 

opvolgende boekjaar. Deze keuze is gemaakt in lijn met de begroting op basis waarvan de middelen naar 

verwachting zouden worden ingezet. In 2020 heeft in lijn met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving de 

toerekening volledig plaatsgevonden aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Dit leidt ertoe dat 

in de in het boekjaar 2019 gepresenteerde baten vanuit samenwerkingsverbanden onjuist waren. In 

boekjaar 2020 bedraagt het inhaaleffect van deze correctie ongeveer € 3 miljoen voor Terra en € 1,1 

miljoen voor rsg de Borgen. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen is vastgesteld dat 

er bij deze fout geen sprake is van een fout met een materieel effect. De fout is daarom prospectief 

verwerkt in boekjaar 2020 en de vergelijkende cijfers 2019 zijn hierop niet aangepast. 

Foutenherstel eliminatieverschillen vanuit 2015-2019 

In de jaren 2015-2019 zijn er door eliminatieverschillen ontstaan in het resultaat van de geconsolideerde 

jaarrekeningen die zijn gecorrigeerd via de algemene reserve naar de overige overlopende passiva. In 

2020 zijn de eliminatieverschillen uitgezocht en eenmalig verwerkt in de geconsolideerde 

resultatenrekening voor een bedrag van € 223.533. Het betreft een positief resultaat. Daarmee is de 

correctie van de overige overlopende passiva naar de algemene reserve tegen geboekt. Hiermee sluit 

eind 2020 het geconsolideerd eigen vermogen aan met het enkelvoudig eigen vermogen van de 

stichtingen.    

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn verder ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en 
schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.  

 
Operationele leasing  
Bij Onderwijsgroep Noord zijn er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan 
de eigendom verbonden zijn, niet bij Onderwijsgroep Noord ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van 
het contract.  

 
Financiële instrumenten  
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, langlopende en kortlopende schulden en 
overige financiële verplichtingen, waaronder derivaten. Financiële instrumenten omvatten tevens in 
contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze derivaten worden door de 
instelling niet gesepareerd van het basiscontract en derhalve in overeenstemming met het basiscontract 
verwerkt.  
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Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten 
niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van 
baten en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.  

 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)  
De eerste waardering voor afgeleide financiële instrumenten is de reële waarde. Na eerste waardering 
worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. De wijze van 
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel instrument hangt af van de vraag of er 
hedge-accounting wordt toegepast.  
Terra maakt gebruik van renteswaps om de renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit de afgesloten 
leningen.  
Doordat kostprijs hedge-accounting wordt toegepast en het afgeleide instrument betrekking heeft op 
afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, 
vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot 
verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende 
winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, dient de cumulatieve winst die of het 
cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, als 
overlopende post in de balans opgenomen te worden, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. 
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het 
cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet 
langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge-accounting, maar het financiële instrument niet wordt 
verkocht, wordt ook de hedge-accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument tegen kostprijs of 
lagere marktwaarde te worden verwerkt.  
Terra documenteert de hedgerelaties in hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de 
hedgerelaties door vast te stellen dat er geen sprake is van overhedges. Een verlies als gevolg van een 
overhedge wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt.  
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 

Materiële vaste activa  
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel 
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.  
 
Per 1 januari 2019 is voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud de componentenmethode 
ingevoerd, dit betreft een stelselwijziging. De aanleiding is het aanpassen van richtlijn 212 Materiële vaste 
activa van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Deze stelselwijziging is prospectief ingevoerd. De gebouwen worden in componenten opgedeeld met elk 
een passende levensduur / afschrijvingsperiode. Groot onderhoud wordt geactiveerd en afgeschreven. 
Activeren van gebouwen en groot onderhoud vindt plaats voor investeringen met een verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs vanaf € 5.000. 
 
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 
vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen 
en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.  
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  
 
Activeren vindt plaats voor investeringen met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs vanaf € 500. De 
afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode 



   
 

59 
 

op basis van de economische levensduur. Op terreinen en op materiële vaste activa in uitvoering en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  
Deze levensduur wordt voor de onderscheiden activa gesteld op:  
Gebouwen 30 jaar  
Semi-permanente gebouwen en verbouwingen/renovatie 10 jaar  
Apparatuur, machines en installaties 4-10 jaar  
Meubilair 10-15 jaar  
Hard- en software 3-5 jaar  
Zonnepanelen en installaties 15 jaar  
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.  
Investeringssubsidies welke betrekking hebben op de materiële vaste activa worden in mindering 
gebracht op de materiële vaste activa (vooruit ontvangen investeringssubsidies); de vrijval van de 
investeringssubsidies wordt gecorrigeerd op de afschrijvingen.    
 

Financiële vaste activa  
Deelnemingen  
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.  
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; 
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.  
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Onderwijsgroep Noord in deze situatie geheel of gedeeltelijk 
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot 
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.  
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de 
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering.  
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.  
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde 
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd 
tegen reële waarde.  
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare 
waarde (zie verder de paragraaf “Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa”); afwaardering 
vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.  
 
Bijzondere waardeverminderingen  
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogte van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor 
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom-genererende eenheid 
waartoe het actief behoort.  
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom-genererende eenheid hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt 
direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van 
het betreffende actief.  
Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, 
wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom-genererende 
eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato 
van hun boekwaarden.  
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Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig 
is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom-genererende eenheid geschat.  
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 
sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde 
sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief (of kasstroom-genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte 
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in 
voorgaande jaren geen bijzonder waardevermindering voor het actief (of kasstroom-genererende 
eenheid) zou zijn verantwoord.  
 
Voorraden  
De voorraden betreffen de lesboeken en laptops die aan de leerlingen in bruikleen worden gegeven en 
zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFI-methode (‘first in, first out’) of 
lagere opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals 
invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de 
verwerving van voorraden. Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met 
betrekking tot de inkoop worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.  
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum 
opgetreden waardeverminderingen. Op basis van de verwachte gemiddelde gebruiksduur van de 
lesboeken en de laptops vindt een jaarlijkse afwaardering van 25% van de aanschafwaarde plaats.  
 
Vorderingen  
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.  
 
Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
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Eigen vermogen  
Omdat het vermogen van Onderwijsgroep Noord indirect ontstaat uit de publieke middelen van de drie 
onderwijsinstellingen binnen de groep, heeft het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord en de 
drie onderwijsinstellingen gemeend hiervoor een bestemmingsfonds publieke onderwijsgelden te moeten 
instellen waarmee zichtbaar wordt gemaakt dat dit vermogen niet aan de publieke middelen wordt 
onttrokken.  

 
Aandeel derden  
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het 
netto-belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.  
Voor zover de desbetreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde heeft, worden 
de negatieve waarde en de eventuele verdere verliezen niet toegewezen aan het aandeel derden, tenzij 
de derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de verliezen voor hun 
rekening te nemen.  
Zodra de nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij weer positief is, worden resultaten 
toegekend aan het aandeel derden.  
 
Voorzieningen  
De personeelsvoorzieningen bestaan uit een voorziening wachtgelden, een voorziening ambtsjubilea, 
een voorziening langdurig zieken een voorziening spaarverlof en een voorziening seniorenverlof.  
Algemeen  
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:  

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; en  

- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en  

- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.  

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de 
vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.  
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.  
De voorziening wachtgelden is voor wachtgeldverplichtingen ten aanzien van voormalig personeel. De 
omvang van de voorziening is bepaald op basis van de contante waarde van de huidige 
wachtgeldverplichtingen.  
De voorziening ambtsjubilea is voor de verplichting ten aanzien van de toekomstige uitkering bij 
ambtsjubilea van personeel. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van de 
verwachte verplichtingen. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden 
met de wettelijke pensioenleeftijd, de blijfkans en de contante waarde voet.  
 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde.  
 
De voorziening levensfase bewust personeelsbeleid (LPB) is gevormd voor de verplichting, uit hoofde 
van het levensfase bewust personeelsbeleid ten aanzien van het persoonlijk budget van 50 uur per jaar 
op grond van de CAO-VO. Medewerkers waarop de CAO-VO van toepassing is kunnen ervoor kiezen 
deze uren te sparen. Voor deze gespaarde uren is een voorziening getroffen. Bij de omvang van de 
voorziening is rekening gehouden met de contante waarde.  
 
De voorziening seniorenverlof is gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de 
toekomst nog op te nemen verlof die ontstaat bij toekomstige deelname van medewerkers aan deze 
regeling en de verplichting aan huidige deelnemers aan de regeling voor de komende vijf jaar. Deze 
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voorziening is alleen opgenomen voor medewerkers die niet onder de overgangsregelingen vallen. Bij de 
omvang van de voorziening is rekening gehouden met de contante waarde.  
 
 
Langlopende schulden  
Langlopende leningen worden bij eerste waardering opgenomen tegen reële waarde, daarna tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Bij vervroegde aflossingen wordt 
de in rekening gebrachte boeterente verwerkt in de winst- en verliesrekening als financiële baten en 
lasten.  
Voor alle langlopende leningen zijn zakelijke zekerheidstellingen verstrekt.  
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden.  
 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen  
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De kortlopende 
schulden zijn, tenzij anders is aangegeven, opeisbaar binnen één jaar. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.  
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat  
 
Resultaatbepaling  
In de staat van baten en lasten worden verantwoord, met inachtneming van de eerder genoemde 
waarderingsgrondslagen, de baten en lasten welke aan het boekjaar toegerekend moeten worden. 
Lasten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 
zijn. Dit met uitzondering van de bijdragen van leerlingen en cursisten, welke worden verantwoord in het 
jaar waarin het schooljaar, respectievelijk de cursus, een aanvang neemt.  
 
Opbrengstverantwoording  
 
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies  
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in 
het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 
lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato 
van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.  
 
Baten werk in opdracht van derden  
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten.  
 
Overige baten  
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen 
met de levering van diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze 
opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 
overeenkomst.  
 
Personeelslasten  
Onder personeelslasten is begrepen de in het boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, 
pensioenpremies, inleenkrachten en overige personeelskosten verminderd met de ontvangen uitkeringen 
van sociale fondsen.  
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Pensioenen  
Stichting Onderwijswijsgroep Noord is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds ABP. ABP is een 
bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegde pensioenregeling (multi-employer defined benefit-
regeling). Gezien het feit dat de pensioenregeling een multi-employer regeling betreft is de 
pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling (defined contribution-regeling) verantwoord.  
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies.  
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met 
de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.  
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als 
de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot 
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Afschrijvingen  
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en in uitvoering en 
vooruitbetaling wordt niet afgeschreven.  
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast.  
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
overige baten respectievelijk onder overige lasten.  
 
Financiële baten en lasten  
Rentebaten en rentelasten  
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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*Op terreinen wordt niet afgeschreven.  
De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 2019 toegenomen met een bedrag van 
€ 11,8 miljoen. In 2020 is voor een nettobedrag van € 17,1 miljoen geïnvesteerd.  
De vrijgevallen investeringssubsidies zijn verantwoord onder de afschrijvingslasten. 
De bedrijfsgebouwen en -terreinen dienen als zekerheid voor de hypothecaire leningen zoals die zijn 
verstrekt door ABN AMRO bank en ING Bank. Zie hiervoor ook de toelichting bij paragraaf 2.3 
Langlopende schulden. 

  

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa

Gebouw en Terreinen

Inventaris 

en 

apparatuur

Overige materiële 

vaste activa 

(investerings-

subsidies)

Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering 

en 

vooruitbeta-

lingen op 

materiële 

Niet aan de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste 

activa

€ € € € € € €

Stand aan het begin van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 84.591.057 14.122.855 42.520.083 -16.448.078 8.491.816 882.777 134.160.510

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 44.537.145 2.054.929 31.937.888 -3.616.243 0 0 74.913.719

Cumulatieve herw aarderingen 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het begin van de periode 40.053.912 12.067.926 10.582.195 -12.831.835 8.491.816 882.777 59.246.791

Verloop gedurende de periode

Investeringen + 21.877.491 0 3.938.028 -360.065 -8.372.016 0 17.083.438

Desinvesteringen - 3.230.628 0 2.495.341 -15.328 0 0 5.710.640

Afschrijvingen - 3.389.767 0 2.594.176 -842.292 0 0 5.141.651

Afschrijving op desinvesteringen + 3.230.628 0 2.295.776 0 0 0 5.526.404

Herw aarderingen - 0 0 0 0 0 0 0

Bijzondere w aardeverminderingen - 0 0 0 0 0 0 0

Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen + 0 0 0 0 0 0 0

Verw ervingen vin fusies en overnames + 0 0 0 0 0 0 0

Afstotingen - 0 0 0 0 0 0 0

Omrekeningsverschillen + 0 0 0 0 0 0 0

Overboekingen verkrijgingsprijs + 2.253.745 0 -2.156.812 0 -96.933 0 0

Overboekingen afschrijving + -816.718 816.718 0

Overige mutaties correctie verkrijgingsprijs + 0 -155.690 0 0 0 -155.690

Overige mutaties correctie cumm afschrijvingen + 0 0 155.691 0 0 0 155.691

Mutatie gedurende de periode 19.924.750 0 -195.805 497.555 -8.468.949 0 11.757.552

Stand aan het eind van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 105.491.665 14.122.855 41.650.269 -16.792.815 22.868 882.777 145.377.618

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 45.513.003 2.054.929 31.263.879 -4.458.535 0 0 74.373.275

Cumulatieve herw aarderingen 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het eind van de periode 59.978.662 12.067.926 10.386.390 -12.334.280 22.868 882.777 71.004.342

WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Volgnummer WOZ-waarde Peildatum

1 Herew eg 101, Groningen 1.575.000 1-1-2020

2 Herew eg 99, Groningen 9.505.000 1-1-2019

3 Stichtingslaan 26, Slochteren 198.000 1-1-2019

4 Middenstraat 11 (Noordbargerstraat 75), Emmen 2.892.000 1-1-2019

5 Huizingsbrinkw eg 9, Emmen 3.556.000 1-1-2019

7 Burg. J.G. Legrow eg 29/33, Eelde 8.910.000 1-1-2019

8 Molenstraat 12, Oldekerk 3.593.000 1-1-2019

9 Hamrik 4a en Onderdendamsterw eg 43a, Winsum 7.523.000 1-1-2019

10 Paulus Potterstraat 33, Wolvega 2.329.000 1-1-2019

11 Werkhorst 56, Meppel 5.498.000 1-1-2019

12 Werkhorst 58, Meppel 5.771.000 1-1-2019

13 Vredeveldsew eg 55/57/57a 10.054.000 1-1-2019

14 Campus Winschoten 7.605.000 1-1-2020

15 Woldendorp (Burg. Garrelsw eg 35) 3.523.000 1-1-2020

16 Kersenlaan 16, Grootegast 1.573.000 1-1-2020

17 Burchtlaan 1 en 2, Roden 6.102.000 1-1-2020

19 Nijlandspark 13, Roden 382.000 1-1-2020

20 Waezenburglaan 51, 51A en 55, Leek 11.432.000 1-1-2020

Omschrijving
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De voorraad betreft het boekenfonds van de onderwijsinstellingen waarvan zowel de lesboeken als de 
digitale devices (laptops, iPads en Thinkpads) deel uitmaken. De boeken en devices worden gedurende 
het schooljaar aan de leerlingen in bruikleen gegeven en/of er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Op basis van de verwachte gemiddelde gebruiksduur van de boeken en devices vindt een jaarlijkse 
afwaardering van 25% van de aanschafwaarde plaats.  
De waardevermindering bedraagt in 2020 € 0,85 miljoen. 
In 2020 is voor een bedrag van € 0,1 miljoen aan boeken en devices aangeschaft.  
  

1.3 Financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Waarde Resultaat Boekwaarde

1 januari 2020 en verstrekte en afgeloste veranderingen deelnemingen 31 december 2020

2020 2020 2020 2020

€ € € € € €

1.3.1 Groepsmaatschappijen 0 0 0 0 0 0

1.3.2 Andere deelnemingen 0 0 0 0 0 0

1.3.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0 0 0 0 0

1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen 0 0 0 0 0 0

1.3.5 Vorderingen op OCW/ELI 0 0 0 0 0 0

1.3.6 Overige effecten 0 0 0 0 0 0

1.3.7 Overige vorderingen 0 0 0 0 0 0

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1.3.6.1 Aandelen 0 0 0 0 0

1.3.6.2 Obligaties 0 0 0 0 0

1.3.6.3 Overige 0 0 0 0 0

Effecten 0 0 0 0 0 0

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen 1.438.890 2.194.146

1.4.2 Vooruitbetaald op voorraden 0 0

Voorraden 1.438.890 2.194.146

Stand per 1 januari 2.194.146 2.339.216

1.4.1.1 Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen 94.360 906.378

1.4.1.2 Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

1.4.1.3 Af: Waardevermindering 849.615 1.051.448

Gebruiksgoederen 1.438.890 2.194.146

2020

€

2019

€
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
De vorderingen zijn ten opzichte van 2019 gestegen. 
De hoogte van de vorderingen op debiteuren is afhankelijk van het moment van factureren en betalen en 
kan daardoor per jaar verschillen. Ten opzichte van 2019 zijn de vorderingen op debiteuren met € 0,037 
miljoen toegenomen. Naast het feit dat de hoogte van de vorderingen afhankelijk is van het moment van 
factureren, zijn vorderingen en schulden met betrekking tot projectsubsidies gesaldeerd.  
 
De vordering op ouders/studenten/deelnemers/cursisten is lager omdat er minder factureren voor 
bijdrages voor excursies die in 2020/2021 plaatsvinden zijn verzonden; een deel van de excursies en ook 
de baten schuiven vanuit 2020 door naar 2021.   
 
De vordering op overige overheden is hoger omdat er ultimo 2020 meer is gefactureerd. 
De overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen. Het gaat hierbij om 
licenties en abonnementen die betrekking hebben op 2021, vooruitbetalingen op werkzaamheden die nog 
moeten worden uitgevoerd, vooruitbetaalde huur en kosten van excursies die in 2021 zullen plaatsvinden.  
De overige overlopende activa heeft betrekking op cursusgelden en subsidiebaten die betrekking hebben 
op 2020 en die we in 2021 (hebben) ontvangen.  
    
De voorziening voor oninbaarheid is toegenomen ten opzichte van 2019. Per ultimo 2020 is de 
voorziening bepaald op basis van de facturen die zijn ondergebracht bij een incassobureau. Voor 2020 
heeft dit geresulteerd in een dotatie van € 50.000 omdat het saldo van de facturen bij het incassobureau 
is toegenomen ten opzichte van eind 2019. We zijn scherper op het herinner-, aanmaan- en 
incassotraject gaan zitten, waardoor meer zaken richting de deurwaarder gaan. 
  

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 533.352 496.376

1.5.2 OCW/EZ 0 41.250

Gemeenten en GR's 0 0

1.5.3 Groepsmaatschappijen 0 443

1.5.4 Andere deelnemingen 2.265 0

Personeel 12.280 3.989

1.5.5 Ouders / Studenten / deelnemers / cursisten 345.897 598.109

1.5.6 Overige overheden 132.721 85.292

Waardering onderhanden projecten 0 36.263

1.5.7 Overige vorderingen 5.264 4.636

1.5.8 Overlopende activa 2.212.519 1.637.490

1.5.9 Af: Voorzieningen w egens oninbaarheid vorderingen 70.164 44.856

1.5.10 Belastingen en premies sociale verzekeringen 115.142 16.944

Vorderingen 3.289.276 2.875.936

Uitsplitsing overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 1.859.640 568.141

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 378 17.600

Te ontvangen interest 0 310

1.5.8.3 Overige 352.501 1.051.440

Overlopende activa 2.212.519 1.637.490

Verloopstaat voorziening wegens oninbaarheid

1.5.9.1 Stand per 1 januari 44.856 73.009

1.5.9.2 Onttrekking 25.383 42.125

1.5.9.3 Dotatie 50.691 13.972

Voorzieningen w egens oninbaarheid vorderingen 70.164 44.856

2020

€

2019

€
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Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
  

1.6 Effecten

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Resultaat Boekwaarde

1 januari 2020 en verstrekte en afgeloste deelnemingen 31-12-2020

2020 2020 2020

€ € € € €

1.6.1 Aandelen 0 0 0 0 0

1.6.2 Obligaties 0 0 0 0 0

1.6.3 Overige effecten 0 0 0 0 0

Effecten 0 0 0 0 0

1.7 Liquide middelen 2020 2019

€ €

1.7.1 Kasmiddelen 15.546 12.818

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 22.144.079 27.917.658

1.7.3 Deposito's 0 0

Schatkistbankieren 0

1.7.4 Overige 0 -20.000

Liquide middelen 22.159.625 27.910.477
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Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de opstelling bij het eigen vermogen in de enkelvoudige 
jaarrekening. 
Er bestaat een aansluitverschil van € 223.531 tussen de geconsolideerde en de enkelvoudige 
jaarrekeningen, dit verschil wordt voor veroorzaakt door eliminatieverschillen, die ontstaan zijn in de jaren 
2015-2019. In 2020 is eliminatieverschil verwerkt in het resultaat.   
 
Bestemming van het exploitatiesaldo 
Statutaire winstbestemming: 
In de statuten van de stichting is geen artikel opgenomen aangaande de winstbestemming. 
 
Bestemming exploitatiesaldo 
Het exploitatiesaldo is, conform het besluit van het College van Bestuur, verdeeld zoals onderstaand is 
weergegeven.  

 

2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige mutaties Saldo Resultaat Overige mutaties Stand per

01-01-2019 2019 2019 01-01-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € €

2.1.1 Algemene Reserve 41.076.743 3.411.780 0 44.488.523 -254.187 -61.195 44.173.141

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 6.756.738 -5.929 0 6.750.809 2.784.783 0 9.535.592

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 705.874 -219.669 0 486.205 22.505 53.080 561.791

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) 1.296.067 -56.599 0 1.239.468 0 0 1.239.468

2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) 136.339 -785 0 135.554 -108.771 0 26.783

2.1.6 Herw aarderingsreserve

2.1.7 Andere w ettelijke reserves 0

2.1.8 Statutaire reserves 0

2.1.9 Af: Minderheidsbelang derden 0

Eigen vermogen 49.971.762 3.128.798 0 53.100.560 2.444.331 -8.115 55.536.776

2.1.2 Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Terra' 4.175.000 0 0 4.175.000 -519.217 0 3.655.783

Bestemmingsreserves 'Tractorsimulatie' 78.834 -78.834 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 'Regeling Werkdrukverlichting' 0 587.298 0 587.298 -82.913 0 504.386

Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Dollard College' 1.516.510 -529.011 0 987.499 -379.251 0 608.248

Bestemmingsreserve 'Aanvullende bekostiging' 0 382.364 0 382.364  -22.126 0 360.238

Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig rsg de Borgen' 986.394 -367.745 0 618.649 -312.106 0 306.543

Bestemmingsreserve (publiek) 6.756.738 -5.928 0 6.750.810 -1.315.612 0 5.435.198

2.1.3 Bestemmingsreserve 'Stichting AOC Terra' 705.829 -219.669 0 486.160 22.505 53.080 561.745

Stichtingskapitaal 45 0 0 45 0 0 45

Bestemmingsreserve (privaat) 705.874 -219.669 0 486.205 22.505 53.080 561.791

2.1.4 Bestemmingsfonds Publieke onderw ijsgelden 1.296.067 -56.599 0 1.239.468 0 0 1.239.468

Bestemmingsfonds B

Bestemmingsfonds (publiek) 1.296.067 -56.599 0 1.239.468 0 0 1.239.468

2.1.5 Bestemmingsfonds Mediatheek 108.771 0 0 108.771 -108.771 0 0

Bestemmingsfonds Dr. Bosfonds 27.568 -785 0 26.783 0 0 26.783

Bestemmingsfonds (privaat) 136.339 -785 0 135.554 -108.771 0 26.783

2020 2019

€ €

Dotatie Algemene Reserve -254.187 3.411.780

Dotatie Bestemmingsreserve 'Regeling w erkdrukverlichting' (publiek) -82.913 969.662

Dotatie Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Dollard College' (publiek) 0 82.952

Toevoeging Bestemmingsreserve 'Samenw erkingsverbanden VO' 2.973.534

Onttrekking Bestemmingsreserve 'Dr. BosfondsDollard College' 0 -785

Onttrekking Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig AOC Terra' (publiek) -519.217

Onttrekking Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Dollard College' (publiek) -379.251 -611.963

Ontrekking Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig rsg de borgen' (publiek) -312.106 -367.745

Dotatie aan de Bestemmingsreserve Zorgmiddelen (publiek) 1.126.862

Ontrekking Bestemmingsreserve 'Aanvullende bekostiging' publiek) -22.126 -78.834

Onttrekking Bestemmingsreserves 'AOC Terra' (privaat) 22.505 -219.669

Onttrekking Bestemmingsfonds Mediatheek (privaat) -108.771

Toevoeging / Onttrekking aan de Bestemmingsfondsen (publiek) -56.599

Toevoeging / Onttrekking aan de Bestemmingsfondsen (privaat) 0

Toevoeging / Onttrekking aan de Herw aarderingsreserve 0

Toevoeging / Onttrekking aan de Andere w ettelijke reserves 0

Toevoeging / Onttrekking aan de Statutaire reserves 0

2.444.331 3.128.799
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De voorziening wachtgelden is voor wachtgeldverplichtingen ten aanzien van voormalig personeel. De 
looptijd en omvang van de voorziening is bepaald op basis van de contante waarde van de huidige 
wachtgeldverplichtingen per individuele (voormalige) medewerker. Bij het berekenen van de contante 
waarde wordt een rentepercentage van -0,468% gehanteerd. Dit is het tarief van de 10-jaars 
kapitaalmarktrente voor Nederland per ultimo 2020. Het bedrag van de dotatie heeft betrekking op 
nieuwe verplichtingen die bestaan uit nieuwe WW uitkeringen en voor medewerkers die met een regeling 
zijn vertrokken.  
De vrijval is ontstaan doordat voormalig personeel werk heeft gevonden en de WW-uitkering is beëindigd. 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. 
Het levensfasebewust personeelsbeleid is gevormd voor de verplichting, uit hoofde van het 
levensfasebewust personeelsbeleid ten aanzien van het persoonlijk budget van 50 uur per jaar op grond 
van de CAO-VO. Medewerkers waarop de CAO-VO van toepassing is kunnen ervoor kiezen deze uren te 
sparen. Voor deze gespaarde uren is een voorziening getroffen die jaarlijks wordt geactualiseerd. 
De voorziening seniorenverlof is een voorziening voor de verplichting voor nog op te nemen verlof die 
ontstaat bij toekomstige deelname van medewerkers aan deze regeling en de verplichting aan huidige 
deelnemers aan de regeling voor de komende vijf jaar. Deze voorziening is alleen opgenomen voor 
medewerkers die niet onder de overgangsregelingen vallen. De dotatie betreft nieuwe verwachte 
deelnemers en bij onttrekkingen gaat het om de werkgeverlasten (incl. pensioenpremies) van de huidige 
deelnemers. 
De voorziening ambtsjubilea is voor de verplichting ten aanzien van de toekomstige uitkering bij 
ambtsjubilea van personeel. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van de 
verplichtingen voor de komende vijf jaren. Contant maken van deze verplichting leidt niet tot een 
materiële afwijking ten opzichte van de huidige berekening. Er is sprake van een dotatie omdat door de 
verhoging van de pensioenleeftijd meer medewerkers in aanmerking komen voor een uitkering.  
De voorziening WAB is gevormd voor op de balansdatum bestaande verplichting ten aanzien van 
toekomstige uitkering van transitievergoedingen aan werknemers van wie het arbeidscontract door de 
werkgever wordt beëindigd. De dotatie heeft betrekking op nieuwe verplichtingen. 
  

2.2 Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende

1 januari 2020 2020 2020 2020 31 december 2020 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Wachtgeld 1.138.011 1.142.510 598.461 375.270 1.306.790 496.071 810.719

- Ambtsjubilea 511.624 421.806 93.453 0 839.977 140.926 699.051

- Langdurig zieken 185.091 563.633 299.207 7.715 441.803 399.016 42.786

- Levensfasebew ust personeelsbeleid 1.593.989 346.966 126.284 0 1.814.671 0 1.814.671

- Seniorenverlof 1.354.952 421.952 228.467 192.366 1.356.071 0 1.356.071

- WAB 18.263 27.129 16.545 2.580 26.266 26.267 0

2.2.2 Voorziening verlieslatende

contracten 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0

Voorzieningen 4.801.930 2.923.996 1.362.417 577.932 5.785.578 1.062.280 4.723.298
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2.3 Langlopende schulden 2020 2019

€ €

2.3.3 Schulden aan kredietinstellingen 19.014.232 10.318.850

2.3.7 Overige langlopende schulden 127.924 15.010

gepresenteerd bij kortlopende schulden -1.737.166 -1.264.616

17.404.990 9.069.244

Verloopoverzicht

boekwaarde 1-1-2020 10.318.850 0 15.010 10.333.860

- w aarvan korten dan 1 jaar * 1.264.616 0 0 1.264.616

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 4.389.234 0 15.010 4.404.244

- w aarvan langer dan 5 jaar 4.665.000 0 0 4.665.000

Nieuwe financiering 15.200.000 112.914 0 15.312.914

- w aarvan korten dan 1 jaar * 284.626 112.914 397.540

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 5.415.384 0 5.415.384

- w aarvan langer dan 5 jaar 9.499.990 0 9.499.990

Aflossingen -6.504.618 0 -6.504.618

Oprenting 0

Overige waardeveranderingen 0 0 0

- w aarvan korten dan 1 jaar * 0 0

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 0 0

- w aarvan langer dan 5 jaar 0 0

0

Boekwaarde 31-12-2020 19.014.232 127.924 19.142.156

- w aarvan korten dan 1 jaar * 1.609.242 127.924 1.737.166

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 8.295.024 0 8.295.024

- w aarvan langer dan 5 jaar 9.109.966 0 9.109.966

* w ordt gepresenteerd bij kortlopende schulden

Stand aan het begin van de periode

Stand langlopend deel 9.054.234 9.054.234

Stand kortlopend deel 1.264.616 1.264.616

Stand totale schuld, begin van de periode 10.318.850 10.318.850

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen 15.200.000 15.200.000

Aflossingen 6.504.618 6.504.618

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 19.014.232 19.014.232

Stand kortlopend deel 1.609.242 1.609.242

Stand langlopend deel 17.404.990 17.404.990

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 8.295.024 8.295.024

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 9.109.966 9.109.966

Effectieve rentevoet 

Specificatie langlopende schulden ABN AMRO 

Bank N.V. 

Lening 1

ABN AMRO 

Bank N.V. 

Lening 2

ING Bank 

N.V.     

Lening 3

ING Bank 

N.V.

(4)

ING Bank N.V.

(5)

ING Bank 

N.V.

(6)

Schulden 

aan krediet-

instellingen

Stand aan het begin van de periode

Stand langlopend deel 1.410.000 3.369.234 4.275.000 0 0 0 9.054.234

Stand kortlopend deel 120.000 844.616 300.000 0 0 0 1.264.616

Stand totale schuld, begin van de periode 1.530.000 4.213.850 4.575.000 0 0 0 10.318.850

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen 5.200.000 3.500.000 6.500.000 15.200.000

Aflossingen 60.000 844.616 300.000 5.200.000 35.001 65.001 6.504.618

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 1.470.000 3.369.234 4.275.000 0 3.464.999 6.434.999 19.014.232

Stand kortlopend deel 180.000 729.234 300.000 0 140.004 260.004 1.609.242

Stand langlopend deel 1.290.000 2.640.000 3.975.000 0 3.324.995 6.174.995 17.404.990

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 480.000 2.640.000 3.975.000 0 420.012 780.012 8.295.024

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 810.000 0 0 0 2.904.983 5.394.983 9.109.966

Rente 1,97% 0 2% 0,29% 0,93% 1,12%

Rente vast/variabel vast variabel vast vast vast vast

Einddatum looptijd lening 1-7-2032 2-11-2025 1-4-2025 31-8-2020 1-9-2028 1-9-2028

Renterisico afgedekt Nee Ja Nee Nee Nee Nee

Marktw aarde rentesw ap n.v.t. -657.674 n.v.t.

schuld aan bank Financiële lease overige Lang-lopende schulden Totaal
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Het verloopoverzicht toont het verloop van het langlopende deel van de leningen. De 
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.  
 
Lening 1 betreft hier een hypothecaire lening welke is afgesloten voor aankoop van het kantoorpand aan 
de Hereweg 101 te Groningen. 
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verstrekt: 

• Recht van eerste hypotheek voor de hoofdsom, vermeerderd met 40% voor rente en kosten, op 

het recht van opstal c.q. erfpacht; 

• Verstrekking tot zekerheid van het pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen, voor 

zover het toekomstige vorderingen betreft bij voorbaat, op de kredietgever aan de kredietgever. 

Lening 2 is een lening op roll-over basis van € 16.200.000 met een looptijd van 20 jaren. Per 1 november 
2005 is van deze lening een bedrag van € 13.200.000 opgenomen en per 1 december 2009 het restant 
van € 3.000.000. De rente is gebaseerd op één-maands euribor vermeerderd met een opslag van 0,55% 
en wordt berekend over het opgenomen bedrag. 
Het renterisico voor lening 2 is middels een rente-swap afgedekt vanaf 1 november 2005 tot 2 november 
2020 op het niveau van 3,90%. Met betrekking tot lening 2 zijn de volgende zakelijke zekerheidstellingen 
verstrekt: 

• Eerste recht van hypotheek op de onroerende zaken in eigendom bij Terra, met uitzondering van 

de onroerende zaken die bij lening 3 in hypotheek zijn gegeven; 

• Eerste pandrecht op alle zaken, waardepapieren en effecten die de financier, of een derde voor 

haar uit welken hoofde ook, van of voor Terra onder zich heeft of krijgt, aandelen in 

verzameldepots als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer die de financier onder haar beheer 

heeft of krijgt, en alle bestaande en toekomstige vorderingen van Terra op de financier uit welke 

hoofde ook. 

• Een negatieve verklaring met belofte betreffende de activa van Terra welke niet zonder 

voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de financier geheel of gedeeltelijk mogen 

worden vervreemd, ten behoeve van derden belast, noch het aangaan van een verbintenis 

jegens derden tot vervreemden of belasten. 

Lening 3 is een rentevast lening voor een bedrag van € 6.000.000 met een vaste rente van 2,00% per 
jaar. Deze rentevast lening loopt tot uiterlijk 1 april 2025. De rentevast periode bedraagt 60 maanden. 
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verstrekt: 

• Recht van eerste hypotheek voor de hoofdsom, vermeerderd met 40% voor rente en kosten, op 

de onroerend zaken in eigendom bij Terra, met uitzondering van de onroerende zaken die bij 

lening 1 in hypotheek zijn gegeven; 

• Verstrekking tot zekerheid van het pandrecht op de roerende zaken die behoren tot de in 

onderpand gegeven onroerende zaken; 

• Afgifte van een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst en een negative pledge / 

pari passu en cross default verklaring. 

 
Lening 4 is een Roll Over lening voor een bedrag van € 5,2 miljoen met een vaste rente van 0,293% per 
jaar. Deze lening loopt tot 31 augustus 2020. Deze lening was bedoeld ter overbrugging naar het 
afsluiten van twee nieuwe leningen (lening 4 en 5) en is in 2020 volledig afgelost.  
 
Lening 5 is een rentevast lening voor een bedrag van € 3,5 miljoen met een vaste rente van 0,93% per 
jaar. Deze rentevast lening loopt tot uiterlijk 1 september 2028. De rentevast periode bedraagt 48 
maanden. 
 
Lening 6 is een rentevast lening voor een bedrag van € 6,5 miljoen met een vaste rente van 1,12% per 
jaar. Deze rentevast lening loopt tot uiterlijk 1 september 2028. De rentevast periode bedraagt 96 
maanden. 
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Voor lening 4 en 5 zijn de volgende zekerheden verstrekt: 
Reeds gevestigde zekerheden: 

• een hypotheek van € 18.950.000 op schoolgebouw, 1e in rang, gelegen aan: Huizingsbrinkweg 8 

en 9 te  Emmen, Werkorst 56 en 58 te Meppel en Vredeveldsweg 55 te Assen; 

• een negative pledge / pari passu en cross default verklaring van Stichting AOC Terra. 

 
Terra heeft bij de ABN AMRO Bank een langlopende schuld van € 16,2 miljoen met een variabele rente 
die afhankelijk is van de 1-maands Euribor. Om het renterisico te beperken is voor € 16,2 miljoen een 
renteswap afgesloten met een initiële onderliggende waarde van € 16,2 miljoen die gedurende de looptijd 
minder wordt, waardoor Terra over de totale lening een vast rentepercentage betaald. De hoofdsom van 
de langlopende schuld was aanvankelijk € 16,2 miljoen maar is ultimo 2020 € 3,4 miljoen. 
 
De overige langlopende schuld heeft betrekking op een opgebouwde afkoopsom, die wordt uitbetaald na 
1-1-2021. 
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Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
De kortlopende schulden zijn € 6,09 miljoen lager dan ultimo 2019. 
Onder de kredietinstellingen zijn de aflossingsverplichtingen voor het komende jaar opgenomen. 
Het crediteurensaldo is lager dan per ultimo 2019. Het saldo is echter afhankelijk van het moment van 
factureren en betalen en verschilt per jaar.  
De belastingen en sociale premies en schulden terzake van pensioenen liggen in lijn met vorig jaar.  
 
De overlopende passiva zijn ten opzichte van 2019 per saldo afgenomen met € 5,92 miljoen.  
De vooruit ontvangen subsidies van OCW/EZ zijn per saldo afgenomen met € 2 miljoen. Hierbij zijn de 
geoormerkte subsidies afgenomen met € 0,95 miljoen en de niet-geoormerkte subsidies afgenomen met 
€ 1,06 miljoen. De afname van de geoormerkte subsidies bestaat voornamelijk uit de afrekening 
(terugbetaling) van een RIF project en het vrijvallen van de subsidie van een ROF project voor de dekking 
van de formatieve inzet op vestigingen. De niet-geoormerkte subsidies kennen een afloop als gevolg van 
de aanwending van deze middelen voor o.a. inzet op de kwaliteitsagenda. 
Het bedrag aan vooruit ontvangen termijnen afkomstig van het Samenwerkingsverband is toegenomen 
door een verschuiving van de voormalig LWOO-bekostiging van het Rijk naar het SWV. 
 
Het bedrag van de accountantskosten betreft de nog te verwachten accountantskosten voor de 
jaarrekeningcontrole 2020. 
 
 
 
 
 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0

2.4.6 Schulden aan andere deelnemingen 0 0

2.4.1 Schulden aan kredietinstellingen 1.609.242 1.264.616

2.4.4 Schulden aan OCW/EZ 0 0

Schulden aan FIN 0 0

Schulden aan gemeenten en GR's 0 0

1.5 Personeel 5.228 6.904

2.4.2 Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijn projecten 0 0

2.4.3 Crediteuren 2.651.242 3.092.092

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.747.597 3.861.649

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 1.097.060 1.064.766

Schulden terzake van w erk door derden 0 0

2.4.9 Overige kortlopende schulden 49.524 40.279

2.4.10 Overlopende passiva 10.004.897 15.925.311

Kortlopende schulden 19.164.790 25.255.617

Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing 2.904.579 2.976.206

2.4.7.2 Omzetbelasting 19.737 104.674

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 823.281 780.763

2.4.7.4 Overige belastingen 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.747.597 3.861.643

Uitsplitsing overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 0 0

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt 1.233.199 2.180.989

Terug te betalen subsidies OCW/EZ geoormerkt 0 0

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ niet-geoormerkt 2.587.690 3.644.195

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 277.520 1.140.159

2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen 2.726.529 2.614.331

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 11.556 93.896

2.4.10.7 Te betalen interest 21.902 45.570

2.4.10.8 Overige overlopende passiva 3.146.502 6.206.168

Overlopende passiva 10.004.897 15.925.307

€

31-12-2020 31-12-2019

2020

€

2019

31-12-2020 31-12-2019

€

€ €

€
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Financiële instrumenten 
Algemeen 
Onderwijsgroep Noord maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die 
Onderwijsgroep Noord blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. Onderwijsgroep Noord 
handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan 
Onderwijsgroep Noord verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen 
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 
financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. 
 
Kredietrisico             
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en 
vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico inzake deze vorderingen is beperkt.    
              
Renterisico             
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven 
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen 
worden aangehouden tot het einde van de looptijd. 
Kredietfaciliteit bij ABN AMRO 
Terra heeft bij de ABN AMRO Bank een langlopende schuld van € 16,2 miljoen met een variabele rente 
die afhankelijk is van de 1-maands Euribor. Om het renterisico te beperken is een renteswap afgesloten 
met een initiële onderliggende waarde van € 16,2 miljoen die gedurende de looptijd minder wordt, 
waardoor Terra over de totale lening een vast rentepercentage betaald. De hoofdsom van de 
langlopende schuld was aanvankelijk € 16,2 miljoen maar is ultimo 2020 € 3,4 miljoen. 
Terra heeft bij de ING Bank een langlopende schuld van € 6,0 miljoen met een vaste rente van 2,00% per 
jaar. Deze schuld heeft een looptijd van 10 jaren waarvan de rentevaste periode 5 jaren bedraagt. De 
hoofdsom van deze langlopende schuld was aanvankelijk € 6,0 miljoen, maar is ultimo 2020 € 4,3 
miljoen. Daarnaast heeft Terra in 2020 twee nieuwe langlopende leningen afgesloten. Een lening van € 
3,5 miljoen met een vaste rente van 0,93% per jaar en een looptijd van 8 jaar, waarvan de rentevaste 
periode 4 jaren bedraagt. De tweede lening betreft een lening van € 6,5 miljoen met een vaste rente van 
1,12% per jaar en een looptijd van 8 jaar, waarvan de rentevaste periode 8 jaar is. De resterende schuld 
van deze beide leningen is ultimo 2020 respectievelijk € 3,46 miljoen en € 6,43 miljoen. 
             
Terra maakt gebruik van renteswaps om de renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit de afgesloten 
leningen.  
Doordat kostprijs hedge accounting wordt toegepast en het afgeleide instrument betrekking heeft op 
afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, 
vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot 
verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende 
winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
             
   
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, dient de cumulatieve winst die of het 
cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, als 
overlopende post in de balans opgenomen te worden, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. 
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het 
cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet 
langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, maar het financiële instrument niet wordt 
verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument tegen kostprijs of 
lagere marktwaarde te worden verwerkt.         
        
Terra documenteert de hedgerelaties in hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de 
hedgerelaties. Een verlies als gevolg van een overhedge wordt op basis van kostprijs of lagere 
marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  
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Lening ABN AMRO Bank 
20-jarige roll-over lening ad € 16,20 miljoen         
Stand van de lening per 31 december 2020 is € 3,4 miljoen       
De einddatum van de lening is 2 november 2025         
Rente op basis van 1-maands Euribor met een opslag van 0,55      
           
Swap 
15-jarige renteswap ad € 16,20 miljoen          
Stand van de swap per 31 december 2018 is € 6,6 miljoen       
Stand van de swap per 31 december 2020 is nihil, als gevolg van het eindigen van de swap.   
De actuele waarde van de swap bedroeg per 31 december 2019 € 0,19 miljoen positief.    
De einddatum van de swap is 1 november 2020         
Vaste rente van 3,9%           
      
Verwacht wordt dat de swap per balansdatum tot het einde van de looptijd, naar beste inschatting, niet 
effectief zal zijn. De huidige ineffectieve swap is gewaardeerd als kortlopende schuld op basis van de 
huidige waarde van de swap en daarmee beste inschatting van management per ultimo verslagjaar. Het 
verschil tussen de lening en de swap is ontstaan door een extra aflossing op de lening in 2010. De 
hedge-relatie is voor een deel ineffectief als gevolg van de over-hedging die hierdoor is ontstaan. In 
november 2020 is de renteswap geëindigd. Hierdoor is er geen sprake meer van een aanpassing van de 
waarde van de effectiviteit. De balanssaldi met betrekking tot deze swap zijn eind 2020 komen vrij te 
vallen naar het resultaat: per saldo een voordeel van € 56.000. 
              
Leningen ING Bank 
10-jarige rentevast lening ad € 6,0 miljoen.         
Stand van de lening per 31 december 2020 is € 4,3 miljoen       
De einddatum van de lening is 1 april 2025         
Vaste rente van 2,0% per jaar           
De rentevast periode bedraagt 60 maanden        
             
8-jarige rentevast lening  ad € 3,5 miljoen.          
De rentevast periode bedraagt 48 maanden.         
Stand van de lening per 31 december 2020 is € 3,46 miljoen       
De einddatum van de lening is 1 september 2028        
Vaste rente van 0,293% per jaar  
 
8-jarige rentevast lening  ad € 6,5 miljoen.          
De rentevast periode bedraagt 96 maanden.         
Stand van de lening per 31 december 2020 is € 6,43 miljoen       
De einddatum van de lening is 1 september 2028        
Vaste rente van 1,12% per jaar          
             
Liquiditeitsrisico             
Onderwijsgroep Noord bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. 
Het management ziet erop toe dat voor Onderwijsgroep Noord steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar 
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de 
beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven. 
              
Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
Huren       
Het jaarbedrag van met derden aangegane erfpacht-, huur- en leaseverplichtingen bedraagt voor 2020 € 
931.700. De huurverplichtingen met een looptijd van één tot vijf jaar bedragen € 925.000. De 
huurverplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar bedragen € 190.000.     
       
Investeringsverplichtingen       
Terzake van reeds verstrekte opdrachten ultimo 2020 belopen de geldelijke verplichtingen € 135.000. 
Hiervan heeft € 34.000 betrekking op gebouwen en € 101.000 betrekking op inventaris en apparatuur.  
       
Overige verplichtingen       
Naast huur en investeringsverplichtingen is sprake van contractuele verplichtingen naar derden voor 
leveringen en diensten. Het betreft hier onder andere energie, schoonmaak, verzekeringen, 
schoolboeken, kantoorartikelen en uitzendkrachten. Deze contracten zijn Europees aanbesteed voor 
zover de omvang van deze contracten de geldende grensbedragen te boven gaan.   
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Europese aanbestedingen       
Onderwijsgroep Noord is zelf als stichting niet aanbesteding plichtig en lift mee op de aanbestedingen 
van Terra, Dollard College en rsg de Borgen. 
Onderstaand een overzicht van het jaarbedrag van met derden aangegane verplichtingen naar aanleiding 
van Europese aanbestedingen:   

 
Daar waar P.M. is opgenomen betreft het in alle gevallen raamovereenkomsten waarbij geen vaste 
afnameverplichtingen zijn aangegaan. Konica Minolta heeft de huur van de multifunctionals die de 
stichtingen moeten betalen voor 4 jaar bij een leasemaatschappij ondergebracht.   
Alle bedragen zijn indicatief en exclusief BTW en gebaseerd op het boekjaar 2020 of ander relevant jaar. 
       
       
Garanties       
Stichting AOC Terra heeft een verplichting jegens het Waarborgfonds BVE waarbij sprake is van een 
latente claim van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage. In het geval het Waarborgfonds BVE niet aan haar 
verplichtingen kan voldoen, kan de Stichting AOC Terra worden aangesproken tot het maximum van 
deze claim.       
Stichting Onderwijsgroep Noord, Stichting Dollard College en Stichting rsg de Borgen hebben aan de ING 
Bank een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst en een negative pledge / pari passu en 
cross default verklaring afgegeven. Deze afgegeven verklaringen gelden als zekerheid voor de door de 
ING Bank N.V. verstrekte kredietfaciliteit van € 6.000.000 aan Stichting AOC Terra. De negatieve pledge 
heeft een waarde van € 7.500.000.       
       

Contractant Goed of dienst Einddatum 

contract

Totale 

verplichting

Verplichting

 < 1 jaar

Verplichting 

1-5 jaar

Verplichting

 > 5 jaar

Axians Draadloos netw erk 1 april 2020 0 0 0 0

Staples Kantoorartikelen 31 december 2020 P.M. P.M. P.M. 0

Liberty Mutual Insurance Europe 

Limited

WA verzekering 1 januari 2021 P.M. P.M. P.M. 0

Verzuimw eg Arbo diensten 1 februari 2021 P.M. P.M. P.M. 0

Konica Minolta Multifunctionals 1 februari 2021 Vrij van lease per 1-2-2019 0

Fundament All Media BV Reclame-activiteiten 1 april 2021 P.M. P.M. P.M. 0

Heutink Kantoorartikelen 1 januari 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Veerhaven Assuradeuren B.V. en 

Intermont Assuradeuren B.V

Verzekeringen gebouw en 1 januari 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Liberty Mutual Insurance Europe 

Limited

WA verzekering 1 januari 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Verzuimw eg Arbo diensten 1 februari 2022 P.M. P.M. P.M. 0

NNRD Afval en reiningdiensten 1 februari 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Hanos Kantine inkopen 1 oktober 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Bossers & Cnossen Computers 1 juni 2023 P.M. P.M. P.M. 0

Iddink Schoolboeken 1 augustus 2023 P.M. P.M. P.M. 0

Randstad Inhuur uitzendkrachten 1 augustus 2023 P.M. P.M. P.M. 0

Afier Accountantsdienstverlening 31 december 2023 139.344 34.836 104.508 0

Afier Accountantsdienstverlening 31 december 2023 187.308 46.827 140.481 0

Visschedijk Catering 31 juli 2024 P.M. P.M. P.M. 0

E.ON via Hellemans Consultancy BV Elektriciteit 1 januari 2026 P.M. P.M. P.M. 0

Eneco via Hellemans Consultancy BV Gas 1 januari 2026 P.M. P.M. P.M. 0

Asito Schoonmaak 1 mei 2026 P.M. P.M. P.M. 0

PCI Multifunctionals 1 februari 2027 114.947 19.158 76.631 19.158

PCI Multifunctionals 1 februari 2027 11.697 1.949 7.798 1.949

Strukton Terra Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 11.706.446 1.377.229 5.508.916 4.820.302

Strukton rsg de Borgen Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 2.748.692 274.869 1.099.477 1.374.346

Strukton Dollard Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 1.675.995 186.222 744.887 744.886

Strukton Onderw ijsgroep Noord Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 781.272 91.914 367.658 321.700

Wind Design & Build Grootonderhoudgebouw en 31 mei 2035 1.846.333 127.333 509.333 1.209.667

Wind Design & Build Grootonderhoudgebouw en 1 augustus 2035 350.900 24.200 96.800 229.900

Wind Design & Build Onderhoud 1 augustus 2035 363.000 0 36.300 326.700
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Hoofdelijke aansprakelijkheid       
Statutair is bepaald dat Stichting Onderwijsgroep Noord hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden, nu en 
in de toekomst, van Stichting AOC Terra, Stichting Dollard College en Stichting rsg de Borgen.  
     
Gerechtelijke procedures       
Er is op dit moment geen sprake van gerechtelijke procedures.       
       
Vordering op het Ministerie van Economische Zaken       
Terra heeft een vordering van € 178.056 op het Ministerie van Economische Zaken wegens in mei 1992 
betaald vakantiegeld over de maanden juni en juli 1991 en de in 1996 betaalde IZK/IBIZA april tot en met 
december 1995. Deze maanden behoorden nog tot de periode van declaratiebekostiging. Het ministerie 
zal deze vorderingen verrekenen indien Terra ophoudt te bestaan. Dit betreft een in de praktijk niet 
invorderbare vordering, tenzij op een moment daadwerkelijk de school wordt opgeheven. Om die reden is 
in 2007 besloten de vordering op het ministerie af te boeken en op te nemen als een niet in de balans 
opgenomen activum.       
       
Vordering op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen     
De vorderingen op het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen betreft de periode van 
declaratiebekostiging. Deze vordering worden verrekend indien Stichting Dollard College ophoudt te 
bestaan.       
Stichting rsg de Borgen heeft een vordering van € 1.018.605 op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Het betreft de personeelskosten over het jaar 2005 die, door de invoering van de 
kalenderjaarbekostiging, niet is ontvangen. Het ministerie zal deze vordering verrekenen wanneer 
Stichting rsg de Borgen ophoudt te bestaan.        
Dit betreft een in de praktijk niet invorderbare vordering, tenzij de stichting op enig moment daadwerkelijk 
wordt opgeheven. Om die reden is in 2007 besloten de vordering op het ministerie af te boeken en op te 
nemen als een niet in de balans opgenomen activa.       
       
Kredietfaciliteit       
In 2018 is bij de ING Bank een lening op roll-over basis van € 14,0 miljoen afgesloten ten behoeve van de 
voorgenomen nieuwbouw in Emmen. In 2020 zijn nieuwe langlopende leningen aangetrokken en is de 
kredietfaciliteit van € 14,0 miljoen komen te vervallen. 
       
Regeling Duurzame Inzetbaarheid       
De regeling duurzame inzetbaarheid is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen afspraken te 
maken die hen helpen om ook op langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen. 
Eigen verantwoordelijkheid en keuze van de werknemer staan daarbij voorop. 
De werknemer heeft recht op een persoonlijk (basis)budget van 50 uur ten behoeve van zijn duurzame 
inzetbaarheid. Indien de werknemer gebruik maakt van seniorenverlof dan wel van één van de 
overgangsregelingen, dan vervalt het recht op het persoonlijk budget. Aangezien deze uren niet kunnen 
worden gespaard is ultimo boekjaar geen sprake van een saldo te waarderen verlofuren. 
            
Fiscale eenheid       
Stichting Onderwijsgroep Noord vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Stichting AOC 
Terra, Stichting Dollard College en Stichting rsg de Borgen. Op grond van de Invorderingswet zijn de 
individuele stichtingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde 
belasting.  
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De rijksbijdragen zijn met € 2,17 miljoen gedaald in 2020 door de afname van het aantal leerlingen. 
 
De overige subsidies zijn met € 1,19 miljoen toegenomen. De voornaamlijke reden is dat geoormerkte 
subsidies zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt met name door bestedingen ten laste van de 
subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma (i.v.m. corona). Tevens zijn de niet-geoormerkte 
subsidies gestegen als gevolg van een toename van de regeling Prestatiebox (stijging bedrag per 
leerling), subsidies voor Opleidingsschool, Technisch vmbo, een aantal doorstromingsprogramma's. De 
stijging is licht aangezien er in 2019 eenmalig €1,3 miljoen aan werkdrukgelden zijn ontvangen. 
  

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 92.135.560 95.500.490

3.1.1 Rijksbijdragen EZ 0

Rijksbijdragen OCW/EZ 92.135.560 95.500.490

3.1.2 Overige subsidies OCW 9.322.337 8.129.053

3.1.2 Overige subsidies EZ 0

Overige subsidies OCW/EZ 9.322.337 8.129.053

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 0 0

Rijksbijdragen 101.457.898 103.629.543

Specificatie overige subsidies OCW

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 2.111.435 955.611

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 7.210.903 7.173.442

3.1.2.3.1 Toerekening investeringssubsidies 0 0

Overige subsidies OCW 9.322.337 8.129.053

Specificatie overige subsidies EZ

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies 0

3.1.2.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 0

3.1.2.3.2 Toerekening investeringssubsidies 0 0

Overige subsidies EZ 0 0

3.1.3.1 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 0 0

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 0 0

3.1.3.2 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 0 0

3.1.3.3 Overige Rijksbijdragen 0 0

0 0

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 0 0

2020

€

2019

€
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De gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn ten opzichte van 2019 met € 0,57 miljoen gestegen.  
De bijdragen die worden ontvangen verschillen jaarlijks en hebben veelal betrekking op onderwijskundige 
projecten. 
 

 
De ontvangen cursusgelden worden afgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschap. Deze afdracht wordt verantwoord onder de overige lasten. Het gaat hierbij om het wettelijk 
cursusgeld voor BBL leerlingen van 18 jaar en ouder. De ontvangsten in 2020 zijn lager dan in 2019.  
      
  

3.2

3.2.1 Participatiebudget 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 811.522 240.724

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 811.522 240.724

3.2.1.1 Bijdrage educatie 0 0

3.2.1.3 Reintegratie 0 0

3.2.1.4 Inburgering 0 0

Participatiebudget 0 0

3.2.2.1 Provinciale bijdragen en subsidies 0

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 259.842 134.606

3.2.2.3 Overige overheden 551.680 106.118

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 811.522 240.724

2019

€ €

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden
2020

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

3.3.1 Lesgelden sector VO 0 0

3.3.2 Cursusgelden sector MBO 119.786 138.183

3.3.3 Collegegelden sector HBO 0 0

3.3.4 Collegegelden sector WO 0 0

3.3.5 Examengelden 0 0

3.3.6 Onderw ijverplichtingen 0 0

3.3.7 Vrijval onderw ijsverplichtingen 0 0

College-, cursus-, les- en examengelden 119.786 138.183

€

2019

€

2020
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De baten uit niet bekostigd onderwijs, uitgevoerd door TerraNext Markt en TerraStart, zijn iets lager dan 
in 2019. Een groot deel van de scholing vindt plaats in de wintermaanden. Op dat moment was geen 
sprake van sluiting door de coronacrisis; wel van aanpassingen als gevolg van de maatregelen. Met 
name bij gemeenten liep de afname van scholing terug; daarnaast werken we samen met intermediairs 
die ook terughoudend waren in het organiseren van scholing in verband met corona. Verder zijn nieuwe 
trajecten binnen TerraStart later gestart als gevolg van corona. Dit heeft geleid tot een omzetdaling. 
           

 
De overige baten zijn gestegen met € 4,03 miljoen ten opzichte van 2019. 
De opbrengsten uit detachering van personeel is toegenomen. Een stijging doet zich voor omdat er per 
saldo meer medewerkers zijn gedetacheerd binnen Onderwijsgroep Noord. Daarentegen zijn de 
ouderbijdrage lager dan in 2019. Een groot deel van de bijdragen zijn terugbetaald, omdat door de 
coronacrisis minder gebruik is gemaakt van de faciliteiten. 
Bij de overige baten wordt het verschil met name veroorzaakt door een vrijval vanuit de balanssaldi van 
de samenwerkingsverbanden. In het verleden is een saldo ontstaan op de balans. Er is altijd voldaan aan 
de inhoudelijke vereisten van de samenwerkingsverbanden. Doordat hier ook vanuit reguliere formatie op 
is ingezet is een saldo op de balans ontstaan. Deze komen, op aanwijzing van de accountant nu vrij te 
vallen. Daarnaast is sprake van inzet van middelen in een schooljaar, terwijl de ontvangsten veelal op 
kalenderjaar zijn. Ook dit leidt tot een saldo op de balans, die nu extra vrij valt in de baten. E.e.a. leidt tot 
een hogere inkomst van circa € 4,5 miljoen in 2020.  
  

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderw ijs t.b.v. inburgering 0 0

3.4.1 Contractonderw ijs excl. inburgering 1.484.747 1.624.851

3.4.2 Contractonderzoek 0 0

3.4.3 Overige baten w erk in opdracht van derden 55.227 36.322

Baten in opdracht van derden 1.539.974 1.661.173

3.4.2.1 Internationale organisaties 0 0

3.4.2.2 Nationale overheden 0 0

3.4.2.3 N.WO 0 0

3.4.2.4 KNAW 0 0

3.4.2.5 Overige niet naar w inst strevende organisaties 0 0

3.4.2.6 Bedrijven 0 0

Contractonderzoek 0 0

3.4.3.1 Inburgeringscontracten 0 0

3.4.3.2 Participatiebudget 0 0

3.4.3.3 Overige baten in opdracht van derden 55.227 36.322

Overige baten in opdracht van derden 55.227 36.322

2020

€

2019

€

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 151.926 159.638

3.5.2 Detachering personeel 1.417.497 713.036

3.5.3 Schenking 4.565 14.385

3.5.4 Sponsoring 0 0

3.5.5 Ouder-, deelnemer-, studentenbijdragen 1.088.460 2.284.709

Verkoop (onderw ijs) materiaal 0 0

Catering 0 0

3.5.6 Overige 11.351.695 6.813.336

Overige baten 14.014.144 9.985.104

2020

€

2019

€
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De personeelslasten zijn gestegen ten opzichte van 2019. 
De lonen en salarissen van het personeel met een aanstelling zijn gestegen met € 2,67 miljoen, 
grotendeels door een salarisstijging van 3,35% zoals afgesproken in de CAO. Daarnaast zijn de sociale 
lasten en pensioenpremies wel gestegen door premieverhogingen.       
De overige personele lasten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 0,32 miljoen.    
De dotaties personele voorzieningen zijn hoger dan in 2019. Met name de dotaties aan de 
wachtgeldvoorziening en aan de langdurig zieken zijn hoger dan ten opzichte van 2019.    
De uitkeringen uit sociale fondsen zijn ten opzichte van 2019 € 0,32 miljoen hoger als gevolg van 
toegenomen ZW en WAO-uitkeringen.       
Het personeelsbestand per 31 december betreft uitsluitend medewerkers met een dienstverband. De 
afname van het aantal fte's wordt veroorzaakt door de daling van het aantal leerlingen. Pensioenfondsen 
zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter 
gaat. De pensioenregels schrijven voor dat de beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP) 126% moet zijn. Daarnaast is ook wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad 
niet langer dan vijf jaren onder de 104,2% mag liggen. 
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend uit de dekkingsgraden, de verhouding tussen de bezittingen en 
verplichtingen, in een periode van twaalf maanden. Ultimo februari 2021 bedroeg de 
beleidsdekkingsgraad van het ABP 97,5%."       
Onderwijsgroep Noord heeft geen werknemers die werkzaam zijn buiten Nederland.   
       

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 78.101.793 75.435.067

4.1.2 Overige personele lasten 8.599.286 8.672.876

4.1.3 Af: uitkeringen 471.710 501.964

Personeelslasten 86.229.369 83.605.979

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 60.132.220 57.891.661

4.1.1.2 Sociale lasten 8.439.264 8.121.871

4.1.1.3 Pensioenpremies 9.530.309 9.421.535

Lonen en salarissen 78.101.793 75.435.067

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.994.518 1.620.665

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 5.647.108 6.436.090

4.1.2.3 Overige 957.660 616.122

Overige personele lasten 8.599.286 8.672.876

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) 2020 2019

College van Bestuur 7,8 5,0

Directie en (onderw ijs)ondersteunend- en beheerspersoneel 236,8 230,1

Onderw ijsgevend personeel 816,0 829,9

Totaal (exclusief inhuur) 1.060,6 1.065,0

2020

€

2019

€
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De afschrijvingslasten van de materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2019 per saldo gestegen.  
 

 
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2019 gestegen (€ 0,26 miljoen). Deze stijging wordt 
voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten onderhoudskosten (€0,49 miljoen). Met de overgang van 
het onderhoudswerk naar Strukton lag in 2019 de nadruk op het inventariseren van het benodigd 
onderhoud en is in 2020 meer onderhoud uitgevoerd. Daartegenover staat dat de huurkosten lager 
uitvallen (€ 0,3 miljoen).        

4.2 Afschrijvingen 

4.2.2 Materiële vaste activa 5.983.943 5.786.034

Toerekening investeringssubsidies -842.294 -897.633

Waardeverminderingen materiële vaste activa 0 0

Afschrijvingen 5.141.649 4.888.401

2019

€

2020

€

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 1.282.198 1.586.643

4.3.2 Verzekeringen 113.533 87.968

4.3.3 Onderhoud 1.723.091 1.229.781

4.3.4 Energie en w ater 1.769.955 1.709.211

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.684.828 1.723.057

4.3.6 Belastingen en heff ingen 531.310 505.829

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 0 17.411

4.3.8 Overige 117.985 104.789

Huisvestingslasten 7.222.900 6.964.688

2020

€

2019

€
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De overige lasten zijn met € 0,14 miljoen gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling komt door een 
daling van de administratie- en beheerslasten en de stijging van de kosten van leer- en hulpmiddelen.  
Ook de dotatie overige voorzieningen is gestegen. De overige lasten zijn gedaald. In 2018 is Terra 
gestart met het gebruiken van de projectenmodule. De materiële uitgaven (en bijbehorende baten uit 
subsidies) zijn rechtstreeks op de projecten geboekt en zijn niet in de W&V-rekening verantwoord. Dit is 
met een presentatie technische correctie opgelost voor zowel het jaar 2019 (€ 1,41 miljoen aan lasten) 
als het jaar 2020 (€ 1,74 miljoen aan lasten). Aan de batenkant staan hier even hoge inkomsten 
tegenover.       
Administratie- en beheerslasten: in 2019 was, anders dan in 2020, sprake van extra uitgaven voor o.a. 
het masterplan MBO, voor advisering in verband met de btw suppletie en als gevolg van de afwikkeling 
van het project 'tractorsimulatoren'. Ook was in 2019 sprake van hogere uitgaven voor juridische 
ondersteuning op het gebied van personele kwesties en de nieuwbouw. Verder wordt er, als gevolg van 
de coronacrisis, minder uitgegeven op posten als kopieerkosten, reis- en verblijfkosten en her- en 
bijscholing. Wel is er meer uitgegeven aan de dienstverlening van het OD en de CvB dan in 2019.  
      
De stijging van de kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen in 2020 heeft met name te maken 
met hogere aanschaf en daarmee gepaard gaande hogere afschrijving van leermiddelen. Als gevolg van 
corona zijn minder uitgaven gemaakt voor o.a. algemene leermiddelen, excursies, leerlingvervoer en de 
paardenhouderij. Daar staat tegenover dat voor het uitbesteed onderwijs de uitgaven hoger uitvallen, als 
gevolg van een afrekening vanuit een voorgaand jaar en ook de uitgaven aan boeken en dictaten zijn ten 
opzichte van 2019 gestegen.   
 

 
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie 
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals 
bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte 
honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben 
betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020, ongeacht of de 
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. Tevens zijn er kosten voor meerwerk voor 
de jaarrekening 2019 opgenomen.         
 

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 7.228.968 7.984.136

4.4.2 Inventaris en apparatuur 536.570 8.492.693

Leer- en hulpmiddelen 8.841.787

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 71.997 8.362

4.4.4 Overige -94.731 234.848

Overige lasten 16.584.591 16.720.038

2020

€

2019

€

Onafhankelijke accountant

4.4.1.1 Honorarium inzake het onderzoek van de jaarrekening 190.345 184.010

4.4.1.2 Honorarium inzake andere controleopdrachten 7.139 11.253

4.4.1.3 Honorarium inzake adviezen op fiscaal terrein 0 0

4.4.1.4 Honorarium inzake andere niet-controlediensten 0 0

Accountanthonoraria 197.484 195.263

2020

€

2019

€
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De financiële baten zijn lager dan in 2019. De verschillen worden veroorzaakt door een verdere daling 
van het rentepercentage.        
Ook de rentelasten zijn in 2020 lager dan in 2019 als gevolg van aflossingen op de leningen. Er is in 2020 
sprake van nieuwe (opgenomen) leningen tegen lage rentepercentages.       
Terra heeft in 2005 gekozen om het risico van een rentestijging af te dekken door middel van een 
renteswap. Het verschil tussen de lening en de swap is ontstaan door een extra aflossing op de lening in 
2010. De hedgerelatie is voor een deel ineffectief als gevolg van de over-hedging die hierdoor is 
ontstaan. De waarde van deze ineffectiviteit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De bate van de 
ineffectiviteit voor 2020 bedraagt € 0,06 miljoen. Voor de ineffectiviteit wordt geen bedrag in de begroting 
opgenomen. 
        

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 310 796

5.2 Ontvangen dividenden 0 0

5.3 Waardevermeerderingen financiële vaste

activa en van effecten 0 0

5.4 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste

activa behoren en van effecten 0 0

Financiële baten 310 796

Waardeverminderingen financiële vaste

activa en van effecten

5.5 Rentelasten -376.458 -399.823

5.6 Ineffectiviteit derivaten 55.665 52.204

Financiële lasten -320.793 -347.619

Financiële baten en lasten -320.483 -346.823

2020

€

2019

€
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Gebeurtenissen na balansdatum 
nvt 
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Enkelvoudige jaarrekening 2020 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 0 0

1.2 Materiële vaste activa 2.843.524 3.118.424

1.3 Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 2.843.524 3.118.424

Vlottende activa

1.4 Voorraden 0 0

1.5 Vorderingen 498.141 74.190

1.6 Effecten 0 0

1.7 Liquide middelen 820.600 698.419

Totaal vlottende activa 1.318.741 772.610

Totaal activa 4.162.265 3.891.034

2.1 Eigen Vermogen 1.239.468 1.239.468

2.2 Voorzieningen 639.088 310.903

2.3 Langlopende schulden 1.290.000 1.413.810

2.4 Kortlopende schulden 993.708 926.852

Totaal passiva 4.162.265 3.891.034

31-12-2020

€ €

31-12-2019
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020

3 Baten

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.086 0 1.748

3.4 Baten w erk in opdracht van derden 8.417.351 7.563.051 8.331.756

3.5 Overige baten 1.163.069 628.217 493.907

Totaal baten 9.582.506 1.391.238 8.191.268 8.827.411

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 7.642.010 6.605.651 6.427.809

4.2 Afschrijvingen 394.207 402.000 400.954

4.3 Huisvestingslasten 248.528 259.000 191.279

4.4 Overige lasten 1.268.705 892.617 1.832.514

Totaal lasten 9.553.450 8.159.268 8.852.557

Saldo baten en lasten 29.056 32.000 -25.146

5.1 Financiële baten  0 0 0

5.5 Financiële lasten -29.056 -32.000 -31.453

5.6 Ineffectiviteit derivaten 0 0 0

5 Financiële baten en lasten -29.056 -32.000 -31.453

Resultaat 0 0 -56.599

6 Belastingen 0 0 0

7 Resultaat deelnemingen 0 0 0

0 0 0

Resultaat na belastingen 0 0 -56.599

8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0

Netto resultaat 0 0 -56.599

Buitengew one baten

Buitengew one lasten

Totaal resultaat 0 0 -56.599

2020 Begroting 2020 2019

€€€
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Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening   
   
De grondslagen bij de enkelvoudige jaarrekening, voor zover deze van toepassing zijn, wijken niet af van 
de grondslagen zoals deze staan aangegeven bij de geconsolideerde jaarrekening.  
Voor de grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening verwijzen wij u naar de grondslagen bij de 
opstelling van de geconsolideerde jaarrekening.   
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* Dit betreft een correctie op een desinvestering die in 2016 heeft plaats gevonden. In de jaarrekening 
van 2016 is alleen de boekwaarde meegenomen, hierdoor is de boekwaarde correct weergeven in de 
jaarrekening van 2016 en opvolgende jaren. In 2016 had vervolgens ook een mutatie plaats moeten 
vinden op de verkrijgingsprijs en de cumulatieve afschrijvingen, maar dit is niet gebeurd waardoor de 
beiden met een bedrag van 155.690 te hoog zijn weergegeven sinds de jaarrekening van 2016.   
             
  
In 2019 is €8K vaste bedrijfsactiva in uitvoering i.v.m. legionella en brandmeldinstallatie opgevoerd. In 
2020 is deze post door de leverancier gecrediteerd en kan daardoor vrijvallen. In 2020 is er voor €11k 
geïnvesteerd in elektrische installaties, voor €88k in ICT (laptops en telefoons), voor €26K in 
kantoormeubilair, voor €2,5K in audio-video.        
         

             
      
             
     

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans

1.2 Materiële vaste activa

Gebouw en Terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Overige materiële 

vaste activa 

(investerings-

subsidies)

Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering 

en 

vooruitbeta-

lingen op 

materiële 

Niet aan de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € € € € €

Stand aan het begin van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.695.093 0 3.370.014 0 8.044 0 7.073.151

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 1.343.747 0 2.610.980 0 0 0 3.954.727

Cumulatieve herw aarderingen 0

Materiële vaste activa aan het begin van de periode 2.351.345 0 759.034 0 8.044 0 3.118.424

Verloop gedurende de periode

Investeringen + 11.248 0 117.002 0 -8.044 0 120.206

Desinvesteringen - 0 0 14.307 0 0 0 14.307

Afschrijvingen - 138.081 256.125 0 0 0 394.207

Afschrijving op desinvesteringen + 0 13.407 0 0 0 13.407

Herw aarderingen - 0 0 0 0 0 0 0

Bijzondere w aardeverminderingen - 0 0 0 0 0 0 0

Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen + 0 0 0 0 0 0 0

Verw ervingen van fusies en overnames + 0 0 0 0 0 0 0

Afstotingen - 0 0 0 0 0 0 0

Omrekeningsverschillen + 0 0 0 0 0 0 0

Overboekingen + 0 0 0 0 0 0 0

Overige mutaties correctie verkrijgingsprijs + 0 0 -155.690 * 0 0 0 -155.690

Overige mutaties correctie cumm afschrijvingen 155.691 * 155.691

Mutatie gedurende de periode -126.833 0 -140.022 0 -8.044 0 -274.899

Stand aan het eind van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.706.341 0 3.317.019 0 0 0 7.023.360

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 1.481.829 0 2.698.007 0 0 0 4.179.836

Cumulatieve herw aarderingen 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het eind van de periode 2.224.512 0 619.012 0 0 0 2.843.524

WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Volgnummer WOZ-waarde Peildatum

1 1.575.000 01-01-2020

Gebruiksgoederen 0 0

Omschrijving

Herew eg 101, Groningen
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
De openstaande vorderingen op debiteuren liggen hoger dan in 2019. De overlopende activa 
(vooruitbetaalde kosten) heeft te maken met facturen inzake licentiekosten en onderhoud die in 2020 zijn 
ontvangen en betaald maar de kosten betrekking hebben op 2021. In 2020 is er een vordering van 
€380.168 op de groepsmaatschappijen. Dit komt voornamelijk door de afrekening OGN met de 
Onderwijsstichtingen van eind 2020.         
             
     
 

    
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.  

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 26.623 8.939

1.5.2 OCW/ELI 0 0

Gemeenten en GR's 0 0

1.5.3 Groepsmaatschappijen 380.168 40.844

1.5.4 Andere deelnemingen 0 0

Personeel 0 0

1.5.5 Ouders / Studenten / deelnemers / cursisten 0 0

1.5.6 Overige overheden 0 0

Waardering onderhanden projecten 0 0

1.5.7 Overige vorderingen 5.264 4.636

1.5.8 Overlopende activa 86.086 19.771

1.5.9 Af: Voorzieningen w egens oninbaarheid vorderingen 0 0

Vorderingen 498.141 74.190

Uitsplitsing overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 86.086 19.343

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 0 0

Te ontvangen interest

1.5.8.3 Overige 0 427

Overlopende activa 86.086 19.771

Verloopstaat voorziening wegens oninbaarheid vorderingen

1.5.9.1 Stand per 1 januari 0 0

1.5.9.2 Onttrekking 0 0

1.5.9.3 Dotatie 0 0

Af: Voorzieningen w egens oninbaarheid 0 0

€€

2020 2019

1.7 Liquide middelen 2020 2019

€ €

1.7.1 Kasmiddelen 122 570

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 820.478 697.849

1.7.3 Deposito's 0 0

Schatkistbankieren 0 0

1.7.4 Overige 0 0

Liquide middelen 820.600 698.419
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Bestemming van het exploitatiesaldo         
       
Statutaire winstbestemming 
In de statuten van de stichting is geen artikel opgenomen aangaande de winstbestemming.  
              
Het exploitatiesaldo van Onderwijsgroep Noord (enkelvoudig) is nul. Er is derhalve geen winstverdeling in 
2020. Het verlies van 2019 is ten laste gekomen van de bestemmingsfondsen (publiek).  
 

 
Het vermogen van Onderwijsgroep Noord is indirect ontstaan uit de publieke middelen van de drie 
onderwijsinstellingen binnen de groep. Om die reden heeft het College van Bestuur van Onderwijsgroep 
Noord en de drie onderwijsinstellingen gemeend hiervoor een bestemmingsfonds publieke 
onderwijsgelden te moeten instellen. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat dit vermogen niet aan de 
publieke middelen wordt onttrokken.         
        
Consolidatie vindt plaats op basis van overwegende zeggenschap en niet op basis van kapitaalbelang. 
Om die reden wijkt het enkelvoudig vermogen af van het geconsolideerd vermogen. Het verschil tussen 
enkelvoudig en geconsolideerd vermogen wordt in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt.  
              

 
Het saldo 01-01-2020 en het resultaat 2020 wijken met €223.533 af van het werkelijke geconsolideerde 
resultaat. De stand per 31-12-2020 komt wel overeen. Zie de toelichting in de grondslagen bij paragraaf 
vergelijking met voorgaand jaar voor de verklaring.  

2.1 Eigen vermogen Stand per resultaat Overige mutaties Stand per Resultaat Overige mutaties Stand per

1-1-2019 2019 2019 31-12-2019 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € € €

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) 1.296.067 -56.599 0 1.239.468 0 0 1.239.468

Eigen vermogen 1.296.067 -56.599 0 1.239.468 0 0 1.239.468

2.1.4 Bestemmingsfonds Publieke onderw ijsgelden 1.296.067 -56.599 0 1.239.468 0 0 1.239.468

Bestemmingsfonds (publiek) 1.296.067 1.239.468 1.239.468

2020 2019

€ €

Dotatie aan de Algemene Reserve 0 0

Dotatie aan de Bestemmingsreserves (publiek) 0 0

Dotatie aan de Bestemmingsreserves (privaat) 0 0

Dotatie aan de Bestemmingsfondsen (publiek) 0 -56.599

Toevoeging / Onttrekking aan de Bestemmingsfondsen (privaat) 0 0

Toevoeging / Onttrekking aan de Herw aarderingsreserve 0 0

Toevoeging / Onttrekking aan de Andere w ettelijke reserves 0 0

Toevoeging / Onttrekking aan de Statutaire reserves 0 0

0 -56.599

Saldo Resultaat Overige mutaties Stand per

01-01-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

Enkelvoudig vermogen Onderw ijsgroep Noord 1.239.468 0 0 1.239.468

Vermogen Stichting AOC Terra 40.444.231 2.075.469 0 42.519.700

Vermogen Stichting Dollard College 6.564.047 -389.260 0 6.174.787

Vermogen Stichting rsg de Borgen 5.076.348 534.589 0 5.610.937

Geconsolideerd Vermogen Onderw ijsgroep Noord 53.324.094 2.220.798 0 55.544.892
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De voorziening wachtgelden is voor wachtgeldverplichtingen ten aanzien van voormalig personeel. De 
omvang van de voorziening is bepaald op basis van de contante waarde van de huidige 
wachtgeldverplichtingen per individuele (voormalige) medewerker. Bij het berekenen van de contante 
waarde wordt een rentepercentage van -0,468% gehanteerd. Dit is het tarief van de 10-jaars 
kapitaalmarktrente voor Nederland per ultimo 2020. Het bedrag van de dotatie heeft betrekking op 
nieuwe verplichtingen. De voorziening ambtsjubilea is voor de verplichting ten aanzien van de 
toekomstige uitkering bij ambtsjubilea van personeel. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks 
bepaald op basis van de gemiddelde verplichting voor de komende vijf jaren. Er is sprake van een dotatie 
en dit wordt mede veroorzaakt door een wijziging in de berekeningssystematiek: van een berekening op 
basis van uitkeringen in het verleden naar een berekening op basis van toekomstige uitkeringen. De 
voorziening seniorenverlof is een voorziening voor de verplichting voor nog op te nemen verlof die 
ontstaat bij toekomstige deelname van medewerkers aan deze regeling en de verplichting aan huidige 
deelnemers aan de regeling voor de komende vijf jaar. Deze voorziening is alleen opgenomen voor 
medewerkers die niet onder de overgangsregelingen vallen. De dotatie betreft nieuwe verwachte 
deelnemers en bij onttrekkingen gaat het om de werkgeverslasten (incl. pensioenpremies) van de huidige 
deelnemers. De vrijval betreft medewerkers die vertrokken zijn en waarvoor een voorziening was 
opgenomen.            
     
Als gevolg van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er in 2019 een voorziening toegevoegd. Aan de 
voorziening wordt de opbouw (verlopen maanden) van de transitievergoedingen van medewerkers 
gedoteerd waarvan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst of bij afsluiten van een 
vaststellingsovereenkomst duidelijk is dat de transitievergoeding in de toekomst moet worden uitbetaald.   

             

    

2.2 Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende

1 januari 2020 2020 2020 2020 31 december 2020 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Wachtgeld 96.480 424.666 62.626 45.408 413.112 160.419 252.694

- Ambtsjubilea 28.080 2.671 6.550 0 24.201 0 24.201

- Langdurig zieken 0 0 0

- Seniorenverlof 185.168 77.278 42.663 18.009 201.774 201.774

- Wab 1.175 0 1.175 0 0

2.2.2 Voorziening verlieslatende

contracten 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0

Voorzieningen 310.903 504.615 111.839 64.592 639.088 160.419 478.669



   
 

95 
 

 

 
De overige langlopende schuld in 2019 heeft betrekking op een opgebouwde afkoopsom van een 
medewerker die wordt uitbetaald na 1-1-2021.  
In 2020 is de opgebouwde afkoopsom verantwoord onder de kortlopende schuld.   
 

 

 
Het verloopoverzicht toont het verloop van het langlopende deel van de leningen.     
    
Het betreft hier een hypothecaire lening welke is afgesloten voor aankoop van het kantoorpand aan de 
Hereweg 101 te Groningen. 
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verstrekt: 

• Recht van eerste hypotheek voor de hoofdsom, vermeerderd met 40% voor rente en kosten, op 

het recht van opstal c.q. erfpacht; 

2.3 Langlopende schulden

2.3.3 Schulden aan kredietinstellingen 1.470.000 1.530.000

2.3.7 Overige langlopende schulden 49.524 3.810

gepresenteerd bij kortlopende schulden -229.524 -120.000

1.290.000 1.413.810

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Verloopoverzicht

boekwaarde 1-1-2020 1.530.000 0 3.810 1.533.810

- w aarvan korten dan 1 jaar * 120.000 0 0 120.000

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 480.000 0 3.810 483.810

- w aarvan langer dan 5 jaar 930.000 0 0 930.000

Nieuwe financiering 45.714 0 45.714

- w aarvan korten dan 1 jaar * 45.714 45.714

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 0

- w aarvan langer dan 5 jaar 0

Aflossingen 
60.000 0 60.000

Oprenting 0

Overige waardeveranderingen 0 0 0

- w aarvan korten dan 1 jaar * 0

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 0 0

- w aarvan langer dan 5 jaar 0 0

0

Boekwaarde 31-12-2020 1.470.000 49.524 1.519.524

- w aarvan korten dan 1 jaar * 180.000 49.524 229.524

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 480.000 480.000

- w aarvan langer dan 5 jaar 810.000 0 810.000

* w ordt gepresenteerd bij kortlopende schulden

schuld aan bank Financiële lease overige Lang-lopende schulden Totaal

Uitsplitsing schulden aan kredietinstellingen
ABN AMRO 

Bank N.V.

Schulden 

aan krediet-

instellingen

Stand aan het begin van de periode

Stand langlopend deel 1.410.000 1.410.000

Stand kortlopend deel 120.000 120.000

Stand totale schuld, begin van de periode 1.530.000 1.530.000

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen 0

Aflossingen 60.000 60.000

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 1.470.000 1.470.000

Stand kortlopend deel 180.000 180.000

Stand langlopend deel 1.290.000 1.290.000

Bedrag looptijd 1 tot 5 jaar 480.000 480.000

Bedrag looptijd langer dan 5 jaar 810.000 810.000

Rente 1,97%

Rente vast/variabel vast

Einddatum looptijd lening 1-7-2032

Renterisico afgedekt Nee

Marktw aarde rentesw ap n.v.t.
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• Verstrekking tot zekerheid van het pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen, voor 

zover het toekomstige vorderingen betreft bij voorbaat, op de kredietgever aan de kredietgever. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.    
In 2020 heeft de bank een tijdelijk uitstel van betaling verleend als gevolg van de corona crisis. Er is 
geprobeerd om alsnog in 2020 de oorspronkelijk aflossingen en de rente te voldoen, maar dit is niet 
gelukt. Om deze reden is de kortlopende deel van de schuld wat gepresenteerd wordt bij 2.4 Kortlopende 
schulden hoger dan in 2019.   
 

 

             
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
De schulden terzake belastingen en premies sociale verzekeringen zijn in 2020 toegenomen De hoogte 
van de crediteuren is echter afhankelijk van het moment van factureren en betalen en kan dus per jaar 
fluctueren. De post schulden aan groepsmaatschappijen is nul in 2020 doordat de afrekening heeft plaats 
gevonden via de RC van de stichtingen. De overige kortlopende schulden is hoger dan 2019. De oorzaak 
is een uitkering die in 2021 plaatsvindt naar aanleiding van een afgesloten vaststellingsovereenkomst. 
De post kredietinstellingen is hoger dan in 2019 als gevolg van een uitgestelde aflossing van 2020 die 
betaald wordt in 2021. Het uitstel van betaling is tevens de reden dat de te betalen interest hoger is dan 
vorige jaar. 
De post overige overlopende passiva is hoger dan in 2019 en heeft betrekking op nog te betalen 
accountantskosten jaarrekening 2020.         
       
             
    
             
    
             
    

 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 0 28.639

2.4.6 Schulden aan andere deelnemningen 0 0

2.4.1 Kredietinstellingen 180.000 120.000

2.4.4 Schulden aan OCW/EZ 0 0

Schulden aan FIN 0 0

Schulden aan gemeenten en GR's 0 0

2.4.2 Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijn projecten 0 0

2.4.3 Crediteuren 156.309 219.154

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 279.793 246.149

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 78.358 72.841

Schulden terzake van w erk door derden

2.4.9 Overige kortlopende schulden 49.524 42.630

2.4.10 Overlopende passiva 249.725 197.439

Kortlopende schulden 993.708 926.852

2020 2019

€ €

Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing 206.265 186.498

2.4.7.2 Omzetbelasting 5.186 0

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 68.342 59.651

2.4.7.4 Overige belastingen 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 279.793 246.149

Uitsplitsing overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 0 0

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt 0 0

Terug te betalen subsidies OCW/EZ geoormerkt 0 0

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ niet-geoormerkt 0 0

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 0 0

2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen 199.822 174.853

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 0 14.883

2.4.10.7 Te betalen interest 21.806 7.703

2.4.10.8 Overige overlopende passiva 28.096 0

Overlopende passiva 249.725 197.439

€ €

31-12-2020 31-12-2019

€ €
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten 
 

 

 
De hogere baten op 3.4.3 in 2020 wordt grotendeels verklaard door de doorbelasting van de financiering 
van de verbeterprojecten bedrijfsvoering bestuurlijke agenda en organisatieontwikkeltraject OGN-
construct (€ 903k). De doorbelasting van financiering van de verbetertrajecten en 
organisatieontwikkeltraject O3 is buiten de begroting gehouden maar wel in de realisatie opgenomen. 
Door de decentralisatie van P&O en O&K adviseurs naar de onderwijsstichtingen heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden in de inkomsten van basisdienstverlening naar detachering personeel. 
Echter doordat er in 2020 ook een hogere afrekening basisdienstverlening heeft plaatsgevonden dan 
begroot is de daling beperkt gebleven tot €49k.            

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Participatiebudget 0 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.086 0 1.748

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.086 0 1.748

3.2.1.1 Bijdrage educatie 0 0 0

3.2.1.3 Reintegratie 0 0 0

3.2.1.4 Inburgering 0 0 0

Participatiebudget 0 0 0

3.2.2.1 Provinciale bijdragen en subsidies 0 0 0

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 0 0

3.2.2.3 Overige overheden 2.086 1.748

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.086 0 1.748

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

20192020 Begroting 2020

€€€

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderw ijs t.b.v. inburgering 0 0 0

3.4.1 Contractonderw ijs excl. inburgering 0 0 0

3.4.2 Contractonderzoek 0 0 0

3.4.3 Overige baten w erk in opdracht van derden 8.417.351 7.563.051 8.331.756

Baten in opdracht van derden 8.417.351 7.563.051 8.331.756

3.4.2.1 Internationale organisaties 0 0 0

3.4.2.2 Nationale overheden 0 0 0

3.4.2.3 N.WO 0 0 0

3.4.2.4 KNAW 0 0 0

3.4.2.5 Overige niet naar w inst strevende organisaties 0 0 0

3.4.2.6 Bedrijven 0 0 0

Contractonderzoek 0 0 0 0

3.4.3.1 Inburgeringscontracten 0 0 0

3.4.3.2 Participatiebudget 0 0 0

3.4.3.3 Overige baten in opdracht van derden 8.417.351 7.563.051 8.331.756

Overige baten in opdracht van derden 8.417.351 7.563.051 8.331.756

2020 Begroting 2020 2019

€€€
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De opbrengsten verhuur betreft de verhuur van kantoorruimte aan het samenwerkingsverband 
Groningen.  
 
Detachering personeel is in 2020 €454K hoger dan begroot. De belangrijkste redenen zijn:  
 

• Er zijn meer medewerkers gedetacheerd geweest door o.a. het effect van beweging O3 waarbij 

P&O en O&K adviseurs in een pilot zijn gedetacheerd naar de onderwijsstichtingen. Als de pilot is 

geslaagd zullen de medewerkers definitief worden gedecentraliseerd. Het effect is een financiële 

verschuiving in de opbrengsten van €194k van basisdienstverlening naar detachering. 

• Er zijn in 2020 meer externe medewerkers doorbelast aan de onderwijsstichtingen en niet 

gelieerde organisaties dan begroot voor een bedrag van €227k. In voorgaande jaren werd een 

deel van deze externe medewerkers rechtstreeks verantwoord bij de onderwijsstichtingen. Dit is 

dan ook de belangrijkste oorzaak van het lagere bedrag aan inkomsten detachering personeel in 

2019. 

 
De overige baten vallen hoger uit dan begroot en wordt veroorzaakt door een uitkering commissie 
mijnbouwschade en uitkering schadevergoeding waterschade van totaal €31k en ICT kosten die zijn 
doorbelast van €57k. De baten van de OGN-academie zijn €11k lager uitgevallen dan begroot agv het 
vroegtijdig beëindigen van de activiteiten van de OGN-academie.  

          

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 5.294 5.100 5.155

3.5.2 Detachering personeel 1.027.348 573.045 354.784

3.5.3 Schenking 0 0 0

3.5.4 Sponsoring 0 0 0

3.5.5 Ouder-, deelnemer-, studentenbijdragen 0 0 0

3.5.6 Overige 130.427 50.072 133.968

Overige baten 1.163.069 628.217 493.907

2020

€

Begroting 2020

€

2019

€
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De loonkosten (inclusief sociale lasten) vallen € 42k lager uit dan begroot door medewerkers die in 2020 
OGN hebben verlaten. Dit zijn o.a. de adviseur OGN-academie, boventallige medewerkers en de 
leidinggevende van de afdeling H&F/M&C.  
In vergelijking met de loonkosten in 2019 zijn deze gestegen als gevolg van de cao-stijging in 2020, 
stijging van sociale lasten en pensioenpremies. Daarnaast hebben een aantal medewerkers tijdelijke 
uitbreidingen gekregen die ingezet zijn bij het realiseren van het project SPIDO, tijdelijke uitbreiding i.v.m. 
pensionering en uitbreiding als gevolg van extra dienstverlening. Voor een gedetailleerde analyse van de 
formatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.        
De inhuurkosten vallen € 756k hoger uit als gevolg van de inhuur voor de projecten Bestuurlijke Agenda 
en project O3/OGN voor een bedrag € 406k, het verlenen van extra dienstverlening aan de 
onderwijsstichtingen (€227k) en het ziektevervangingsbudget OD/CVB met € 120k is overschreden.  
        
Aan de personele voorzieningen is extra gedoteerd voor een totaalbedrag van €339k. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door twee afgesloten VSO-overeenkomsten.       
 
 

 
In 2020 is terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen. Alleen noodzakelijk, voornamelijk 
vervangingsinvesteringen zijn uitgevoerd. De afschrijvingslasten in 2020 komen daardoor lager uit dan 
begroot in 2020 en ook ten opzichte van 2019. 
  

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 5.641.337 5.683.420 -42.083 5.191.207

4.1.2 Overige personele lasten 2.010.286 922.231 1.088.055 1.236.661

4.1.3 Af: uitkeringen 9.612 0 9.612 59

Personeelslasten 7.642.010 6.605.651 6.427.809

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 4.385.562 4.454.855 4.056.887

4.1.1.2 Sociale lasten 594.506 558.182 518.156

4.1.1.3 Pensioenpremies 661.269 670.383 616.164

Lonen en salarissen 5.641.337 5.683.420 5.191.207

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 402.127 63.100 110.484

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.547.872 791.594 1.062.532

4.1.2.3 Overige 60.286 67.537 63.645

Overige personele lasten 2.010.286 922.231 1.236.661

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) 2020 2019

College van Bestuur 7,8 5,0

DIR Ondersteunende Diensten 3,4 3,8

Ondersteunend- en beheerspersoneel 70,2 69,3

Totaal 81,4 78,1

2020 Begroting 2020 2019

€€€

4.2 Afschrijvingen 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.2.2 Materiële vaste activa 394.207 402.000 400.954

Toerekening investeringssubsidies 0 0 0

Waardeverminderingen materiële vaste activa 0 0 0

Afschrijvingen 394.207 402.000 400.954
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Met uitzondering van de onderhoudskosten en energie en water zijn de huisvestingslasten conform de 
begroting en 2019. De uitputting van het onderhoudsbudget ligt € 45k hoger dan 2019. In 2019 waren de 
onderhoudskosten erg vertraagd door de aanbestedingsprocedure waardoor de kosten in 2019 laag 
waren. In 2020 is er meer onderhoud uitgevoerd dan in 2019. In 2020 is er €24K minder uitgegeven dan 
was begroot. Het onderhoud is gedurende het jaar op gestopt aangezien het over budget leek te gaan. In 
2020 zijn de gas kosten €9K hoger dan begroot in 2020 de reden is de afrekening van 2019. In 2019 is te 
weinig afgedragen en de afrekening wordt in 2020 geboekt. 
            
 

 
De overige lasten zijn in 2020 ruim hoger dan begroot. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een 
groot deel van de kosten die zijn gemaakt voor de verbeterprojecten bestuurlijke agenda (€169k) en 
ontwikkelkosten OGN-construct (€277k). Deze zijn verantwoord onder zowel 4.4.1. als 4.4.2. totaal 
€446k. Deze kosten zijn niet in de reguliere begroting opgenomen en worden gefinancierd uit de 
bestemmingsreserves van de drie onderwijsinstellingen. De opbrengsten zijn verantwoord bij 'baten werk 
in opdracht bij derden'. Een gedetailleerde inhoudelijke en financiële verantwoording van deze projecten 
is opgenomen in hoofdstuk 1 van het bestuursverslag.   
 
Tevens is €45k van het budget besteed om knelpunten in het budget personeel (4.1.1.) te dekken. De 
kosten hiervan zijn verantwoord bij personeel. Voor de overige €25K is de verklaring dat er gedurende 
2020 door het thuiswerken minder werknemers op kantoor zijn geweest en er kosten niet zijn gemaakt.  
         
Ten opzichte van 2019 is er een daling in de overige lasten van €563K.De belangrijkste oorzaken zijn dat 
er in 2020 een verschuiving heeft plaatsgevonden waarbij ICT kosten rechtstreeks op de 
onderwijsstichtingen worden begroot en verantwoord voor een totaalbedrag van €288k, er minder gebruik 
is gemaakt van externe adviseurs voor een bedrag van €188k en de activiteiten van de OGN-academie 
zijn weggevallen voor een bedrag van €122k.  
 
Hiertegenover staat dat er in 2020 meer accountantskosten zijn gemaakt als gevolg van meerwerkuren 
jaarrekeningcontrole 2019 en de toerekening van accountantskosten in 2020 is gewijzigd waardoor OGN 
meer krijgt toegerekend. De gewijzigde toerekening is het gevolg van de toerekeningsystematiek van de 
nieuwe accountant. 
  

4.3 Huisvestingslasten 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.3.1 Huur 45.000 45.000 45.000

4.3.2 Verzekeringen 4.856 4.000 3.884

4.3.3 Onderhoud 85.008 109.000 39.738

4.3.4 Energie en w ater 50.792 41.000 43.339

4.3.5 Schoonmaakkosten 44.229 41.000 41.885

4.3.6 Belastingen en heffingen 16.501 19.000 15.779

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 0 0

4.3.8 Overige 2.142 1.654

Huisvestingslasten 248.528 259.000 191.279

4.4 Overige lasten

2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.091.844 764.267 1.723.429

4.4.2 Inventaris en apparatuur 176.861 128.350 109.085

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 0 0 0

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0 0 0

4.4.4 Overige 0 0

Overige lasten 1.268.705 892.617 1.832.514
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Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie 
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals 
bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte 
honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria (€47k) 
hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020, ongeacht of de 
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. Tevens zijn er kosten voor meerwerk (€25K) 
voor de jaarrekening 2019 opgenomen.   
 

       
Door een lagere (en in sommige gevallen geen) rentevergoeding zijn er in 2020 geen rentebaten. 
 
De rentelasten zijn lager dan in 2019 als gevolg van aflossingen op de lening. De rentelasten komen 
tevens lager uit als gevolg van een wijziging in het rentepercentage per 1 juli 2017 (van 5,35% naar 
1,97% en 10 jaar vast).            
     
  

Onafhankelijke Accountant

4.4.1.1 Honorarium inzake het onderzoek van de jaarrekening 71.907 24.805

4.4.1.2 Honorarium inzake andere controleopdrachten 0 0

4.4.1.3 Honorarium inzake adviezen op fiscaal terrein 0 0

4.4.1.4 Honorarium inzake andere niet-controlediensten 0 0

Accountanthonoraria 71.907 24.805

2019

€

2020

€

5 Financiële baten en lasten 2020 Begroting 2020 2019

€ €

5.1 Rentebaten 0 0 0

5.2 Ontvangen dividenden 0 0 0

5.3 Waardevermeerderingen financiële vaste

activa en van effecten 0 0 0

5.4 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste

activa behoren en van effecten 0 0 0

Financiële baten 0 0 0

Waardeverminderingen financiële vaste

activa en van effecten

5.5 Rentelasten en soortgelijke kosten -29.056 -32.000 -31.453

5.6 Ineffectiviteit derivaten

Financiële lasten -29.056 -32.000 -31.453

Financiële baten en lasten -29.056 -32.000 -31.453

€
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Verbonden Partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat totale baten Art. 2:403 Deelname Consolidatie

vorm 2020 zetel activiteiten Vermogen jaar 2020 BW

31-12-2020

€ € € Ja/Nee % Ja/Nee

Stichting AOC Terra stichting Groningen 4 42.511.584 2.075.469 67.952.442 nee 0 nee

Stichting Dollard College stichting Groningen 4 6.174.786 -389.260 25.193.258 nee 0 nee

Stichting RSG de Borgen stichting Groningen 4 5.610.937 534.589 25.148.555 nee 0 nee

Naam Onschrijving doelstelling Samenstelling Bestuur en directie

Stichting AOC Terra Onderw ijs mw . G.H. Tamminga (Voorzitter College van Bestuur) en drs. A.G. Wennink MBA (College van Bestuur)

Stichting Dollard College Onderw ijs mw . G.H. Tamminga (Voorzitter College van Bestuur) en drs. A.G. Wennink MBA (College van Bestuur)

Stichting Onderw ijsgroep Noord Onderw ijs mw . G.H. Tamminga (Voorzitter College van Bestuur) en drs. A.G. Wennink MBA (College van Bestuur)

Stichting AOC Terra, Stichting Dollard College en Stichting rsg de Borgen maken deel uit van Onderw ijsgroep Noord. Deze zijn verbonden op 

grond van overw egende zeggenschap en niet op basis van kapitaalbelang.
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Voor de toelichting omtrent de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar 'Gebeurtenissen na 
balansdatum' in de geconsolideerde jaarrekening.  
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OVERIGE GEGEVENS  
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Statutaire winstbestemming 
 
 
In de statuten van de stichting is geen artikel opgenomen aangaande de winstbestemming. 
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Aan: de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Noord  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Onderwijsgroep Noord te gemeente Groningen gecontroleerd.   
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep Noord op 31 december 2020 en van het resultaat 
over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;  
2. de staat van geconsolideerde en enkelvoudige baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.   
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Onderwijsgroep Noord zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

- bestuursverslag; 

- overige gegevens; en 

- bijlage A - Instellingsgegevens, bijlage B – Nevenfuncties en bijlage C - Afkortingen. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 



   
 

107 
 

  
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur voor de jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In dit kader is het college van bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de stichting in staat is haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 
Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de stichting. 
  
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
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zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

- het evalueren het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te 
voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.  
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Tynaarlo, 15 juni 2021 
 
w.g. 
 
Afier Auditors B.V. 
drs. J.H. Kreuze RA/RE 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage A - Instellingsgegevens 
 
De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de situatie per 31 december 2020. 
 
Instellingsgegevens 
 
Naam instelling   : Stichting Onderwijsgroep Noord 
Bezoekadres   : Hereweg 101 
Postadres   : Postbus 17 
Postcode/Plaats  : 9700 AA Groningen 
Telefoon   : (050) 5292929 
E-mail    : cvb@onderwijsgroepnoord.nl 
Internetsite   : www.onderwijsgroepnoord.nl 
Handelsregister   : 2077745 
Contactpersoon   : dhr. P. Reitsma, adjunct-directeur Planning & Control 
E-mail    : p.reitsma@onderwijsgroepnoord.nl 
 
College van Bestuur 
 
mw. G.H.Tamminga, voorzitter 
dhr. A.G. Wennink, lid 
 
Raad van Toezicht 
 
Dhr. T. Wagenaar, voorzitter 
dhr. E. van Zuidam, lid, vice-voorzitter 
dhr. M. Krijnsen, lid 
dhr. K.J. Roffel, lid 
mw. C. Silvius-Voogd, lid 
mw. L. de Ruigh 
 
De Raad van Toezicht kent drie commissies, de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de 
commissie kwaliteitszorg.  
 

  

mailto:cvb@onderwijsgroepnoord.nl
http://www.onderwijsgroepnoord.nl/
mailto:p.reitsma@onderwijsgroepnoord.nl
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Bijlage B – Nevenfuncties 
  

(Neven)functies van bestuurders en toezichthouders per 31 december 2020 
 

College van Bestuur  
 

G.H. Tamminga, Aalten, voorzitter: 
voorzitter College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep Noord 
voorzitter College van Bestuur Stichting Dollard College 
voorzitter College van Bestuur Stichting rsg de Borgen 
voorzitter College van Bestuur Stichting AOC Terra 
lid Vereniging Connect Groen  
lid MBO Raad 
lid VO Raad 
lid themacommissie professionele schoolorganisatie van VO-raad 

  

A.G. Wennink, Enschede, lid:  
lid College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid College van Bestuur Stichting Dollard College 
lid College van Bestuur Stichting rsg de Borgen 
lid College van Bestuur Stichting AOC Terra 
lid Vereniging Connect Groen  
voorzitter VMBO Onderwijscluster AOC Raad 
lid BTG Entree 
lid sectorkamer Entree 
lid MBO Raad 
DB Groene Norm Ede 
lid VO Raad 
lid stuurgroep Energy College 
lid AB Gebiedscoöperatie Zuidoost-Groningen 
lid stuurgroep Praktijkcluster Agro 
lid adviesraad UniPartners Twente 

 

Raad van Toezicht 

  
T. Wagenaar, Bontebok, voorzitter: 
eigen bedrijf voor interim- en advies werkzaamheden in het onderwijs:  
rector a.i. bij RSG Trompmeesters 
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra  
  

M. Krijnsen, Gasteren, lid: 
voorzitter Stichting Drents Glasvezel Collectief 
secretaris Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze 
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
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lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra  
 
K.J. Roffel, leek, lid: 
directeur Ondersteunende Dienst/Concern-controller Friesland College 
lid Raad van Toezicht Zorggroep Drenthe/voorzitter van de Auditcommissie 
lid Raad van Toezicht Willem Lodewijk Gymnasium  
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra  
  
C.R.M. Voogd. Groningen, lid: 
adviseur GGD Groningen 
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra  
  
E. van Zuidam, Roden, lid: 
adviseur Rijnlandse Organisatieontwikkeling 
lid Raad van Toezicht Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland Cluster 4 Bijzonder  
Onderwijs (RENN4) 
bestuurslid Stichting Vrienden van de Jeugdbrandweer Groningen 
lid tevens plv voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Noordenveld  
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra  
  
L de Ruigh, Peize, lid:  
directeur Keuren, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
eigen bedrijf in project, interim en transitie management & advies 
directeur Nederlandse Vereniging v Dierentuinen  
kwartiermaker Gezondheidsdienst v. Dieren 
verzorgen Masterclasses Transitie (GITP) 
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra 
lid Raad van Commissarissen Rabo Noordenveld West Groningen 
raadslid Raad voor Dierenaangelegenheden (Ministerie LNV) 
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Bijlage C -  Afkortingen 

 
AOC  Agrarisch opleidingscentrum 
BIV  Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid 
Havo  Hoger algemeen vormend onderwijs 
HR(M)  Human resource (management) 
IBP  Informatie beveiliging en privacy 
ICT  Informatie- en communicatietechnologie 
Iwoo  Leerweg ondersteunend onderwijs 
Mbo  Middelbaar beroeps onderwijs 
MT  Managementteam 
OGN  Onderwijsgroep Noord 
OD  Ondersteunende Diensten 
OR  Ondernemingsraad 
RvT  Raad van Toezicht 
SPP  Strategisch Personeelsplanning 
TLS  Transport Layer Security 
Vmbo  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
V(S)O  Voortgezet (speciaal) onderwijs 
VTOI  Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 
Vwo  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
 




